
 

 

 
 
Kommunfullmäktige 
 

KALLELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-06-05 

 

  

 
  

 

Kommunfullmäktige 
kallas härmed till sammanträde måndagen den 17 juni 2019 kl. 09:30 i 
Rådhuset. 

OBS! Vi bjuder på fika kl. 09:00 i Pausrummet. 

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

Mål, budget och skattesats 2020 
Vid dagens sammanträde kommer kommunens mål, budget och skattesats 
2020 att behandlas. 

 

 
 Föredragningslista 
  
  
1.  Information från Revisionen 2019 
2.  Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2019 
3.  Årsredovisning 2018 
4.  Ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och förtroendevalda i Härnösands 

kommun verksamhetsåret 2018  
5.  Ansvarsfrihet kommunstyrelsen 2018 
6.  Ansvarsfrihet skolnämnden 2018 
7.  Ansvarsfrihet samhällsnämnden 2018 
8.  Ansvarsfrihet socialnämnden 2018 
9.  Ansvarsfrihet arbetslivsnämnden 2018 
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10.  Ansvarsfrihet valnämnden 2018 
11.  Ansvarsfrihet överförmyndaren 2018 
12.  Över- och underskottshantering 2018/2019 
13.  Fyramånadersbokslut 2019  
14.  Anpassning till nya redovisningslagen 
15.  Årsredovisning 2018 - Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrlands län 
16.  Årsredovisning för år 2018 Samordningsförbundet Härnösand Timrå  
17.  Årsredovisning för år 2018 - Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen 
18.  Mål, budget och skattesats 2020 
19.  Reglemente ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda 

2019-2022 
20.  Hemställan investering i kolfilter 
21.  Kommunfastigheters förvärv av del av bolaget Härnösand Handel AB (Prisma 

huset) 
22.  Avsägelser 2019 
23.  Valärenden 2019 
24.  Tillkommande motioner, interpellationer och frågor  
25.  Korta frågor - korta svar 2019 
26.  Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2019 
 

Göran  Norlander 
ordförande 
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Plats och tid , måndagen den 17 juni 2019 kl 09:30 

Beslutande Ledamöter 

Göran  Norlander (S), Ordförande 
Kristoffer Bodin (M), 1:e vice ordförande 
Eva Olstedt-Lundgren (L), 2:e vice ordförande 
Hibo Abdullahi (MP) 
Lennart Bolander (M) 
Krister Mc Carthy (S) 
Monica Fahlén (S) 
Susanne Forsberg (S) 
Anne-Cathrine Genberg (S) 
Anders Gäfvert (M) 
Åke Hamrin (V) 
Christina  Lindberg (C) 
Malin Lindroth (V) 
Olle Löfgren (L) 
Martin Neldén (V) 
Ingrid Nilsson (V) 
Johan  Nilsson (S) 
Björn Nordling (S) 
Magnus  Oskarsson (S) 
Katrin Sjödin (S) 
Andreas Sjölander (S) 
Ida Skogström (M) 
Nina Skyttberg (S) 
Knapp Britta Thyr (MP) 
Margareta Tjärnlund (M) 
Christian Wasell (M) 
Sven Ingemar Vernersson (SD) 
Ingemar  Wiklander (KD) 
Eva-Clara Viklund (M) 
Håkan Viklund (S) 
Lennart Bergström (SD) 
Linda Borg (M) 
Ebba Hansson (S) 
Erik Hultin (C) 
Ulrika  Jonsson (SD) 
Kenneth Lunneborg (SD) 
Mai Nahas (KD) 
Per-Eric Norberg (C) 
Anette Nordin (C) 
Karl Rönnkvist (C) 
Ann Charlotte Visén (S) 
Göran  Hådén (MP) 
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Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Lennart Molin (S) 
Birgitta Alevård (V) 
Anders Bergqvist (V) 
Mats Höglund (S) 
Agneta Jonsson (S) 
Ingemar Ljunggren (M) 
Jasenko Omanovic (S) 
Per Sander (MP) 
RosMarie Sandin (L) 
Bengt  Wallgren (M) 
Lotten Widmark (S) 
Lillemor Andersson (C) 
Dunia Ali (C) 
Basel Aljamal (S) 
Chantal Binua (KD) 
Bo Gidmark (SD) 
Mathias Johansson (L) 
Anders Nordström (KD) 
Malin Plantin Sjöblom (M) 
Glenn Sehlin (SD) 
Annette Åström (SD) 
Göran Bergman (SD) 
Tina Sellgren (M) 
Ulrika Sundgren (C) 
Mona Sundin (S) 

Övriga närvarande "[Skriv övriga närvarande här]"  

Justerare  

Justeringens plats och tid ,  
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 85-110 

 Jeanette George  

 Ordförande 
  

 Göran  Norlander  

 Justerare 
  

  "[Justerare 2]"   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesdatum 2019-06-17 

Datum då anslaget sätts upp "[Datum, anslaget sätts upp]"  Datum då anslaget tas ned "[Datum, anslaget tas ned]"  

Förvaringsplats för protokollet "[Förvaringsplats för protokollet]"  
 

Underskrift 
  

 Jeanette George  
 

Ärendelista 

§ 85 Dnr 2019-000029 1.1.1.2 5 
Information från Revisionen 2019........................................................................ 5 

§ 86 Dnr 2019-000030 1.1.1.1 7 
Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2019........................................... 7 

§ 87 Dnr 2019-000170 1.1.2.1 9 
Årsredovisning 2018 ........................................................................................... 9 

§ 88 Dnr 2019-000154 1.1.1.1 11 
Ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och förtroendevalda i 
Härnösands kommun verksamhetsåret 2018 .................................................... 11 

§ 89 Dnr 52527 13 
Ansvarsfrihet kommunstyrelsen 2018 ............................................................... 13 

§ 90 Dnr 52528 15 
Ansvarsfrihet skolnämnden 2018 ...................................................................... 15 

§ 91 Dnr 52530 17 
Ansvarsfrihet samhällsnämnden 2018 .............................................................. 17 

§ 92 Dnr 52529 19 
Ansvarsfrihet socialnämnden 2018 ................................................................... 19 

§ 93 Dnr 52532 21 
Ansvarsfrihet arbetslivsnämnden 2018 ............................................................. 21 

§ 94 Dnr 52531 23 
Ansvarsfrihet valnämnden 2018 ........................................................................ 23 

§ 95 Dnr 47342 25 
Ansvarsfrihet överförmyndaren 2018 ................................................................ 25 

§ 96 Dnr 2019-000098 1.2.4.1 27 
Över- och underskottshantering 2018/2019 ...................................................... 27 

§ 97 Dnr 2019-000275 2.4.1.4 33 
Fyramånadersbokslut 2019 ............................................................................... 33 

§ 98 Dnr 2019-000199 1.1.1.1 36 
Anpassning till nya redovisningslagen ............................................................... 36 

§ 99 Dnr 2019-000192 1.1.2.1 39 
Årsredovisning 2018 - Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten 
i Västernorrlands län ......................................................................................... 39 

§ 100 Dnr 2019-000146 1.1.2.1 41 

5



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(65) 

Sammanträdesdatum 
2019-06-17 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Årsredovisning för år 2018 Samordningsförbundet Härnösand Timrå ............... 41 
§ 101 Dnr 2019-000178 1.1.2.1 43 

Årsredovisning för år 2018 - Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen .............. 43 
§ 102 Dnr 2019-000278 1.1.1.1 45 

Mål, budget och skattesats 2020 ....................................................................... 45 
§ 103 Dnr 2018-000221 003 47 

Reglemente ekonomiska ersättningar och ledigheter för 
förtroendevalda 2019-2022 ............................................................................... 47 

§ 104 Dnr 2019-000221 1.1.1.1 49 
Hemställan investering i kolfilter ........................................................................ 49 

§ 105 Dnr 2019-000295 1.1.1.1 52 
Kommunfastigheters förvärv av del av bolaget Härnösand Handel AB 
(Prisma huset)................................................................................................... 52 

§ 106 Dnr 2019-000023 1.1.1.3 56 
Avsägelser 2019 ............................................................................................... 56 

§ 107 Dnr 2019-000033 1.1.1.3 58 
Valärenden 2019 ............................................................................................... 58 

§ 108 Dnr 34630 60 
Tillkommande motioner, interpellationer och frågor ........................................... 60 

§ 109 Dnr 2019-000031 1.1.1.1 62 
Korta frågor - korta svar 2019 ........................................................................... 62 

§ 110 Dnr 2019-000032 1.1.1.1 64 
Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2019 ......................................... 64 
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§ 85 Dnr 2019-000029 1.1.1.2 

Information från Revisionen 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
      

Yttranden 
"[Skriv text här]"  

Yrkanden 
      

Propositionsordning 
      

Votering och utfall 
      

Ordföranden finner att [Organet]  beslutar enligt "[Skriv text här]" . 

Reservation 
"[Skriv text här]"  

Jäv 
"[Skriv text här]"  

Avståenden 
"[Skriv text här]"  

Protokollsanteckning 
      

Bakgrund 
      

Beslutsunderlag 
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______  
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§ 86 Dnr 2019-000030 1.1.1.1 

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anse frågorna besvarade.  

Yttranden 
"[Skriv text här]"  

Yrkanden 
      

Propositionsordning 
      

Votering och utfall 
      

Ordföranden finner att [Organet]  beslutar enligt "[Skriv text här]" . 

Reservation 
"[Skriv text här]"  

Jäv 
"[Skriv text här]"  

Avståenden 
"[Skriv text här]"  

Protokollsanteckning 
      

Bakgrund 
Andreas Menzel har skickat in en fråga till allmänhetens frågestund 
angående Trottoarerna på Torsvik och Beckhusgatan. 
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Frågan besvaras av Knapp Britta Thyr (MP). 

Andreas Menzel har skickat in en fråga till allmänhetens frågestund 
angående Parkering på trottoarerna i Härnösand. 

Frågan besvaras av Knapp Britta Thyr (MP).  

Beslutsunderlag 
Inkommen fråga till allmänhetens frågestund angående Trottoarerna på 
Torsvik och Beckhusgatan, 2019-04-10 

Inkommen fråga till allmänhetens frågestund angående Parkering på 
trottoarerna i Härnösand, 2019-04-24 

______  
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§ 87 Dnr 2019-000170 1.1.2.1 

Årsredovisning 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att inte korrigera och redovisa pensionsskulden enligt blandmodellen i 
enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning, kap. 6, 
paragraf 4, samt  

att godkänna årsredovisning 2018.   

 

Yttranden 
"[Skriv text här]"  

Yrkanden 
      

Propositionsordning 
      

Votering och utfall 
      

Ordföranden finner att [Organet]  beslutar enligt "[Skriv text här]" . 

Reservation 
"[Skriv text här]"  

Jäv 
"[Skriv text här]"  

Avståenden 
"[Skriv text här]"  

Protokollsanteckning 
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Bakgrund 
Vid kommunfullmäktige 2019-04-29 återremitterades Årsredovisning 2018 
med motiveringen ”Vi anser att årsredovisningen för 2018 bör korrigeras och 
redovisa pensionsskulden enligt blandmodellen i enlighet med lagen om 
kommunal bokföring och redovisning, kap. 6, paragraf 4.” 

Att korrigera årsredovisningen utifrån en annan redovisningsmodell än den 
av kommunfullmäktige beslutade 2006-05-29 §62, innebär att man frångår 
ett av kommunfullmäktige tagna beslut. Förvaltningen följer de av 
kommunfullmäktige fattade beslut. 

Ett förslag till beslut finns framlagt från förvaltningen om att ändra 
redovisningsmodell från och med 2019. Under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut så finns sedan en tid tillbaka en tidsplan 
utarbetad, för att säkerställa att förändringen blir gjord med god kvalitet.    

Tidsplan 

Maj 

Utreda redovisningstekniska detaljer inför förändringen. 

Maj/juni 

Omräkning av balansräkning och resultaträkning inför jämförelsetal 
föregående år, nyckeltal mm. 

Maj/juni 

Utreda redovisningsprinciper kring pensionsstiftelsen. 

Juni 

Arbeta fram anvisningar för gottgörelse från pensionsstiftelsen. 

Juni – juli 

Anpassa ekonomistyrningsreglementet utifrån föreslagna förändringar 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-05-07 § 83 

Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2019-05-03 

Härnösands årsredovisning 2018 

Årsredovisning 2018, Revision 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, 2019-04-29 § 55 
______  
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§ 88 Dnr 2019-000154 1.1.1.1 

Ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och 
förtroendevalda i Härnösands kommun 
verksamhetsåret 2018  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Yttranden 
"[Skriv text här]"  

Yrkanden 
      

Propositionsordning 
      

Votering och utfall 
      

Ordföranden finner att [Organet]  beslutar enligt "[Skriv text här]" . 

Reservation 
"[Skriv text här]"  

Jäv 
"[Skriv text här]"  

Avståenden 
"[Skriv text här]"  

Protokollsanteckning 
      

Bakgrund 
Revisorerna har granskat de kommunala verksamheterna under året 2018 
och presenterat resultaten i den ingivna revisionsberättelsen. Revisorerna har 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

tillstyrkt att fullmäktige ska bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 
samtliga nämnder. Fullmäktige har nu att ta ställning till frågan om 
ansvarsfrihet för förtroendevalda i dessa organ.  

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges presidieberedning protokollsutdrag, 2019-04-24 § 39 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-04-23 § 78 

Reviderat yttrande till kommunfullmäktiges presidieberedning med 
anledning av revisionens anmärkning  

Socialnämndens protokollsutdrag, 2019-04-23 § 73 

Socialnämndens yttrande KF presidium 

Tillfälle till yttrande 

Revisionsberättelse för år 2018 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-04-09 § 73 

______  
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§ 89 Dnr 52527  

Ansvarsfrihet kommunstyrelsen 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet,  

Yttranden 
"[Skriv text här]"  

Yrkanden 
      

Propositionsordning 
      

Votering och utfall 
      

Ordföranden finner att [Organet]  beslutar enligt "[Skriv text här]" . 

Reservation 
"[Skriv text här]"  

Jäv 
"[Skriv text här]"  

Avståenden 
"[Skriv text här]"  

Protokollsanteckning 
      

Bakgrund 
Revisorerna har granskat de kommunala verksamheterna under året 2018 
och presenterat resultaten i den ingivna revisionsberättelsen. Revisorerna har 
tillstyrkt att fullmäktige ska bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

samtliga nämnder. Fullmäktige har nu att ta ställning till frågan om 
ansvarsfrihet för förtroendevalda i dessa organ 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för år 2018 

Kommunfullmäktiges presidieberednings protokollsutdrag, 2019-04-24 § 39 

Reviderad tjänsteskrivelse – Yttrande till kommunfullmäktiges presidium 
med anledning av revisionens anmärkning 

Bilaga - Protokollsbilaga 2 § 78 KS 2019-04-23 Svar SD 

Bilaga – Protokollsbilaga 2 § 78 KS 2019-04-23 Svar M och L 

______  
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§ 90 Dnr 52528  

Ansvarsfrihet skolnämnden 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet.  

Yttranden 
"[Skriv text här]"  

Yrkanden 
      

Propositionsordning 
      

Votering och utfall 
      

Ordföranden finner att [Organet]  beslutar enligt "[Skriv text här]" . 

Reservation 
"[Skriv text här]"  

Jäv 
"[Skriv text här]"  

Avståenden 
"[Skriv text här]"  

Protokollsanteckning 
      

Bakgrund 
Revisorerna har granskat de kommunala verksamheterna under året 2018 
och presenterat resultaten i den ingivna revisionsberättelsen. Revisorerna har 
tillstyrkt att fullmäktige ska bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 
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samtliga nämnder. Fullmäktige har nu att ta ställning till frågan om 
ansvarsfrihet för förtroendevalda i dessa organ 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges presidieberedning protokollsutdrag, 2019-04-24 § 39 

______  
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§ 91 Dnr 52530  

Ansvarsfrihet samhällsnämnden 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet.  

Yttranden 
"[Skriv text här]"  

Yrkanden 
      

Propositionsordning 
      

Votering och utfall 
      

Ordföranden finner att [Organet]  beslutar enligt "[Skriv text här]" . 

Reservation 
"[Skriv text här]"  

Jäv 
"[Skriv text här]"  

Avståenden 
"[Skriv text här]"  

Protokollsanteckning 
      

Bakgrund 
Revisorerna har granskat de kommunala verksamheterna under året 2018 
och presenterat resultaten i den ingivna revisionsberättelsen. Revisorerna har 
tillstyrkt att fullmäktige ska bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 

19



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(65) 

Sammanträdesdatum 
2019-06-17 
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samtliga nämnder. Fullmäktige har nu att ta ställning till frågan om 
ansvarsfrihet för förtroendevalda i dessa organ.  

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges presidieberedning protokollsutdrag, 2019-04-24 § 39 

______  
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§ 92 Dnr 52529  

Ansvarsfrihet socialnämnden 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet,  

Yttranden 
"[Skriv text här]"  

Yrkanden 
      

Propositionsordning 
      

Votering och utfall 
      

Ordföranden finner att [Organet]  beslutar enligt "[Skriv text här]" . 

Reservation 
"[Skriv text här]"  

Jäv 
"[Skriv text här]"  

Avståenden 
"[Skriv text här]"  

Protokollsanteckning 
      

Bakgrund 
Revisorerna har granskat de kommunala verksamheterna under året 2018 
och presenterat resultaten i den ingivna revisionsberättelsen. Revisorerna har 
tillstyrkt att fullmäktige ska bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 
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samtliga nämnder. Fullmäktige har nu att ta ställning till frågan om 
ansvarsfrihet för förtroendevalda i dessa organ.  

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges presidieberedning protokollsutdrag, 2019-04-24 § 39 

Socialnämndens protokollsutdrag, 2019-04-23 § 73 

Socialnämndens yttrande KF presidium 2019-04-23 

Revisionsberättelse för år 2018 

______  
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§ 93 Dnr 52532  

Ansvarsfrihet arbetslivsnämnden 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet.  

Yttranden 
"[Skriv text här]"  

Yrkanden 
      

Propositionsordning 
      

Votering och utfall 
      

Ordföranden finner att [Organet]  beslutar enligt "[Skriv text här]" . 

Reservation 
"[Skriv text här]"  

Jäv 
"[Skriv text här]"  

Avståenden 
"[Skriv text här]"  

Protokollsanteckning 
      

Bakgrund 
Revisorerna har granskat de kommunala verksamheterna under året 2018 
och presenterat resultaten i den ingivna revisionsberättelsen. Revisorerna har 
tillstyrkt att fullmäktige ska bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 
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samtliga nämnder. Fullmäktige har nu att ta ställning till frågan om 
ansvarsfrihet för förtroendevalda i dessa organ.  

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges presidieberedning protokollsutdrag, 2019-04-24 § 39 

______  
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§ 94 Dnr 52531  

Ansvarsfrihet valnämnden 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet.  

Yttranden 
"[Skriv text här]"  

Yrkanden 
      

Propositionsordning 
      

Votering och utfall 
      

Ordföranden finner att [Organet]  beslutar enligt "[Skriv text här]" . 

Reservation 
"[Skriv text här]"  

Jäv 
"[Skriv text här]"  

Avståenden 
"[Skriv text här]"  

Protokollsanteckning 
      

Bakgrund 
Revisorerna har granskat de kommunala verksamheterna under året 2018 
och presenterat resultaten i den ingivna revisionsberättelsen. Revisorerna har 
tillstyrkt att fullmäktige ska bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 
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samtliga nämnder. Fullmäktige har nu att ta ställning till frågan om 
ansvarsfrihet för förtroendevalda i dessa organ.  

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges presidieberedning protokollsutdrag, 2019-04-24 § 39 

______  
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§ 95 Dnr 47342  

Ansvarsfrihet överförmyndaren 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet.  

Yttranden 
"[Skriv text här]"  

Yrkanden 
      

Propositionsordning 
      

Votering och utfall 
      

Ordföranden finner att [Organet]  beslutar enligt "[Skriv text här]" . 

Reservation 
"[Skriv text här]"  

Jäv 
"[Skriv text här]"  

Avståenden 
"[Skriv text här]"  

Protokollsanteckning 
      

Bakgrund 
Revisorerna har granskat de kommunala verksamheterna under året 2018 
och presenterat resultaten i den ingivna revisionsberättelsen. Revisorerna har 
tillstyrkt att fullmäktige ska bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 
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samtliga nämnder. Fullmäktige har nu att ta ställning till frågan om 
ansvarsfrihet för förtroendevalda i dessa organ 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges presidieberedning protokollsutdrag, 2019-04-24 § 39 

______  
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§ 96 Dnr 2019-000098 1.2.4.1 

Över- och underskottshantering 2018/2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet.  

Yttranden 
"[Skriv text här]"  

Yrkanden 
      

Propositionsordning 
      

Votering och utfall 
      

Ordföranden finner att [Organet]  beslutar enligt "[Skriv text här]" . 

Reservation 
"[Skriv text här]"  

Jäv 
"[Skriv text här]"  

Avståenden 
"[Skriv text här]"  

Protokollsanteckning 
      

Bakgrund 
I kommunens Reglemente för ekonomistyrning, fastslagna av 
kommunfullmäktige beskrivs hur över- och underskottshantering hanteras.  
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Huvudregeln att över- och underskott ska tas med. Dock så påverkas 
regleringen främst av följande faktorer 

 

Graden av måluppfyllelse 

Över- och underskottets storlek 

Faktorer utanför nämndens kontroll som påverkat utfallet 

Kommunens samlade ekonomiska förutsättningar 

 

Respektive nämnd tillskriver kommunfullmäktige efter fastställt årsutfall 
med önskemål om hur förekommande över- och underskott ska hanteras. I de 
fall kommunfullmäktige fattat beslut om justerad budgetram för innevarande 
år har nämnden att fördela förändrad medelstilldelning inom sina 
verksamhetsområden. Fördelningen ska dock följa de av kommun-
fullmäktige beslutade mål- och verksamhetsinriktningarna. 

 

Denna skrivelse behandlar hur över- och underskott från 2018 föranleder 
ombudgeteringar avseende 2019.  

 

 

Kommunstyrelsen begär oförändrad budgetram för driften 2019 med 0,0 
mnkr. Kommunstyrelsen begär även oförändrad investeringsbudget 2019.  

 

Arbetslivsnämnden begär oförändrad budgetram för driften 2019 med 0,0 
mnkr.  

Arbetslivsnämnden begär att investeringsbudgeten för 2019 utökas med ett 
belopp motsvarande investeringsöverskottet för 2018, dvs.1,0 mnkr. 

 

Samhällsnämnden Samhällsförvaltningen/samhällsnämnden tar inte upp 
ärendet om över- och underskottshantering 2019 till nämnd, då de ej begär 
någon förändrad budgetram för 2019.  

 
Skolnämnden begär oförändrad budgetram för driften 2019 med 0,0 mnkr, 
dvs. att 2018 års underskott på 0,5 mnkr inte ska föras över till 2019. 
Skolnämnden begär oförändrad investeringsbudget för 2019. 
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Socialnämnden begär oförändrad budgetram 2018 med 0,0 mnkr, dvs. att 
2018 års underskott om 40,3 mnkr inte ska föras över till 2019. 
Socialnämnden äskar oförändrad budgetram för investeringar 2019 
motsvarande 0,0 mnkr. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att samtliga nämnders budgetramar 
för 2019 förblir oförändrade, dvs. att inga över- eller underskott avseende 
driften överförs till 2019. Detta då kommunen för 2019 befinner sig i ett 
ansträngt ekonomiskt läge. Kommunens budgeterade resultat samt 
budgeterade resultatöverskott behöver hållas för att klara 2019 års resultat 
och likviditet. 

 

 

 

 

Nämnd (mnkr) 

Utfall 2018 

Begäran 

Förslag 

Ny budgetram 

  

 

Kommunstyrelsen 

28,5 

0,0 

0,0 

158,9 

Oförändrad 

 

Arbetslivsnämnden 

4,6 
0,0 
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0,0 

57,5 

Oförändrad 

 

Samhällsnämnden 

6,3 

0,0 

0,0 

179,6 

Oförändrad 

 

Skolnämnden 

0,5 

0,0 

0,0 

600,3 

Oförändrad 

 

Socialnämnden 

-40,3 

0,0 

0,0 

596,6 

Oförändrad 

 

Total 

-0,4 

0,0 

0,0 

1 592,9 
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Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ingen begärd överflyttning av 
investeringsmedel från 2018 till 2019 sker.  

Nämnd (mnkr) 

Begäran 

Förslag 

Ny investeringsram 

  

 

Kommunstyrelsen 

0,0 

0,0 

9,0 

Oförändrad 

 

Arbetslivsnämnden 

1,0 

0,0 

0,5 

Oförändrad 

 

Samhällsnämnden 

0,0 

0,0 

29,0 

Oförändrad 

 

Skolnämnden 

0,0 
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0,0 

2,0 

Oförändrad 

 

Socialnämnden 

0,0 

0,0 

0,5 

Oförändrad 

 

Total 

1,0 

0,0 

41,0 

  

 

 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, 2019-04-29 § 64 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-04-09 § 61 

Rev. kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-13 

Bilaga 1 - Reglemente ekonomstyrningsregler 

Bilaga 2 - Protokollsutdrag ALN 2019-02-14 

Bilaga 3 - Ordförandebeslut SKO 2019-03-11 

Bilaga 4 - Tjänstskrivelse soc 

______  
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§ 97 Dnr 2019-000275 2.4.1.4 

Fyramånadersbokslut 2019  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna fyramånadersbokslut 2019.  

Yttranden 
"[Skriv text här]"  

Yrkanden 
      

Propositionsordning 
      

Votering och utfall 
      

Ordföranden finner att [Organet]  beslutar enligt "[Skriv text här]" . 

Reservation 
"[Skriv text här]"  

Jäv 
"[Skriv text här]"  

Avståenden 
"[Skriv text här]"  

Protokollsanteckning 
      

Bakgrund 
Härnösands kommun redovisar för årets fyra första månader ett negativt 
resultat på 2,3 mnkr exklusive ökningen av semesterlöneskulden. Samma 
resultatmått för motsvarande period 2018 var plus 33,7 mnkr. Det innebär att 
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det löpande driftsresultatet har försämrats med 36,0 mnkr. Resultatet enligt 
resultaträkningen (inklusive semesterlöneskulden) är på minus 36,9 mnkr. 

Nämnderna redovisar per april ett överskott jämfört med budget på 12,7 
mnkr. Finansen och kommungemensamma kostnader redovisar per april ett 
underskott jämfört med budget på 41,4 mnkr. Avvikelsen härrör framförallt 
till pensionskostnader.  

 

Kommunens resultatprognos på helåret visar ett resultat på minus 4 mnkr 
vilket är 27 mnkr sämre än budget och motsvarar -0,2 % av skatteintäkter 
och statsbidrag. Budgeten baseras på en pensionsredovisning enligt 
fullfonderingsmodellen och prognosen baseras på blandmodellen, vilket är 
en föreslagen förändring under året. Arbetslivsnämnden prognostiserar ett 
överskott på 0,8 mnkr och samhällsnämnden på 0,1 mnkr. Finansen och 
kommungemensamma kostnader prognosticerar ett underskott på 21,9 mnkr. 

 

Balanskravsutredning ska göras baserad på fullfonderingsmodellen. 
Prognosen visar under dessa förutsättningar att balanskravet för 2019 inte 
kommer att klaras. 

 

Efter beslut i kommunstyrelsen ska fyramånadersbokslutet överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

 

Socialt perspektiv 

Ingen konsekvens 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen konsekvens 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Balanskravsutredning ska göras baserad på fullfonderingsmodellen. 
Prognosen visar under dessa förutsättningar att balanskravet för 2019 inte 
kommer att klaras. Om balanskravsresultatet är negativt vid 
årsbokslutstillfället är huvudprincipen att kommunen enligt kommunallagen 
har tre år på sig att återställa det. Finns synnerliga skäl får 
kommunfullmäktige besluta att en reglering av ett negativt 
balanskravsresultat inte ska göras. Exempel på vad lagens förarbete anger 
som synnerliga skäl är om det motiveras av god ekonomisk hushållning för 
kommunen.  
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-06-04 § 107 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-30 

Tertialbokslut 1 inkl. prognos 1 

 

______  
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§ 98 Dnr 2019-000199 1.1.1.1 

Anpassning till nya redovisningslagen 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att övergå till blandmodellen gällande redovisningen av pensionskostnader 
från och med 2019,  

att anpassa reglementet för ekonomistyrning utifrån ny redovisningslagen,  

Yttranden 
"[Skriv text här]"  

Yrkanden 
      

Propositionsordning 
      

Votering och utfall 
      

Ordföranden finner att [Organet]  beslutar enligt "[Skriv text här]" . 

Reservation 
"[Skriv text här]"  

Jäv 
"[Skriv text här]"  

Avståenden 
"[Skriv text här]"  
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Protokollsanteckning 
      

Bakgrund 
Härnösands kommun har sedan år 2005 redovisat hela pensionsskulden i 
balansräkningen s k fullfondering av pensionsskulden. Revisionen har 
påtalat att kommunen inte följer gällande bestämmelser i lagstiftningen och 
rekommendationer. Det finns en ny lag om kommunal bokföring och 
redovisning (2018:597) som gäller fr o m räkenskapsåret 2019. I förarbetena 
inför den nya lagen var det mycket diskussioner om 
pensionsskuldsredovisningen. Lagstiftaren valde att inte införa 
fullfonderingsmodellen i hanteringen av pensionsskulden. I gällande lag om 
kommunal bokföring och redovisning 6 kapitlet §4 ”Förpliktelser att betala 
ut pensionsförmåner som intjänats före år 1998 ska inte ta upp som skuld 
eller avsättning”.  

 

En övergång till blandmodellen skulle ge ökade kostnader som belastar 
resultaträkningen. Detta innebär att kommunens finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning 2020 och framåt bör revideras. En första anpassning 
till nya lagen om kommunal bokföring och redovisning ställer också krav på 
en anpassning av finansiella mål för kommunkoncernen.  

 

För att anpassa kommunens redovisning till den nya lagstiftningen krävs 
ändringar i gällande budget för 2020. Effekten av bytet till blandmodellen 
medför en omfördelning med cirka 49 mnkr till finansverksamheten.  

 

Socialt perspektiv 

Ekologiskt perspektiv 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-05-07 §84 

Uppdrag konsekvenser från fullfondering till blandmodell pensioner 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2019-04-23 § 41 
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______  

 

40



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
39(65) 

Sammanträdesdatum 
2019-06-17 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 99 Dnr 2019-000192 1.1.2.1 

Årsredovisning 2018 - Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, samt 

att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län för år 
2018. 

 

Yttranden 
"[Skriv text här]"  

Yrkanden 
      

Propositionsordning 
      

Votering och utfall 
      

Ordföranden finner att [Organet]  beslutar enligt "[Skriv text här]" . 

Reservation 
"[Skriv text här]"  

Jäv 
"[Skriv text här]"  

Avståenden 
"[Skriv text här]"  
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Protokollsanteckning 
      

Bakgrund 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har 
lämnat in årsredovisning och revisionsberättelse för år 2018. De av regionen 
utsedda revisorerna har granskat årsredovisningen och tillstyrker att 
direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet 
för 2018. Kommunförbundets ansvarsfrihet beviljas av respektive medlems 
fullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-06-04 § 111 

Årsredovisning 2018 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län, 2019-05-09 

Revisionsberättelse 2018 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län med tillhörande bilagor, 2019-04-10    

______  
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§ 100 Dnr 2019-000146 1.1.2.1 

Årsredovisning för år 2018 Samordningsförbundet 
Härnösand Timrå  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisningen 2018 för Samordningsförbundet Härnösand-
Timrå, samt  

att bevilja styrelsen och de enskilda ledamöterna i Samordningsförbundet 
Härnösand-Timrå ansvarsfrihet avseende år 2018.  

 

Yttranden 
"[Skriv text här]"  

Yrkanden 
      

Propositionsordning 
      

Votering och utfall 
      

Ordföranden finner att [Organet]  beslutar enligt "[Skriv text här]" . 

Reservation 
"[Skriv text här]"  

Jäv 
"[Skriv text här]"  

Avståenden 
"[Skriv text här]"  

43



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
42(65) 

Sammanträdesdatum 
2019-06-17 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Protokollsanteckning 
      

Bakgrund 
Samordningsförbundet Härnösand-Timrå har lämnat in årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2018. Revisionen tillstyrker att styrelsen och de 
enskilda ledamöterna i förbundet beviljas ansvarsfrihet 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-06-04 § 113 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-20 

Samordningsförbundet Härnösand Timrå - Årsredovisning 2018 

Revisionsberättelse och rapporter - Samordningsförbundet Härnösand Timrå 

 

 

______  
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§ 101 Dnr 2019-000178 1.1.2.1 

Årsredovisning för år 2018 - Räddningstjänsten Höga 
Kusten-Ådalen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisningen 2018 för Räddningstjänsten Höga Kusten-
Ådalen och  

att bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna i Räddningstjänsten 
Höga Kusten-Ådalen ansvarsfrihet för år 2018.      

Yttranden 
"[Skriv text här]"  

Yrkanden 
      

Propositionsordning 
      

Votering och utfall 
      

Ordföranden finner att [Organet]  beslutar enligt "[Skriv text här]" . 

Reservation 
"[Skriv text här]"  

Jäv 
"[Skriv text här]"  

Avståenden 
"[Skriv text här]"  

Protokollsanteckning 
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Bakgrund 
Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen har upprättat årsredovisning och 
lämnat in revisionsberättelse för 2018. Revisionen har granskat och godkänt 
årsredovisningen samt tillstyrkt att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
direktionen och dess enskilda ledamöter.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-06-04 § 112  

Årsredovisning 2018 Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen, 2019-03-28 
Revisionsrapport 2018, Granskning av bokslut och årsredovisning 2018, 
2019-04-02 
Revisionsberättelse, ink.2019-05-13       

______  
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§ 102 Dnr 2019-000278 1.1.1.1 

Mål, budget och skattesats 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta majoritetens förslag till budget år 2020 i enlighet med bilaga, 

att fastställa Resultatuppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna i enlighet 
med bilaga, 

att bemyndiga kommunstyrelsen att förvärva och försälja fast egendom inom 
ramen 3mnkr per objekt, 

att bemyndiga kommunstyrelsen att för eventuella tillkommande brådskande 
investeringar disponera rörelsekapital inom ramen 3 mnkr per objekt, 

att kommunstyrelsen under 2020 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka 
kommunens skulder, med totalt 50 mnkr, 

att kommunstyrelsen under 2020 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna 
upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 
2020, samt 

att skattesatsen 2020 ska vara oförändrad 23,34 kronor   

 

Yttranden 
"[Skriv text här]"  

Yrkanden 
      

Propositionsordning 
      

Votering och utfall 
      

Ordföranden finner att [Organet]  beslutar enligt "[Skriv text här]" . 
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Reservation 
"[Skriv text här]"  

Jäv 
"[Skriv text här]"  

Avståenden 
"[Skriv text här]"  

Protokollsanteckning 
      

Bakgrund 
Majoriteten samt Moderaterna och Liberalerna har presenterat sina 
respektive förslag till mål, budget och skattesats 2020.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-06-04 § 108 

Ordförandeförslag – Mål, budget och skattesats 2020 

Majoritetens förslag till Årsplan 2020 

Budget 2020 M och L 

 

______  
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§ 103 Dnr 2018-000221 003 

Reglemente ekonomiska ersättningar och ledigheter för 
förtroendevalda 2019-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderat Reglemente ekomoniska ersättningar och ledigheter för 
förtroendevalda 2019-2022.  

 

Yttranden 
"[Skriv text här]"  

Yrkanden 
      

Propositionsordning 
      

Votering och utfall 
      

Ordföranden finner att [Organet]  beslutar enligt "[Skriv text här]" . 

Reservation 
"[Skriv text här]"  

Jäv 
"[Skriv text här]"  

Avståenden 
"[Skriv text här]"  

Protokollsanteckning 
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Bakgrund 
På sitt sammanträde 2019-02-25 § 17 beslutade kommunfullmäktige att anta 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) samt att 
uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag till tillämpningsanvisningar. 

Som en konsekvens av detta måste även reglemente ekomoniska ersättningar 
och ledigheter för förtroendevalda 2019-2022 revideras så att de 
överensstämmer med varandra. 

Ändringarna gäller förlorad semesterförmån samt förlorad pensionsförmån.  

Socialt perspektiv 

Förslaget har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

Förslaget har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Förslaget har ingen påverkan på detta perspektiv. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-06-04 § 110 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-09 

Bilaga – Reglemente ekonomiska ersättningar för förtroendevalda reviderad 
2019-05-09 

 

______  
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§ 104 Dnr 2019-000221 1.1.1.1 

Hemställan investering i kolfilter 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att bifalla hemställan gällande investering av tillbyggnad av kolfilter vid 
vattenverket, samt 

 

att Härnösands kommun ställer för Härnösands Energi och miljö AB räkning 
kommunal borgen upp till ett totalbelopp på 792 mnkr. 

  

Yttranden 
"[Skriv text här]"  

Yrkanden 
      

Propositionsordning 
      

Votering och utfall 
      

Ordföranden finner att [Organet]  beslutar enligt "[Skriv text här]" . 

Reservation 
"[Skriv text här]"  

Jäv 
"[Skriv text här]"  

Avståenden 
"[Skriv text här]"  
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Protokollsanteckning 
      

Bakgrund 
Härnösands energi och miljö AB (Hemab) hemställer Härnösands 
kommunfullmäktige om att godkänna den av Hemabs styrelse beslutade 
investering av ett kolfilter vid vattenverket på Tallvägen. Kostnaden för 
projektet uppskattas bli 34,8 mnkr. 

  

Hemab motiverar investeringen med att det är en kvalitets- och 
säkerhetshöjande åtgärd för dricksvattenleveranser till Härnösands 
centralort. Installation av ett kolfilter som ett ytterligare barriärskydd för 
rening av dricksvatten höjer säkerheten av dricksvatten mot vattenburna 
smittor och risker som följer förväntade klimatförändringar. Utöver ett ökat 
skydd bidrar kolfiltret till att dricksvattnet får mindre lukt- och 
smakproblematik, mindre behov av klorering och på sikt mindre behov av 
underhållsspolning av vattenledningar. 

 

För att undvika en dramatisk höjning av vattentaxan införde Hemab en 
fondering 2014. Fonderingen utförs med 2019 som sista år. En del i 
fonderingen avser en överföringsledning från Långsjösystemet 
intagningspunkt i Bondsjön till råvattenpumpstationen som pumpar vatten 
från bondsjön till vattenverket. Detta projekt är inte projekterat tillräcklig i 
detalj. Därför kommer ett investeringsbeslut om det projektet att tas vid ett 
senare tillfälle. 

 

För investeringen i ett nytt kolfilter behöver Härnösands kommun höja 
borgenstaket för Hemab. Då inryms investeringen inom Härnösands 
kommuns borgenstak för Härnösands energi och miljö AB (556526-3745) 
Eftersom kommunen i en skrivning i det senaste beslutet om borgenstak för 
Hemab skrev i att:satsen att  ”Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas 
på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.” gör Kommuninvest 
bedömningen att kommunens borgentak måste höjas med motsvarade 
investeringskostnad för kolfiltret. I detta fall föreslås taket höjas med 35 
mnkr. (avrundat upp från 34.8 mnkr) Från 757 mnkr till 792 mnkr.    

  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-06-04 § 114 

Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2019-05-16 
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Bilaga - Hemställan gällande investering av tillbyggnad av kolfilter vid 
vattenverket, Tallvägen inklusive beslut om kommunal borgen. 

Borgenstak 2019 KS/2018-000487  

 

______  
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§ 105 Dnr 2019-000295 1.1.1.1 

Kommunfastigheters förvärv av del av bolaget 
Härnösand Handel AB (Prisma huset) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att godkänna att Härnösands Kommunfastigheter förvärvar 50 % av aktierna 
i Härnösand Handel AB,  

att Härnösands kommun ställer för Härnösands kommunfastigheters räkning 
kommunal borgen upp till ett totalbelopp på 62 mkr,  

att godkänna att AB Härnösandshus tecknar en moderbolagsborgen avseende 
Härnösands Kommunfastigheters förpliktelser i Härnösand Handel AB, samt  

att utse Carl-Fredrik Edgren ordförande i Härnösands Kommunfastigheter 
samt Göran Albertsson VD Härnösands Kommunfastigheter till ordinarie 
ledamöter i Härnösand Handel AB, dessutom utse Carl-Einar Björner 2:e 
vice ordförande i Härnösands Kommunfastigheter till suppleant i bolaget.  

Yttranden 
"[Skriv text här]"  

Yrkanden 
      

Propositionsordning 
      

Votering och utfall 
      

Ordföranden finner att [Organet]  beslutar enligt "[Skriv text här]" . 

Reservation 
"[Skriv text här]"  
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Jäv 
"[Skriv text här]"  

Avståenden 
"[Skriv text här]"  

Protokollsanteckning 
      

Bakgrund 
I slutet av 2017 förvärvade Westerlind Bostäder AB, Amastens 
fastighetsbestånd i Härnösand. Bland de fastigheter som förvärvades fanns 
fastigheterna Telegrafen 13, 26 och 27. De fastigheter som idag utgör 
Prismagallerian. 

Stadskärnor runt om i Sverige är under förvandling. Våra konsumtions-
mönster förändras och detaljhandeln genomgår en strukturomvandling där e-
handel tar en allt större av den totala omsättningen. Enligt Handelns 
Utredningsinstitut, HUI, stod e-handeln för 23 procent av tillväxten inom 
sällanköpshandeln 2015 och 2018 stod den för 100 procent av ökningen. 

Enligt HUI medför detta att en ny typ av köpcentrum växer fram med fokus 
på restauranger, service och nöjen. I och med förvärvet av Amasten-
fastigheterna inklusive Prismagallerian möjliggörs en utveckling av 
stadskärnan med en ökad koncentration av butiker och restauranger runt 
torget, Trädgårdsgatan och Storgatan.  

Prismagallerian har under de senaste 10 åren haft flera olika 
ägarkonstellationer utan lokalt engagemang och med ett eftersatt underhåll 
som följd. Arbetet med att omvandla centrum till en attraktiv stadskärna med 
tillhörande ombyggnationer av centrumfastigheterna är resurskrävande och 
kräver stora investeringar. 

Mot bakgrund av detta har Westerlinds tagit kontakt med Härnösands 
kommun/ Härnösands kommunfastigheter för att undersöka möjligheten att 
tillsammans, för utvecklingen av stadskärnan och Härnösand som helhet, 
vidareutveckla Prismagallerian.  

Styrelsen för Härnösands Kommunfastigheter tog 2019-05-21 beslut om att 
genomföra förvärv av 50 % av aktierna i Härnösand Handel AB från 
Westerlinds Fastigheter under förutsättning att de beviljas tillstånd från 
kommunfullmäktige.  

En attraktiv stadskärna med ett varierat utbud av butiker och restauranger är 
viktigt för Härnösand och för Härnösands utveckling som en attraktiv 
bostadsort. Härnösandshuskoncernen har knappt 1 800 lägenheter i centrala 
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Härnösand och attraktiviteten i dessa bostäder är beroende av en attraktiv 
stadskärna och ett levande centrum.  

Utveckling av Prisma Gallerian till mötesplats 

Gallerian ska byggas om i fyra etapper varav etapp 1 pågår just nu. Därefter 
ska lokalerna i etapp 2 anpassas för Dressman och delar av lokalerna längre 
in på vån 1 skall byggas om för nya ändamål. Etapp 3 och 4 omfattar 
ombyggnation av övre planet och ingången mot Storgatan. Nya 
butikslokaler, lekyta/torg, lägenheter samt co-working yta ska byggas.  

Effekterna av de investeringar som genomförs i de olika etapperna beskrivs i 
bilaga 1 och kan sammanfattas enligt följande: 

Bedömd investering:  38 521 000 kr 

Ökning marknadsvärde  39 500 000 kr till 82 475 000 kr 

Bokfört värde  77 586 000 kr 

Skuld i bolaget 67 192 000 kr varav skuld till kreditgivare 50 493 000 kr och 
lån från delägare 16 699 000 kr  

Härnösands kommunfastigheter har i dag inte likvida medel för att erlägga 
detta belopp utan bolaget behöver låna till denna investering.  

Någon ytterligare kommunal borgen behövs inte eftersom investeringen 
ryms inom Härnösands kommuns borgenstak för AB Härnösands 
kommunfastigheter. Eftersom kommunen i en skrivning i det senaste beslutet 
om borgenstak för Härnösands kommunfastigheter skrev i att:satsen att  ”Det 
totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive 
ursprungliga belopp.” gör Kommuninvest bedömningen att kommunens 
borgentak måste fastställas till 62 mkr.     

 

 

Härnösandshus behöver teckna en s.k. moderbolagsborgen för hälften av de 
skulder som Härnösand Handel har vid var tid. Vid maximal belåning efter 
etapp 4 kan den uppgå till 25 246 500 kr.  

Bedömning 

Handeln i Sverige och i världen är mitt upp i en av deras största förändringar 
i modern tid. Centrum utvecklas från renodlade köpcentrum till mötesplatser 
med ett större utbud av restauranger, caféer och upplevelser. Konkurrensen 
mellan köpcentrum och centrumkärnor är stenhård. Konkurrensen mellan 
investeringar i städer är också hård då ett modernt och utvecklat centrum 
kräver en mix av lokala- och nationella entreprenörer. Att få till en snabb 
utveckling och omdaning av Prisma gallerian är centralt och viktigt för 
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centrums fortsatta utveckling, omdaning kräver nytänkande och en hög 
hastighet för att inte de lokala handlarna ska drabbats allt för hårt.   

Utveckling av stadskärnan ligger i linje med antagen tillväxtstrategi. 
Kommunfullmäktige har enhälligt beslutat arbeta för en levande stadskärna. 
Utvecklingsarbeten och nya prioriterade beslut behövs nu för att nå 
tillväxtstrategins målbild. Därför anser kommunstyrelseförvaltningen att 
affären ska godkännas av Kommunfullmäktige. 

Socialt perspektiv 

Argument varför Härnösands kommunfastigheter genomföra affären ur ett 
socialt perspektiv 

• Härnösandshuskoncernens bostäder är beroende av ett attraktivt  

  Härnösand 

• Härnösand blir attraktivare med ett livskraftigt centrum  

 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet har konsekvens på Kommunfastigheters ekonomi.  

Affären och de olika etapperna ökar fastigheternas värde 

Fastigheterna ger en god avkastning.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-06-04 § 120 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-28 

Bilaga 1 - Underlag från kommunfastigheter till gruppledare 

Bilaga 2 - Aktieägaravtal 2019-05-28, med bilagor 

Bilaga 3 - Aktieöverlåtelseavtal 2019-05-28 

 

______  
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§ 106 Dnr 2019-000023 1.1.1.3 

Avsägelser 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
      

Yttranden 
"[Skriv text här]"  

Yrkanden 
      

Propositionsordning 
      

Votering och utfall 
      

Ordföranden finner att [Organet]  beslutar enligt "[Skriv text här]" . 

Reservation 
"[Skriv text här]"  

Jäv 
"[Skriv text här]"  

Avståenden 
"[Skriv text här]"  

Protokollsanteckning 
      

Bakgrund 
      

Beslutsunderlag 
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______  
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§ 107 Dnr 2019-000033 1.1.1.3 

Valärenden 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
      

Yttranden 
"[Skriv text här]"  

Yrkanden 
      

Propositionsordning 
      

Votering och utfall 
      

Ordföranden finner att [Organet]  beslutar enligt "[Skriv text här]" . 

Reservation 
"[Skriv text här]"  

Jäv 
"[Skriv text här]"  

Avståenden 
"[Skriv text här]"  

Protokollsanteckning 
      

Bakgrund 
      

Beslutsunderlag 
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______  
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§ 108 Dnr 34630  

Tillkommande motioner, interpellationer och frågor  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna Motion – Skapa förutsättningar för insekter i stadsmiljö (KS 
2019-226) till kommunstyrelsen för beredning,  

att överlämna Motion – Anlägg naturängar i offentliga miljöer (KS 2019-
227) till kommunstyrelsen för beredning, samt 

att interpellation Sjöfartsutbildning i kommunal regi för gymnasiet och YH 
(KS 2019-228) får ställas och svar ges på kommande sammanträde.  

Yttranden 
"[Skriv text här]"  

Yrkanden 
      

Propositionsordning 
      

Votering och utfall 
      

Ordföranden finner att [Organet]  beslutar enligt "[Skriv text här]" . 

Reservation 
"[Skriv text här]"  

Jäv 
"[Skriv text här]"  

Avståenden 
"[Skriv text här]"  
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Protokollsanteckning 
      

Bakgrund 
      

Beslutsunderlag 
Inkommen motion från Eva Olstedt-Lundgren (L) och Olle Löfgren (L) – 
Skapa förutsättning för insekter i stadsmiljö, 2019-04-29, Dnr KS 2019-226 

Inkommen motion från Eva Olstedt-Lundgren (L) och Olle Löfgren (L) – 
Anlägg naturängar i offentliga miljöer, 2019-04-29, Dnr KS 2019-227 

Interpellation från Anders Gäfvert (M), Lennart Bergström (SD) och Olle 
Löfgren (L) – Sjöfartsutbildning i kommunal regi för gymnasiet och YH, 
2019-04-29, Dnr KS 2019-228 

______  
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§ 109 Dnr 2019-000031 1.1.1.1 

Korta frågor - korta svar 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
      

Yttranden 
"[Skriv text här]"  

Yrkanden 
      

Propositionsordning 
      

Votering och utfall 
      

Ordföranden finner att [Organet]  beslutar enligt "[Skriv text här]" . 

Reservation 
"[Skriv text här]"  

Jäv 
"[Skriv text här]"  

Avståenden 
"[Skriv text här]"  

Protokollsanteckning 
      

Bakgrund 
      

Beslutsunderlag 
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______  
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§ 110 Dnr 2019-000032 1.1.1.1 

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att ärenden för kännedom läggs till handlingarna.  

Yttranden 
"[Skriv text här]"  

Yrkanden 
      

Propositionsordning 
      

Votering och utfall 
      

Ordföranden finner att [Organet]  beslutar enligt "[Skriv text här]" . 

Reservation 
"[Skriv text här]"  

Jäv 
"[Skriv text här]"  

Avståenden 
"[Skriv text här]"  

Protokollsanteckning 
      

Bakgrund 
Kommunfullmäktige erhåller förteckning över de handlingar som inkommit 
till kommunfullmäktige och ej föranlett någon åtgärd.  

66



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
65(65) 

Sammanträdesdatum 
2019-06-17 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Lekmannarevisorernas granskningsrapport Techichus 2018  
            

Technichus i Mitt Sverige AB årsredovisning 2018  

Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2018 AB Härnösandshus
    

Härnösandshus årsredovisning och koncernredovisning 2018 
   

Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2018 AB 
Härnösandskommunfastigheter   

Härnösands kommunfastigheter AB årsredovisning 2018 
   

Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2018Höga Kusten 
Destinationsutveckling AB 

Invest i Härnösand AB årsredovisning 2018   

Avsägelse    

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-06-07 

Bilaga - Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2019 

______  
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Från: dontreply@harnosand.se 
Skickat: den 6 juni 2019 10:05 
Till: centraldiariet@harnosand.se 
Ämne: Allmänhetens frågor 
 
Namn 
Andreas Menzel 
 
Adress 
Nattviksgatan 5 871 45 Härnösand 
 
Din fråga 
Under många år firades Nationaldagen på Mellanholmen vid nuvarande Technikhusett en 
utomordentligt bra plats inte minst ur tillgänglighetssynpunkt, men så för några år sedan flyttade man 
detta evenemang till Länsmuseet Murberget, detta var mindre bra inte minst med tanke på att detta 
evenemang skall vara lätt att nå för alla. 
 
Och min fråga är kort vad gör Kpmmunen för att ssnarast flytta tillbaka Nationaldagsfirandet till 
Mellanholmen ? 
 
Riktar sig din fråga till någon eller några specifika politiker? Skriv i sådana fall namnen här Andreas 
Djölander 
 
Samtycke 
2019-06-06 10.05 
Jag godkänner att de uppgifter jag skrivit i formuläret hanteras av Härnösands kommun enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR). 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 83 Dnr 2019-000231 1.2.4.0 

Återremiss årsredovisning 2018 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att inte korrigera och redovisa pensionsskulden enligt blandmodellen i 
enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning, kap. 6, 
paragraf 4, samt  

att godkänna årsredovisning 2018.   

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert, Christina Lindberg, Lennart Bergström 
och Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 
Anders Gäfvert (M) vidhåller sitt yrkande från fullmäktige 2019-04-29: ”Vi 
anser att årsredovisningen för 2018 bör korrigeras och redovisa 
pensionsskulden enligt blandmodellen i enlighet med lagen om kommunal 
bokföring och redovisning, kap. 6, paragraf 4.” 

Christina Lindberg (C) och Lennart Bergström (SD) yrkar bifall till Anders 
Gäfverts (M) förslag.      

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: liggande förslag och 
Anders Gäfverts (M) förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta enligt liggande 
förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta enligt Anders 
Gäfverts (M) förslag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt liggande förslag.      

Votering och utfall 
Votering begärs och verkställs. 

Ordföranden ställer följande propositionsordning: den som vill att 
kommunstyrelsen ska besluta enligt liggande förslag röstar ”ja” och den som 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

vill att kommunstyrelsen ska besluta enligt Anders Gäfverts (M) förslag 
röstar ”nej”.  

Med 9 ja-röster mot 6 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat enligt liggande förslag. 

Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av tabellen nedan. 

  
Ledamot Parti § 83 
  Ja Nej 
Andreas Sjölander S X  
Ingrid Nilsson V X  
Christina Lindberg C  X 
Lotta Visén S X  
Björn Nordling  S X  
Monica Fahlén S X  
Håkan Viklund S X  
Michael Möller Christensen V X  
Johan Sundqvist MP X  
Ingemar Wiklander KD X  
Erik Hultin C  X 
Anders Gäfvert M  X 
Ida Skogström  M  X 
Ingemar Ljunggren  M  X 
Lennart Bergström SD  X 

     

Reservation 
Moderaterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet reserverar sig till 
förmån för eget förslag. 

 
Bakgrund 
Vid kommunfullmäktige 2019-04-29 återremitterades Årsredovisning 2018 
med motiveringen ”Vi anser att årsredovisningen för 2018 bör korrigeras och 
redovisa pensionsskulden enligt blandmodellen i enlighet med lagen om 
kommunal bokföring och redovisning, kap. 6, paragraf 4.” 

Att korrigera årsredovisningen utifrån en annan redovisningsmodell än den 
av kommunfullmäktige beslutade 2006-05-29 §62, innebär att man frångår 
ett av kommunfullmäktige tagna beslut. Förvaltningen följer de av 
kommunfullmäktige fattade beslut. 

Ett förslag till beslut finns framlagt från förvaltningen om att ändra 
redovisningsmodell från och med 2019. Under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut så finns sedan en tid tillbaka en tidsplan 
utarbetad, för att säkerställa att förändringen blir gjord med god kvalitet.    

Tidsplan 
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Maj 
Utreda redovisningstekniska detaljer inför förändringen. 

Maj/juni 
Omräkning av balansräkning och resultaträkning inför jämförelsetal 
föregående år, nyckeltal mm. 

Maj/juni 
Utreda redovisningsprinciper kring pensionsstiftelsen. 

Juni 
Arbeta fram anvisningar för gottgörelse från pensionsstiftelsen. 

Juni – juli 
Anpassa ekonomistyrningsreglementet utifrån föreslagna förändringar.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-03 
Årsredovisning 2018 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-04-29 § 55     

______  
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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 

 

 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
Lena Einarsson 
lena.einarsson@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 
1(2) 

 
Datum 
2019-05-03 

 
Dnr  
KS/2019-000231 

  
 

 Kommunfullmäktige 

Återremiss årsredovisning 2018 

Förslag till beslut  
Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att inte korrigera och redovisa pensionsskulden enligt blandmodellen i 
enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning, kap. 6, 
paragraf 4, samt  

att godkänna årsredovisning 2018.  

 

Beskrivning av ärendet 
Vid kommunfullmäktige 2019-04-29 återremitterades Årsredovisning 2018 
med motiveringen ”Vi anser att årsredovisningen för 2018 bör korrigeras 
och redovisa pensionsskulden enligt blandmodellen i enlighet med lagen om 
kommunal bokföring och redovisning, kap. 6, paragraf 4.” 

Att korrigera årsredovisningen utifrån en annan redovisningsmodell än den 
av kommunfullmäktige beslutade 2006-05-29 §62, innebär att man frångår 
ett av kommunfullmäktige tagna beslut. Förvaltningen följer de av 
kommunfullmäktige fattade beslut. 

Ett förslag till beslut finns framlagt från förvaltningen om att ändra 
redovisningsmodell från och med 2019. Under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut så finns sedan en tid tillbaka en tidsplan 
utarbetad, för att säkerställa att förändringen blir gjord med god kvalitet.    

  

 Tidsplan 

Maj Utreda redovisningstekniska detaljer inför förändringen. 

Maj/juni Omräkning av balansräkning och resultaträkning inför 
jämförelsetal föregående år, nyckeltal mm. 

Maj/juni Utreda redovisningsprinciper kring pensionsstiftelsen. 

72



 
Härnösands kommun 
 
KOMMUNSTYRELSEN 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
2(2) 

Datum 
2019-06-07 

Dnr 
KS/2019-000231 

 

 

Juni Arbeta fram anvisningar för gottgörelse från 
pensionsstiftelsen. 

Juni - juli Anpassa ekonomistyrningsreglementet utifrån föreslagna 
förändringar. 

 

 

   

Birgitta Wigren 
T.f. kommundirektör 

Lena Einarsson 
Ekonomichef 
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Det är bara tillsammans  
vi bygger en hållbar framtid
Härnösands kommuns vision är att bygga 
en hållbar framtid. Härnösand har tagit 
och ska fortsatt ta ledartröjan vad gäller 
omställningen till ett fossilfritt och håll-
bart samhälle. Samtidigt ska Härnösand 
också fortsätta att utvecklas i en positiv 
riktning. 

Tillsammans med näringslivet och det 
civila samhället har vi visat att det går 
att utvecklas samtidigt som vi tar ansvar 
för ett hållbart Härnösand. Vår kommun 
och vår omgivning har vi bara till låns, vi 
måste ta ansvar idag för det vi efterlämnar 
imorgon, till framtida generationer. Därför 
känns det inspirerande att konstatera att 
det försök vi gjort här i Härnösand med 
Härnösandskortet, dvs.att barn, unga och 
vuxna kan nyttja kollektivtrafiken i hela 
kommunen till ett kraftigt subventionerat 
pris, har blivit en stor succé. 

Under juni- december ökade resandet med 
stadstrafiken med drygt 29 % i jämförelse 
med samma period 2017. Det motsvarar ca 
80 000 resor. Även landsbygdstrafiken 
ökade under denna tid med ca 8 %. 

Utvecklingen fortsätter. En jämförelse 
mellan januari 2018 och januari 2019 visar 
en uppgång med 47 % för stadstrafiken och 
16 % för landsbygdstrafiken. Utvecklingen 
får inte stanna med ett subventionerat pris 
för det linjenät vi har idag, nästa steg 
handlar om att utöka trafiken, framförallt 
utanför stadskärnan. 

Arbetsmarknad, bostadsbyggande  
och företagande
Samverkan med näringslivet är helt 
avgörande för att Härnösand ska utvecklas, 
välfärden växa och arbetstillfällena bli 
fler. Offentlig sektor kan också fungera 
som motor för ett växande näringsliv. Jag 
brukar beskriva det som en gyllene cirkel. 
Offentlig sektor är stora kunder och bestäl-
lare av varor och tjänster genom sina upp-
handlingar och inköp från privata företag.  
Detta i sig skapar förutsättningar för vårt 

näringsliv att växa. Nya arbetstillfällen, 
oberoende av om de skapas i offentlig 
sektor eller i det privata, ger ökade skatte- 
intäkter som i sin tur skapar välfärd. 
Därför måste vi samtidigt som vi kämpar 
på för fler statliga jobb också bedriva en 
aktiv politik som skapar förutsättningar för 
ett växande näringsliv. 

2018 var året då regeringen tydligt pekade 
ut inriktningen för statliga jobb utanför 
storstadsregionerna. Under hösten gavs 
beskedet om en utredning vars syfte var att 
flytta 50 statliga tjänster från Stockholms 
län till Härnösand. I skrivande stund är 
arbetet varken avslutat, eller än mindre, 
konkretiserat. Men signalen från reger-
ingen var viktig, inte minst symboliskt. 
Efter årtionden av förlorade offentliga 
arbetstillfällen kommer det nu förhopp-
ningsvis att skapas fler.  

Det är den gemensamma kraften som ut- 
vecklar vårt näringsliv och skapar de inno-
vativa Härnösandsföretag som nu stormar 
fram. Vi finns alltmer på en internationell 
marknad och flera av våra företag drar till 
sig lokalt riskkapital. Ett urstarkt tecken 
på att vi i Härnösand tror på vår framtid. 
Vi hjälps åt! Tillsammans skapar vi förut-
sättningar för Härnösand att växa.
 
Härnösands kommuns verksamheter 
Vi lägger nu 2018 års verksamhet till 
handlingarna och kan konstatera att 
väldigt mycket hänt inom vår organisation. 
De stora nämnderna, socialnämnden och 
skolnämnden, har haft stora utmaningar 
utifrån en till viss del ny verklighet, 
med kraftigt minskade statliga anslag 
som tidigare var kopplade till vårt stora 
mottagande av människor på flykt. När 
intäkterna minskar från staten behöver 
också organisationen anpassas till den nya 
kostymen. Härnösands kommun klarar inte 
själv av att kompensera minskade statliga 
anslag. Offentlig sektor kommer alltid att 
behöva arbeta aktivt för att få intäkter att 
balansera med kostnader. 

Årets redovisade resultat uppgår till + 47 
mnkr för kommunen samt + 63 mnkr för 
kommunkoncernen. Vi har i balanskravs- 
utredningen under 2018 justerat årets 
resultat för kommunen med resultateffekter 
föranledda av att vi från och med 2005 
övergick till att redovisa pensionsskulden 
enligt fullfonderingsmodellen i stället för 
den lagstadgade så kallade blandmodellen.
Nämnda justering medförde att balans-
kravsresultat blir negativt med -5 mnkr.
Trots ett negativt justerat resultat vill jag  
att vi alla ska sträcka på oss. 

För åttonde året i rad har vi ett redo- 
visat plusresultat i vår balansräkning i 
Härnösands kommun. Vi ska komma ihåg 
att en stor del av intäkterna är av engångs-
karaktär. Dessa intäkter kommer vi inte 
kunna räkna med i framtiden. Samtidigt 
ska vi komma ihåg att många kommuner, 
både i vår närhet och i resten av Sverige, 
brottas med betydande underskott.  

Det positiva redovisade resultatet år 2018 
är summan av alla medarbetares insatser, 
både för att minska våra gemensamma 
kostnader, men också helhjärtade insatser 
för att trygga våra invånares välfärd. Jag 
vill avslutningsvis tacka alla medarbetare 
i Härnösands kommun, ingen nämnd – 
ingen glömd, för ERA insatser. Dygnet 
runt, året om, är våra verksamheter igång 
och våra medarbetare aktiva. 

Det är tillsammans som vi får ”maskineriet” 
Härnösands kommun att snurra. 

Härnösand i april 2019

Andreas Sjölander (S)
Kommunstyrelsens ordförande  
i Härnösands kommun
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen leder och samordnar  
planeringen och uppföljningen av kommu-
nens ekonomi och verksamheter. Detta  
görs med stöd av de olika facknämnderna.  
I kommunstyrelsens ansvar ingår även 
strategiska näringslivsfrågor.
 
Socialnämnden
Socialnämndens uppgift är att erbjuda 
enskilda och familjer stöd i sin livsföring. 
Nämnden ska också verka för en god vård  och 
omsorg för äldre och funktionshindrade 
samt bedriva verksamhet som ger stöd för 
den enskilde att leva ett självständigt och 
aktivt liv i gemenskap med andra. 
Socialnämnden fullgör kommunens upp- 
gifter inom socialtjänsten beträffande 
stöd och service till funktionshindrade, 
den kommunala hälso- och sjukvården, 
bistånd, insatser mot missbruk och 
omsorg om barn och ungdom. Nämnden 
beslutar även i ärenden om serverings-
tillstånd samt ansvarar för kommunens 
familjerådgivning.

Arbetslivsnämnden
Arbetslivsnämnden är kommunens nämnd 
för arbetsmarknad, vuxnas lärande och 
mottagning av nyanlända. 
Nämnden har ansvar för vuxenutbildning 
i form av Kommunal vuxenutbildning 
(Komvux), Lärvux, Svenska för invandrare 
(SFI), samhällsorientering för nyanlända 
(SO) samt för Yrkeshögskolan. Även mot-
tagning av nyanlända samt sysselsättning 
för personer som står långt från arbets-
marknaden ingår i nämndens uppdrag.

Skolnämnden
Skolnämnden ansvarar för utbildning av 
barn och ungdomar i åldern 1-21 år. Skol- 
nämndens verksamheter omfattar för-
skola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, 
förskoleklass, fritidshem, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasie-
särskola samt den kommunala Musik- och 
kulturskolan.

Samhällsnämnden
Samhällsnämnden ansvarar för miljö- 

arbete, fysisk planering, bygglov, mark- 
och fastighetsfrågor, mätningsuppgifter, 
gator och parker, naturvård, miljö- och 
hälsoskydd samt livsmedelskontroller.  
I samhällsnämndens ansvarsområde ingår 
även fritids- och ungdomsverksamhet, 
däribland drift av fritids- och friluftsan-
läggningar samt ungdomsgården Kåken.

Mandat i kommunfullmäktige 
Parti Mandat (%) 

Socialdemokraterna 14 32,34
Moderaterna 8 18,33
Centerpartiet 5 12,10
Sverigedemokraterna 5 11,73
Vänsterpartiet 4 9,49
Miljöpartiet de gröna 3 6,35
Liberalerna 2 4,10
Kristdemokraterna 2 3,63
Feministiskt initiativ 0 1,77
Övriga partier 0 0,18
Totalt 43 
 
Fotnot: Valdeltagandet i kommunen uppgick till 

85,29%.

Var går dina pengar?
100 KR I SKATT TILL KOMMUNEN ANVÄNDES UNDER 2018 SÅHÄR:

35 kr
VÅRD & OMSORG

25 kr
SKOLA, BARN 

& UNGDOM

12 kr
FÖRSKOLA &

BARNOMSORG

9 kr
INFRASTRUKTUR

& SKYDD .MM

7 kr
FRITID & KULTUR

5 kr
INDIVID- &

FAMILJEOMSORG

2 kr
POLITISK

VERKSAMHET

2 kr
AFFÄRSVERKSAMHET

1 kr
SÄRSKILT RIKTADE

INSATSER

2 kr
VUXENUTBILDNING 

& ÖVRIG UTBILDNING

ORGANISATIONSSCHEMA

KommunfullmäktigeValnämnden

Revisionen

Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelsen Härnösand Energi & Miljö AB Härnösand Elnät AB

Skolförvaltningen Skolnämnden

Socialförvaltningen Socialnämnden

Samhällsförvaltningen Samhällsnämnden

Arbetslivsförvaltningen Arbetslivsnämnden Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen

Invest i Härnösand AB Technichus i Mitt Sverige AB

AB Härnösandshus AB Härnösands  
Kommunfastigheter

Organisation

KOMMUNENS INTÄKTER 2018
Intäkter   mnrk %

KOMMUNENS KOSTNADER 2018
Kostnader   mnrk %

Skatteintäkter 1 182,9 58 Personalkostnader 1 144,0 58

Generella stadsbidrag och utjämningar 466,4 23 Entreprenader och köp av verksamhet 314,8 16

Bidrag 225,8 11 Lokalhyror 199,6 10

Taxor och avgifter 42,1 2 Bidrag 71,6 4

Hyror och arrenden 52,4 3 Material, bränsle, energi och vatten 102,0 5

Försäljning av verksamhet 33,5 2 Övriga kosntader 29,0 1

Övriga intäkter 28,3 1 Tjänster 55,0 3

Avskrivningar 47,4 2

Finansiella kostnader 21,1 1

Total 2 031,4 100% Total 1 987,4 100
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Förvaltnings- 
berättelse

01

OMVÄRLDSPÅVERKAN
–

KOMMUNENS STYRNING  
OCH MÅL

FINANSIELL ANALYS
–

MEDARBETARE

Fem år i sammandrag

KOMMUNEN 2018 2017 2016 2015 2014

Folkmängd 31/12 25 120 25 190 25 269 25 066 24 755

Total skattesats % 34,63 34,63 34,63 34,03 34,03

- varav kommunal skattesats 23,34 23,34 23,34 23,34 23,34

Verksamhetens nettokostnad, mnkr* -1 615,6 -1 548,8 -1 456,6 -1 422,6 -1 357,8

Skatteintäkter och generella statsbidrag, mnkr 1 644,2 1 599,1 1 485,7 1 414,1 1 356,9

Verksamhetens nettokostnadsandel av skatteintäkter och gen. statsbidrag, %* 98,3 96,9 98,0 100,6 100,1

Finansnetto, mnkr* -12,2 -17,9 -5,0 -11,5 -5,3

Årets resultat, mnkr 46,9 22,9 14,6 1,3 6,0

Årets resultat, mnkr* 16,4 32,4 24,2 -20,0 -6,2

Tillgångar, mnkr 966,8 918,3 951,8 955,7 774,6

Tillgångar per invånare, kr 38 487 36 455 37 667 38 127 31 291

Skulder, avsättningar, mnkr 1 074,9 1 082,7 1 139,1 1 157,5 977,7

Skulder, avsättningar per invånare, kr 42 791 42 981 45 079 46 178 39 495

Eget kapital, mnkr -108,1 -164,4 -187,3 -201,8 -203,1

Soliditet, % -11,2 -17,9 -19,7 -21,1 -26,2

Investeringsvolym, mnkr 72,4 66,4 64,6 132,3 74,4

Avskrivningar -47,4 -46,1 -39,9 -32,7 -26,3

Antal tillsvidareanställda 1 880 1 904 1 892 1 842 1 816

Antal årsarbetare tillsvidareanställda 1 832 1 841 1 825 1 763 1 726

HÄRNÖSANDS KOMMUNKONCERN 2018 2017 2016 2015 2014

Årets resultat, mnkr 63,2 46,5 44,5 20,4 23,3

Årets resultat, mnkr* 32,7 56,0 46,5 -0,9 10,5

Soliditet, % 8,6 6,0 5,0 3,0 3,0

Nettoinvesteringar, mnkr 255 302 200 286 198

Antal tillsvidareanställda 2 112 2 136 2 125 2 031 1 997

* Exklusive jämförelsestörande och extraordinära poster
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Omvärldspåverkan

SAMHÄLLSEKONOMI

Enligt Sveriges kommuner och Landstings 
senaste ekonomirapport närmar sig Sverige 
nu slutet på den starka tillväxt som lett 
till högkonjunktur. Ekonomin har drivits 
av en stark internationell tillväxt, som 
tillsammans med en försvagad krona 
har påverkat den svenska exportsektorn 
positivt, men enligt SKL pekar många 
tecken på att en försvagning av ekonomin 
är i antågande. Bland dessa tecken märks 
bl.a. en långsammare global tillväxt, samt 
att byggandet har gått in i en betydligt 
långsammare fas.

SKL räknar med att BNP (brutto- 
nationalprodukten) kommer att öka med 
1,0 procent 2019 och 1,2 procent 2020, och 
den viktigaste faktorn för kommunernas 
och landstingens skatteintäkter – utveck-
lingen av arbetade timmar – ser ut att vara 
svag kommande år.

Kommunernas ekonomi har under de 
senaste åren varit mycket stark, beroende 
på den snabba ökningen av skatteintäkter 
tillsammande med ett positivt finansnetto 
och omfattande ersättningar från staten  
för flyktingmottagandet. 

Utifrån SKL:s samhällsekonomiska 
bedömning och ett antagande om att kost-
naderna i kommun- och landstingssektorn 
ökar i takt med de demografiska kraven, 
dvs. en oförändrad personaltäthet, uppstår 
ett gap mellan intäkter och kostnader 
motsvarande 43 mdkr fram till 2022. 
SKL:s bedömning är inte att dessa i sin 
helhet prognostiseras täckas av ökade stads-
bidrag, utan att sektorn behöver fortsätta 
kostnadseffektivisera sin verksamhet på det 
sätt som redan påbörjats. 

Dessutom diskuterar SKL i årets  
ekonomirapport särskild tre frågor vilka 

bedöms ha stor betydelse för de långsiktiga 
möjligheterna att hantera välfärdens  
utmaningar, nämligen:

SAMSYN OCH SAMVERKAN mellan stat och 
kommunsektor, där ökad dialog och nya 
samverkansmodeller pekas ut som särskilt 
viktiga.

ÖKAD ANVÄNDNING av ny teknik, där 
arbetssätt och arbetsmetoder förändras och 
utvecklas genom bl.a. ett bättre utnytt-
jande av ny teknik och digitalisering.

LÄNGRE ARBETSLIV, där SKL menar att 
ett längre arbetsliv är av vikt för att välfär-
den ska kunna finansieras och bemannas 
när andelen invånare som arbetar annars 
skulle minska.

NÄRINGSLIV

Härnösands tillväxtstrategi mot år 2030 
är ett av kommunens långsiktiga övergri-
pande dokument och ligger till grund för 
det fortsatta tillväxtarbetet.

Aktiviteter som är kopplade till tillväxt-
strategins genomförande sker genom 
insatser utifrån mål och visionsdokument, 
strategier, program, samverkansavtal och 
verksamhetsplaner.

Näringslivsarbetet
Näringslivsarbetet är en viktig del för 
att förverkliga tillväxtstrategins målbild. 
Näringslivsenheten erbjuder företagslots 
med service till blivande och etablerade 
företag till olika kontakter, lokaler, tomt-
mark, tillstånd, mötesplatser, med mera. 

Näringslivsenheten utvecklar kontinu-
erligt samarbetet med olika företagsor-
ganisationer. Främst genom samarbete 
med HNEF (Härnösands företagares 

ekonomiska förening), HÄR företagar-
förening och Höga kusten turism. Övrig 
samverkan sker mellan verksamheter och 
organisationer som t.ex. ALMI, ALMI 
Invest, Business Sweden, BizMaker, Höga 
kusten Destination AB, Leader Höga 
kusten, Landsbygdsrådet och UF Ung 
företagsamhet.

Exempel på aktiviteter och deltagande 
under 2018

• 9 företagsfrukostar med ca 1 000  
betalande deltagare

• 1 800 deltagare vid områdesträffar, 
luncher, nätverksträffar och samarbeten 
med skola och HNEF

• 7 000 gäster på Birka Cruises (5 turer)

• Plats 13 för Västernorrlands län i 2017 
års mätning av bolagens tillväxt ”Årets 
Företagarkommun”

• 9 placeringar upp till plats 245 i Svenskt 
Näringslivs ranking

Viktiga projekt/aktiviteter som startats 
och/eller pågått under 2018 

• HNEF är en av kommunens viktigaste 
samarbetspart gällande näringslivs-
frågor. Ett samverkansavtal ska bidra 
till breddat engagemang för företags-
frågor i Härnösand, ökad kunskap om 
näringslivet och ökat entreprenöriellt 
tänkande, större samverkan mellan 
kommun och företag samt fler kontakter 
mellan politiker och företagare.

• Landsbygd 2.0: Ett projekt med målet 
att skapa bättre möjligheter att bo, leva, 
arbeta och driva företag på landsbygden. 
Innefattar utveckling av besöksnäringen, 
t.ex. vandringsleder och affärsutveck-
ling, mötesplatser, service och boende.

• Vindkraftspark i Viksjö. E.ON har 
under november 2018 beslutat att  
bygga två vindkraftsparker med totalt 
114 vindkraftverk i Viksjö. Det blir 
en av Europas största landbaserade 
vindkraftsanläggningar och den i sär-
klass största investeringen någonsin i 

Härnösands kommun. Projektet skapar 
många arbetstillfällen, framför allt 
under byggtiden, och när vindkrafts-
parken är klar beräknas driften syssel-
sätta cirka 15 personer. Totalt investeras 
över fem miljarder kronor.

• Framtidens livsmedel: En förstudie 
med utgångspunkt från regeringens 
beslut att stärka genomförandet i den 
nationella livsmedelsstrategin. Målet  
är att inom 5 år etablera ett centrum  
för FoU inom foodtech.

• High Coast Invest arbetar för interna-
tionella investeringar och etableringar i 
regionen och startades på kommunens 
initiativ 2012. Är nu en nationell 
satsning via Business Sweden. Alla sju 
kommuner i länet deltar i den planerade 
fortsättningen.

• Höga Kusten är ett av Sveriges mest 
kända platsvarumärken. Härnösand 
lockar allt fler besökare. Antal gäst-
nätter på hotell och vandrarhem ökar 
stadigt. Under 2018 har ett markan-
visningsavtal undertecknats med First 
Camp Sverige AB. De ges möjlighet  
att bygga Höga Kustens nya frilufts- 
destination med camping och aktiviteter 
vid Smitingens havsbad.

• Exploatering av mark fortsätter. 
Fastigheten Seminariet med tillhörande 
grönområden omvandlas till ett attraktivt 
bostadsområde i stadsnära läge. Även 
exploatering av mark för industri fort-
sätter, exempelvis har kretslopps- 
odlingen dubblerat växthusytan 
under 2018. Arbetet fortsätter med 
att exploatera västra Saltvik för mer 
industrimark.

• Projektet SIKT (Stärkt Innovation, 
Konkurrenskraft och Tillväxt) leds av 

Höga Kusten Industrigrupp och ska 
stimulera och underlätta företagens 
FoU-verksamhet. Nya eller markant 
förbättrade produkter, processer eller 
tjänster ska utvecklas.

• Företagsinkubator Biz-Mmaker för 
utvalda och nytänkande idéer och före-
tag. En effektiv process för utveckling 
av människor, affärer och nya tillväxt-
företag. Sedan 2004 har 445 coachade 
startups skett.

• Program kring evenemang och möten 
har upprättats. Framgångsrikt arran- 
gerade evenemang och möten stärker 
varumärket, ger turistekonomiska 
effekter till näringsliv, bygger attrak-
tivitet och skapar förutsättningar till 
ett rikt utbud av minnesvärda upple-
velser för både invånare och besökare. 
Härnösand ska uppfattas som en 
framgångsrik evenemangskommun för 
invånare, besökare och arrangörer.

• Ett samarbetsavtal med företagar- 
föreningen HÄR beslutades under 2018. 
Företagarföreningen HÄR ska i sam- 
arbete med kommunen äga och arran- 
gera ett antal aktiviteter som stärker 
utvecklingen av stadskärnan samt vara 
initiativtagare till insatser som stärker 
intentionerna i samverkansavtalet.

13
ÅRETS FÖRETAGARKOMMUN

Plats 13 för Västernorrlands län 
i 2017 års mätning av bolagens 
tillväxt ”Årets Företagarkommun”
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ARBETSMARKNAD

Sverige och omvärlden
Tillväxten i Sverige bedöms bromsa 
in något efter en längre tid med stark 
högkonjunktur och ett läge i den globala 
ekonomin som gynnat arbetsmarknaden i 
exportberoende länder såsom Sverige.
Arbetsmarknaden är dock fortsatt stark 
och tillväxten av nya jobb fortsätter även 
om ökningen går långsammare. Oros-
faktorer i omvärlden påverkar den golbala 
ekonomin, exempelvis i form av tilltagande 
handelskrig mellan USA och stora delar 
av omvärlden samt Storbritanniens utträde 
ur EU. Dessa faktorer kan, beroende på 
hur de utvecklas, komma att påverka 
Sveriges export negativt vilket i sin tur kan 
få negativ effekt på landets ekonomiska 
utveckling och arbetsmarknadsläget i stort. 
Förväntansläget hos landets arbetsgivare 
är dock fortsatt positivt och 4 av 10 privata 
arbetsgivare uppger att de planerar att 
utöka sin personalstyrka det närmaste året. 

Svensk arbetsmarknad är stark och har 
i jämförelse med övriga länder i europa 
en fortsatt hög sysselsättningsgrad, lägre 
arbetslöshet samt ett lägre inslag av 
långtidsarbetslöshet.

Västernorrland
Det något vikande konjunkturläget i 
landet avspeglas i länet och andelen företag 
som tror på en fortsatt stark efterfrågan på 
sina varor och tjänster har minskat under 
2018. Dock har sysselsättningen i länet 
ökat under året med cirka 300 personer och 
bedöms öka med ytterligare 200 personer 
under 2019. 

Västernorrland har fortsatt en hög 
arbetslöshet i jämförelse med rikssnittet. 
Detta i kombination med låg utbildnings-
nivå hos gruppen arbetssökande bidrar 
till att dämpa sysselsättningsökningen. 
Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt stor i 
flera branscher, samtidigt signalerar många 
arbetsgivare att de har svårt att hitta rätt 
kompetens såväl i landet som i länet.
I december 2018 uppgick länets arbets- 
löshetsnivå till 8,1 procent, i landet är 

motsvarande siffra 7,0 procent. 
Skillnaderna mellan länets kommuner  
gällande arbetslöshetsnivåer är dock 
mycket stora, i Härnösand återfinns den 
högsta arbetslösheten i länet (11,4%), och  
i Ånge den lägsta (6,8%). 

Härnösand 
Arbetsmarknaden i Härnösand består 
till stor del av offentliga tjänster, mer än 
vartannat arbetstillfälle återfinns inom 
detta område. Drygt vart tredje arbets-
tillfälle finns inom privata tjänster. Fem 
procent av arbetstillfällena i kommunen 
utgörs av industri. Byggbranschen står för 
sju procent och strax under två procent 
av sysselsättningen finns inom jord- och 
skogsnäringen. De arbetstillfällen som inte 
kräver minst gymnasiekompetens är litet till 
antalet.

Kommunens stora mottagande av utrikes 
födda under flyktingvågen syns fortfarande 
tydligt i statistiken. Andelen arbetslösa 
totalt i kommunen ligger på en hög nivå, 
(drygt 11%) och i gruppen utrikesfödda är 
andelen nästan 43 procent i december. 

Antalet arbetslösa ungdomar har sjunkit 
tydligt under 2018 (från 218 till 159 personer 
under året) och andelen arbetslösa utrikes-
födda ungdomar har minskat från nästan 
52 procent i januari till 40 procent vid årets 
slut. 

Mot bakgrund av branschstrukturen i 
kommunen krävs ofta minst gymnasie- 
utbildning för att få anställning.  
I Härnösand har 40 procent av de arbets-
lösa förgymnasial utbildning som högsta 
utbildningsmerit, av dessa har 6 av 10 
kortare utbildning än nioårig grundskola.

Kommunen har under året fått flera 
positiva besked som förväntas ge positiva 
effekter på den lokala arbetsmarknaden, 
detta gäller exempelvis etableringen av 
30 statliga jobb under 2019 och beslu-
tet om att etablera vindkraftsparken i 
Viksjö. Besöksnäringen i området växer 
och det finns en förväntan på att gäst-
nätterna kommer öka, såväl i länet som 

114
V I N D KR AF TS PARK  I  V I KS J Ö

E.ON har under november 2018 
beslutat att bygga två vindkrafts-
parker med totalt 114 vindkraftverk 
i Viksjö.
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Utmaningar
Företagen i Härnösand ser positivt på 
framtiden, dock finns tydliga signaler om 
svårigheter att finna rätt kompetens för att 
växa och vara konkurrenskraftiga.

Västernorrland och Härnösand har en 
högre andel lågutbildade arbetslösa i jäm-
förelse med riket, och för att kunna mot-
verka brist på kompetens lokalt behöver 
utbildning fokuseras. Ungdomar behöver 
i högre grad slutföra gymnasiet och vuxna 
vägledas till vidareutbildning. Det är dock 
viktigt att inte enbart satsa på utbildnings-
lösningar för att mildra kompetensbrist 
och minska utanförskap. För den grupp 
människor som inte har reella möjligheter 
att tillgodogöra sig en utbildning behövs 
istället arbetstillfällen som inte ställer krav 
på tidigare erfarenhet eller formell utbild-
ning, sådana arbeten är idag få till antalet i 
Härnösand.

Även behovet av utökad myndighetssam-
verkan framträder tydligt utifrån de utma-
ningar som arbetsmarknadsläget medför, 
där syftet med samverkan är att korta tiden 
till kompetensförsörjning för företagen och 
tiden till arbete eller utbildning för arbets-
sökande. Att höja utbildningsnivån och 
finna nya vägar till kompetensförsörjning 
för företagen och offentlig verksamhet krä-
ver nya tankesätt och samverkansformer.

Parallellt med låg utbildningsnivå i grup-
pen arbetslösa har länet och kommunen 
en hög andel utrikesfödda som ännu inte 
nått förankring på svensk arbetsmarknad. 
Att tillvarata förmågor, kunskap, och 
erfarenhet som finns i denna grupp skulle 
kunna avhjälpa delar av de negativa konse-
kvenserna som företagens kompetensbrist 
riskerar att orsaka. 

Under 2018 har arbetet med ”Jobbspår” 
som en skräddarsydd väg från arbetslöshet 
till arbete fortskridit, och kombinationen 
av riktade insatser till arbetssökande i form 

av såväl utbildning som praktik hos arbets-
givare med rekryteringsbehov har under 
året gett goda resultat, både för företag och 
för arbetssökande. Ett fortsatt arbete med 
att utveckla lokala Jobbspår bedöms viktigt 
för kompertensförsörjningen framgent.

För att Härnösands kommun ska kunna 
fortsätta att möta framtida kompetens-
behov, både i den kommunala organis-
nationen och i kommunen som helhet, är 
det betydelsefullt att fortsätta att utveckla 
olika arbetsformer såsom samverkan och 
processorienterade arbetssätt.

FOLKHÄLSA

Hälsa handlar om människors välbe- 
finnande fysiskt, psykiskt och socialt. Folk- 
hälsa kan beskrivas som den samlade hälsan 
för en större grupp människor, till exempel 
i en kommun eller i Sverige. Man kan 
mäta folkhälsa genom att exempelvis titta 
på medellivslängd, självupplevd hälsa, 
livskvalitet, upplevelse av trygghet och 
förekomst av sjukdom. Insatserna för en 
bättre folkhälsa bör ingå som en viktig del 
i arbetet för hållbar tillväxt, god välfärd 
och ekologisk hållbarhet. 

Sverige
Folkhälsan i Sverige är god i ett internatio-
nellt perspektiv och utvecklas positivt för 
de allra flesta. Förändringar i folkhälsan 
är en långsam process och förändringen 
på kommunal nivå följer utvecklingen i 
riket generellt. Men för vissa grupper har 
utvecklingen gått långsammare eller stått 
stilla.

Ojämlikheten i hälsa i Sverige visar sig 
bland annat i medellivslängd, där skillna-
derna i återstående medellivslängd vid 30 
års ålder är drygt sex år mellan personer 
med förgymnasial respektive eftergym-
nasial utbildning. Skillnaderna mellan 
utbildningsgrupperna har ökat de senaste 

tio åren. Personer med kortare utbildning 
har även i högre utsträckning övervikt och 
fetma vilket också är vanligare bland män 
än kvinnor. Samma mönster syns för stilla-
sittande fritid. Det är också en större andel 
som uppger att de röker dagligen bland 
personer med förgymnasial och gymnasial 
utbildning, jämfört med personer med 
eftergymnasial utbildning. Den psykiska 
ohälsan är fortsatt ett stort folkhälso-
problem, framför allt kvinnor uppger ett 
nedsatt psykiskt välbefinnande.

Den ökande andelen i befolkningen med 
övervikt eller fetma är bekymmersam, 
och Västernorrlands län var för perioden 
2013-2016 det län i Sverige med högst andel 
personer med fetma (18%).

Social hållbarhet
I arbetet med ett socialt hållbart samhälle 
där Härnösand är en plats som bjuder på 
glädje, trygghet och respekt har det under 
2018 skett satsningar på att synliggöra allt 
arbete som görs för att förebygga trakas-
serier och kränkande behandling. Arbetet 
samlades under namnet #WeDo.

Vad har skett så här långt? Bland annat har 
1 500 elever på högstadiet och gymnasiet 
fått en föreläsning om sexuella trakasse-
rier, hur sådana kan se ut och var de kan 
få hjälp. Krogägare och festivalarrangörer 
har utbildats om sexuella trakasserier i 
offentlig miljö och krogmiljö och hur de 
kan arbeta förebyggande. Kommunen och 
Härnösands Stadsfest har samverkat med 
polis, räddningstjänst och andra aktörer för 
att skapa en rolig, trygg och säker Stadsfest 
2018. Arrangörer, vakter och volontärer har 
utbildats, en bemannad trygghetszon på 
festivalområdet skapades och dialog med 
unga festivalbesökare från tidigare år har 
genomförts för att fånga idéer om vad som 
kan göras för att skapa en rolig och trygg 
festival. Under Stadsfesten deltog även 
extra många resurser från Vuxna på stan.
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Befolkning Härnösands kommun, 
antal

Västernorrlands län,  
antal

2018 25 120 245 453

2017 25 190 245 968

2016 25 269 245 572

2015 25 066 243 897

2014 24 755 243 061

Åldersgrupper Härnösand % Antal Riket % Antal

0-19 22% 5 576 23% 2 379 242

20-24 5% 1 235 6% 597 593

25-34 12% 3 005 14% 1 431 463

35-49 16% 4 138 19% 1 934 294

50-64 19% 4 678 18% 1 851 882

65+ 26% 6 488 20% 2 035 711

TOTALT 100% 25 120 100% 10 230 185

In- och utflyttning Inflyttning Utflyttning

Annan kommun i Västernorrland 392 324

Annan kommun i riket 553 974

Utlandet 372 63

TOTAL 1 317 1 361

Förändring under 2017: 000 invånare

Befolkning fakta

Härnösands kommun Riket

0-19 20-24 25-34 35-49 50-64 65+

30
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Befolkning

BEFOLKNING
Vid utgången av 2018 uppgick Sveriges 
folkmängd till 10 230 185 personer, en fol-
kökning med 109 943 personer fördelat på 50 
167 kvinnor och 59 776 män, en minskning 
med 12,1 procent eller 15 146 personer jäm-
fört med folkökningen året innan. 

Befolkningen i Sverige ökade av två anled-
ningar. Dels föddes fler personer än det 
dog (22% av ökningen) och dels invandrade 
fler personer än det utvandrade (78% av 
ökningen). I 19 av 21 län och 213 av 290 

kommuner ökade befolkningen under 2018 
jämfört med föregående år.

I Västernorrlands län minskade befolkningen 
totalt med -515 personer. Förklaringen består 
i ett negativt födelseöverskott (-251) samt 
ett negativt flyttningsnetto (-282). En 
justeringspost motsvarande 18 personer 
förklarar resterande skillnad i länets 
befolkning mellan åren 2017 och 2018.

I Härnösand uppgick invånarantalet vid 
årsskiftet till 25 120 vilket är en minskning 

med 70 personer. Det förklaras genom ett 
negativt födelseöverskott (-27), ett negativt 
flyttningsnetto (-44) samt en justeringspost 
för 2017.

Härnösands befolkningssammansättning 
är en utmaning för framtiden. Liksom 
många andra kommuner har Härnösand 
en hög andel äldre (26%). Det kommer att 
innebära påfrestningar på ekonomi och 
arbetskraftsförsörjning.
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Kommunens  
styrning och mål
God ekonomisk hushållning
Kommunallagen ställer krav på att kommunerna 
ska ha god ekonomisk hushållning. Det innebär 
att den kommunala servicen ska vara anpassad 
efter invånarnas behov och förväntningar utifrån 
en given budget. Det innebär också att arbetet 
ska vara effektivt med ett positivt resultat över 
en längre period. För det krävs ett långsiktigt 
och strategiskt arbete mot uppsatta mål och en 
kontinuerlig uppföljning av resultaten.

Hur kommunen styrs
En av kommunfullmäktiges främsta uppgifter är 
att sätta mål och riktlinjer för verksamheterna, 
samt att följa de övriga föreskrifter som gäller 
för dem. Långsiktiga mål utgör själva ramen för 
styrningen. De spänner över alla grundläggande 
områden och stakar ut den gemensamma färd- 
riktningen. För att veta i vilken mån kommunen 
lyckas med sina ambitioner krävs fokus på upp- 
följning och resultat. Därför har kommunfull-
mäktige utverkat kortsiktiga, avgränsade och 
konkreta resultatuppdrag med tillhörande styrtal 
som anger vad nämnder och bolagsstyrelser ska 
prioritera under året och vad uppföljningen ska 
fokusera på. Nämnderna kan utöver det formulera 
egna mål för sitt arbete, med utgångspunkt från 
kommunens vision och övergripande mål. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt 
över hela kommunens samlade verksamheter, 
såväl nämnder som kommunala bolag. För att 
uppföljningen ska kunna ske på ett konsekvent 
och likvärdigt sätt följer kommunstyrelsen upp 
alla mål genom delårsrapporter och årsredovisning. 
Nämndernas och styrelsernas måluppfyllelse sam-
manställs till ett kommungemensamt resultat.
 

Målprogram och vision
Härnösands målprogram gäller för perioden 
2016-2019. Programmet innehåller en vision och 
åtta övergripande mål fördelade på två perspektiv. 
Härnösandsperspektivet speglar den önskvärda 
utvecklingen i Härnösand generellt. Här betonas 
samverkan mellan olika aktörer och vikten av 
att kommunorganisationen bidrar till detta. 
Organisationsperspektivet innehåller mål för den 
verksamhet kommunen själv bedriver, de tjänster 
som levereras samt personal och ekonomi.

Vision 2019:  
Härnösand - bygger en hållbar framtid 
Härnösand är en levande mötesplats där män- 
niskor förverkligar sina drömmar. En kommun 
i positiv utveckling som tar ledarskap för fram-
tiden. En plats med centralortens attraktion, 
landsbygdens rikedom och med uppkoppling mot 
omvärlden. Härnösand erbjuder hög livskvalitet 
för alla invånare och gäster. Vårt gemensamma 
mål är ett solidariskt samhälle med ekologisk 
omställning som grund. Här bygger vi en hållbar 
framtid!

Mål och måluppfyllelse
Måluppfyllelsen redovisas med hjälp av färgerna 
grönt, gult och rött. Bedömningen av målupp- 
fyllelsen ska ses i relation till kommunens ambi-
tionsnivå inom respektive verksamhetsområde. 
En röd eller gul markering är inte är lika med 
dålig kvalitet, utan betyder att kvaliteten inte når 
upp till kommunens ambitionsnivå. Tabellerna i 
det kommande avsnittet visar kommunens mål- 
uppfyllelse i samlad form. Nämndernas redovis-
ning av arbetet med resultatuppdragen ligger till 
huvudsaklig grund för bedömningen.

82%
R E S U LTAT  2 0 1 8

Medborgarnas bedömning av 
kommunen som en plats att bo 
och leva på ska öka.

FÄRGKODSFÖRKLARING 
Härnösandsperspektivet Detta perspektiv fokuserar på önskvärd utveckling i Härnösands kommun. För att 
uppfylla dessa mål krävs att många olika aktörer samverkar och att kommunorganisationen bidrar till detta.

       Nått målet                                                          Bättre än baslinjen                                    Sämre än baslinjen  

Kommunövergripande mål 

Mål 1 - Attraktivt boende i unik livsmiljö

Mål 2 - Växande näringsliv med mångsidig arbetsmarknad

Mål 3 - Ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete
Mål 4 - Kunskapsstaden där alla kan växa

  Mål 1 - Attraktivt boende i unik livsmiljö
Beskrivning: Härnösand är en öppen och välkomnande kommun som ger utrymme för nya människor och 
nya initiativ. En plats där man lätt kan möta andra och vara delaktig i samhällsutvecklingen. Härnösand är 
känt för sina attraktiva boendemiljöer, en levande landsbygd och närheten till Höga Kusten. Invånarna har 
god hälsa och känner sig trygga. Ett pulserande kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter skapar möten 
över gränser.

Resultatuppdrag Målnivå  
2018

Resultat 
2018

Resultat 
2017

Baslinje  
2016

Medborgarnas bedömning av kommunen som en plats att bo och leva  
på ska öka

90,0% 82,0% 84,0% 88,0%

Medborgarnas nöjdhet när det gäller trygghet ska öka Index 57 Index 53 Index 45 Index 50

Målet bedöms delvis uppfyllt. I årets medborgarundersökning uppger 82% av de totalt 1 200 tillfrågade 
Härnösandsborna att kommunen är en bra plats att leva och bo på. Det betyder att betyget har minskat 
för andra året i rad.  Ett av de frågeområden som drar ned helhetsbetyget rör gator och vägar. Detta kan 
antas hänga samman med att snöröjningen inte fungerade tillfredsställande under fjolårets tunga vinter.

Centrumutvecklingen har stärkts, liksom möjligheterna till boende och företagande på landsbygden. Bo-
stadsbyggandet fortsätter, detta gäller framförallt nybyggnation av lägenheter i flerbostadshus. Under 
året har kvarteret Seminariet förvärvats av kommunen, en central mark som har goda utvecklingsmöjlig-
heter. Även tomter för villor på Lövudden är färdigställda. Tomterna ligger i ett fint naturområde som ger 
stora möjligheter till friluftsliv.

I och med att fler arbeten blir mer kunskapsorienterade och mindre platsbundna ökar grundförutsätt-
ningarna för att bo på ett ställe och arbeta på ett annat. Den tekniska utvecklingen som gör man kan 
koppla upp sig mot var man än befinner sig gör det ännu enklare att arbeta utanför den traditionella 
arbetsplatsen. Mobiliteten är dock starkt knuten till den ekonomiska utvecklingen och faktiska förutsätt-
ningar gällande infrastruktur.

Under året har ett avtal arbetats fram mellan Härnösands kommun, handlare och fastighetsägare i cen-
trum. HÄR företagarförenings mål är att utveckla Härnösands centrum för en stärkt och ökad handel, en 
utvecklad kvällsekonomi och att Härnösands centrum ska bli en mötesplats och en moderns handels-
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plats. HÄR ska i samarbete med kommunen vara ägare, arrangör och utförare till aktiviteter som stärker 
utvecklingen av stadskärnan samt vara initiativtagare till insatser som stärker övriga intentionerna i detta 
samverkansavtal. Ett nytt ägande av fastigheter i centrala Härnösand med lokala fastighetsägare mot 
tidigare en splittrad bild av utländska ägare, kommer att betyda mycket för utvecklingen framåt, och ger 
ett större annat engagemang. Gratis Wifi finns också etablerat i stadskärnan och gästhamnarna.
Härnösandsbornas upplevelse av trygghet har ökat markant jämfört med fjolårets resultat. De insatser 
som genomförs i samarbete med företag och föreningsliv för att skapa en mer levande och tryggare stad 
kan antas ha resultatet positivt. Det arbete som bedrivs genom #WeDo är även det viktigt för att skapa 
en kommun där alla kan känna sig trygga och respekterade.

SCB bedömer att kommunen bör fokusera på bostads- och trygghetsfrågor samt fritidsmöjligheter för 
att höja helhetsbetyget. 

  Mål 2 - Växande näringsliv med mångsidig arbetsmarknad
Beskrivning: Härnösand har ett näringsliv som växer och företag som utvecklas positivt. Klimatet för 
entreprenörskap och innovation är gott. Nya jobb uppstår på en arbetsmarknad som är bred och  
inkluderande med ansvarstagande för miljö och goda arbetsvillkor. Utveckling av kommunikationer och 
infrastruktur ger stärkta förutsättningar på en regional och global arena.

Resultatuppdrag Målnivå  
2018

Resultat 
2018

Resultat 
2017

Baslinje  
2016

Resultatet i Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet ska öka 3,55 3,00 3,01 3,12

Andelen deltagare som efter tolv månaders arbetsförberedande insatser 
upplever en förbättrad anställningsbarhet ska öka

75,0% 41,0% 50,0% -

Härnösand står inför flera möjligheter och utmaningar vad gäller näringslivets och arbetsmarknadens 
utveckling. Bland annat har arbetet med att framhålla den kompetens/kunskap som finns inom myndig-
heterna i Härnösand och regionen fått positiv respons på regeringsnivå. Omkring 50 statliga arbetstillfäl-
len kommer att tillskapas. Regeringen har tillsatt en utredare med uppdrag att senast den 30 april 2019 
presentera vilka myndigheter som blir aktuella och hur lokaliseringen ska se ut.

Kommunen har deltagit i ”Stora jobbstudien” genom Kairos Future. Resultatet av studien presenterades 
i maj och visade att Härnösand och Sundsvall måste jobba tillsammans för att regionen ska växa i fram-
tiden. På listan över kompetenser som behövs i framtidens Härnösand finns bland annat avancerade 
tekniker, upplevelsemakare och omsorgspersonal.

Härnösand har erhållit projektmedel från Region Västernorrland för att titta närmare på möjligheten att 
utveckla ett centrum för framtidens livsmedelsindustri. Förstudien ska fokusera på strategisk utveckling, 
identifiera intressenter, förbereda en regional handlingsplan för området Framtidens livsmedelsindustri 
och utreda förutsättningar och etableringsaspekter.

Härnösand intar numera plats 245 på Svenskt Näringslivs rankinglista över företagsklimat i Sveriges kom-
muner. Kommunen har därmed ökat 9 placeringar sedan 2017.

Trots framgångar och positiv utveckling inom målområdet är arbetslösheten i Härnösand fortsatt hög. En 
av utmaningarna består i att tillvarata den kraft och kompetens som finns bland nyanlända, liksom i att 
stärka ställningen hos människor som står långt från arbetsmarknaden (samverkan med Arbetsförmed-
lingen pågår kring dessa frågor). Av de personer som omfattas av arbetsförberedande insatser upplever 

ca 41% att den egna anställningsbarheten har ökat till följd av insatserna. Resultatet framkommer av 
självskattningar som görs vid fler än ett tillfälle under året med några månaders mellanrum.

I de program och insatser kommunen har för personer som står utanför arbetsmarknaden får deltagar-
na skatt sin upplevelse av den egna anställningsbarheten. Det finns ett samband mellan att deltagarna 
skattar den upplevda anställningsbarheten högre när delmål i de individuella handlingsplanerna uppnås. 
Det kan exempelvis handla om att lyckas med körkortet, att de kommit ut på en fungerande praktik eller 
fått en subventionerad anställning. Det kan också handla om uppnådda delmål för en fungerande vardag, 
såsom bättre sömn, rutiner kring mat och motion eller ekonomi.

Några av de insatser som visat sig framgångsrika för att öka upplevelsen av anställningsbarhet är Sup-
ported Employment inom arbetslivsinriktad rehabilitering, projektet Nyanlända kvinnor till arbete, att 
undervisning bedrivs på arbetsmarknadsarenor, samordning av arbets- och utbildningsinsatser och för-
stärkt studie- och yrkesvägledning genom uppsökande verksamhet.

  Mål 3 - Ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete
Beskrivning: All utveckling i Härnösand präglas av hållbarhet och gemensamt engagemang för minskad 
miljöpåverkan. Här utvecklas kunskapen som behövs för att skapa ett hållbart samhälle. med förnybar 
energi, klimatsmarta lösningar, ökad självförsörjning och hushållning av naturresurser är Härnösand en 
föregångare i omställningen till en fossilfri ekonomi.

Resultatuppdrag Målnivå  
2018

Resultat 
2018

Resultat 
2017

Baslinje  
2016

Andelen invånare som är nöjda med kommunens gång- och cykelvägar 
ska öka

Index 53 Index 48 Index 51 Index 50

Antalet resor med kollektivtrafik ska öka 500 000 722 086 603 063 469 500

Andelen miljöbilar i organisationen ska öka 80,0% 70,0% 64,0% 60,0%

Härnösands kommuns insatser på miljöområdet är många och framgångsrika, och en plan för fortsatt 
klimatanpassning tas fram inom ramen för EU-projektet Climate.. Kommunen har omdiplomerats som 
Fairtrade City och fortsätter genom det att skapa möjligheter till hållbar utveckling för människor i länder 
med utbredd fattigdom. Härnösand blev också först ut i Sverige som licenserad Plogga-ambassadör 
(plocka skräp och jogga).

Projektet att uppföra 60 nya platser för laddbara bilar i Härnösand fortsätter, 14 platser återstår och 
kommer att öka under hösten 2018. Omställningen till en fossilfri fordonsflotta fortsätter. Alla inköp av 
bilar under året har varit uteslutande gasbilar. Målnivån för andelen miljöbilar kommer att uppnås under 
2019.

Nya avgifter har införts i den redan fossilfria bussflottan. Den subventionerade kollektivtrafiken har med-
fört att resandet ökat, framförallt inom tätorten. Centrumlinjen har dock tappat många resande till för-
mån för övriga linjer inom tätorten. En linjenätsanalys kommer att ligga till grund för framtida förändringar 
av bl.a. linjesträckningar.

Invånarnas betyg åt gång- och cykelvägarna har försämrats vilket antas bero på den snörika vinter som 
inverkade på framkomligheten.

70%
R E S U LTAT  2 0 1 8 
Andelen miljöbilar i  
organisationen ska öka

41%
R E S U LTAT  2 0 1 8
Andelen deltagare som efter tolv 
månaders arbetsförberedande  
insatser upplever en förbättrad 
anställningsbarhet ska öka.
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Hållbarhetspriset har delats ut för andra året i rad. Årets vinnare blev Peckas Naturodlingar för att ha 
tagit fiskodlaren Pecka Nygårds kunskaper vidare och byggt Europas största anläggning för kretsloppso-
dling för fisk och tomater.

Härnösands är en av de ledande miljökommun i Sverige. Placeringen som länets bästa miljökommun 
bibehålls och kommunen ligger på 30:e plats nationellt.
Härnösand är en av tre ekokommuner med högst andel (72 %) diplomerade verksamheter. Målet är att 
alla barn och elever i Härnösand ska gå i en förskola, skola eller fritidshem som har en miljöcertifiering.

  Mål 4 - Kunskapsstaden där alla kan växa
Beskrivning: Härnösand är en modern kunskapsstad med kreativa miljöer för utbildning och lärande. 
Framgångsrik skolverksamhet på alla nivåer ger alla chansen att lyckas. Nya samarbeten, kunskapsutbyte 
och närhet till högre utbildning lägger en grund för dagens och morgondagens jobb och näringslivets 
kompetensbehov. Folkbildning och kulturella uttryck ger inspiration till nytänkande.

Resultatuppdrag Målnivå  
2018

Resultat 
2018

Resultat 
2017

Baslinje  
2016

Andelen elever i åk 9 som är behöriga till ett gymnasieprogram ska öka 86,0% 83,6% 77,3% 84,5%

Andelen gymnasieelever som fullföljer utbildning inom fyra år i  
kommunen ska öka

76,0% 82,4% 77,4% 69,0%

Andelen elever i åk 3 som deltagit i och klarat alla delprov för ämnes- 
provet i svenska och svenska som andraspråk ska öka

76,0% 67,0% 76,0% 75,0%

Andelen deltagare som saknar grundskole- eller gymnasiebetyg och är 
inskrivna i arbetsmarknadsåtgärd som börjar studera för att komplettera 
betygen ska öka

40,0% 42,0% 60,0% 40,0%

Andelen kursdeltagare som slutfört en kurs på Komvux med godkänt 
betyg ska öka

80,0% 82,0% 77,0% 85,0%

Tre av fem styrtal överstiger ambitionsnivån för året och ett gediget arbete bedrivs för att Härnösand ska 
vara kunskapsstaden där alla kan växa.

Omorganisationen inom skolan har lett till ett samlat gymnasium och att och fyra 7-9 enheter har blivit 
två. Det som återstår är en ny organisation av förskolorna. En sammanhållen organisation ger positiva 
effekter på måluppfyllelsen generellt, bland annat genom bättre lärmiljöer och effektivare lokal- och 
resursnyttjande.

I syfte att förbättra trygghet och pedagogik för barn i förskolan arbetar kommunen för att åstadkomma 
mindre barngrupper. Förskolan har beviljats statliga medel för Läslyftet. Arbetet kommer att ske genom 
kollegialt lärande med syfte att förbättra resultatet för barnens språk, läs och skrivförmåga.

Statsbidragsfinansierat arbete för ökad jämlikhet inom grundskolan ska på sikt öka andelen elever som 
blir behöriga till gymnasieskolans nationella program. Bidraget används till projektledning för utveckling 
av undervisningen genom anpassning och utveckling av stimulerande och inkluderande lärmiljöer.

Den digitala kompetensen och tillgången till digitala verktyg inom skolan ska vidareutvecklas och vara 
likvärdig. Det ska bidra till förbättrade resultat och effektivare verksamhet. Digitalisering ställer både krav 
på och ger förutsättningar för att utveckla och variera skolans undervisningsmetoder.

Andelen kursdeltagare som har slutfört en kurs på Komvux med godkänt betyg ökar. Några av förklaring-
arna återfinns i validering av deltagares yrkeskompetens mot gymnasiebetyg, jobbspår för omvårdnads-
personal och vidareutvecklat stöd för elever som riskerar att inte nå målen.

Allt fler söker sig till studier för att komplettera sina betyg. Möjlighet till samläsning mellan vuxenutbild-
ningen och gymnasiets introduktionsprogram, motivationsinsatser för studier med utbildningskontrakt 
samt studiestarts stöd är några av anledningarna till detta. Ett Campus Härnösand kommer att bli en del 
av kommunens verksamhet. Idén om ett campus utgår från att interna och externa samverkansprocesser 
ska möjliggöra efterfrågade och strategiska utbildningar. Syftet är att stärka näringslivets kompetens-
försörjning i Härnösand och regionen. Campus ska vara utåtriktat med hög kvalitet på verksamhet och 
efterfrågestyrd utbildning.

Kultur är en viktig kunskapsspridare/-motor. Kulturenheten har tillsammans med skolförvaltningen enats 
om ett nytt sätt att arbeta för att höja kvaliteten och tillgången till kultur inom grundskolan.

Organisationsperspektivet
Detta perspektiv innehåller mål för den verksamhet som kommunorganisationen själv bedriver, de tjänster 
som levereras samt personal och ekonomi.

Kommunövergripande mål 

Mål 5 - Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet

Mål 6 - God service med gott bemötande

Mål 7 - Framtidens arbetsgivare
Mål 8 - Välskött och stabil ekonomi

  Mål 5 - Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet
Beskrivning: Härnösands kommun erbjuder välfärdstjänster av hög kvalitet där behoven styr och insatserna 
ges på lika villkor oavsett kön, sexuell läggning eller bakgrund. Resurser prioriteras så att allas rätt till 
utveckling och ett värdigt liv tillgodoses. Kommunens arbete präglas av lyhördhet och respekt för den 
enskilde. Barnens bästa är i centrum för alla beslut.

Resultatuppdrag Målnivå  
2018

Resultat 
2018

Resultat 
2017

Baslinje  
2016

Andelen brukare som är nöjda med sin hemtjänst ska öka 91,0% 90,0% 90,0% 91,0%

Andelen brukare som är nöjda med sitt särskilda boende ska öka 84,0% 88,0% 89,0% 82,0%

 

Brukarna är generellt nöjda med äldreomsorgen i Härnösand. Delaktighet vid utformning av genomför-
andeplaner bedöms bidra till goda resultat. Kommunens värdegrundsarbete är en av anledningarna till 
att brukarna upplever ett gott bemötande och känner sig trygga.

Kommunen verkar för jämställdhet och solidaritet inom flera områden. Ett viktigt steg framåt har tagits 
i arbetet mot trakasserier och kränkande behandling genom projektet #WeDo. Trygghetsskapande och 
förebyggande arbete mot sexuella trakasserier har genomförts, liksom föreläsningar och informations-
distribution till samtliga skolelever från årskurs 7 till gymnasiet.

82%
R E S U LTAT  2 0 1 8 
Andelen kursdeltagare som 
slutfört en kurs på Komvux  
med godkänt betyg ska öka.

90%
R E S U LTAT  2 0 1 8
Andelen brukare som är nöjda 
med sin hemtjänst ska öka.
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Tillgänglighetsarbetet har en central betydelse för att värna jämställdhet och solidaritet. Tillgängligheten 
utvecklas successivt med fokus på rent fysisk tillgänglighet, men också på bemötande och kommunika-
tion. En inventering av tillgängligheten på skolor, bibliotek och sportanläggningar har genomförts och 
utmynnat i en guide som uppdateras kontinuerligt. Kommunen har även instiftat och delat ut tillgänglig-
hetspris. 

Allt fler invånare kommer från andra länder. Genom biblioteket erbjuder kommunen program om aktuella 
samhällsfrågor. Programmen har tolkats till ett eller flera språk: arabiska, tigrinja, och dari med inhyrda 
kommuntolkar.

  Mål 6 - God service med gott bemötande
Beskrivning: Gott värdskap, hög tillgänglighet och professionalitet är värden som genomsyrar Härnösands 
kommun. Kommunens medarbetare och politiker bemöter alltid människor med vänlighet, tydlighet och 
effektivitet. Genom samverkan, respekt och lyssnande byggs det goda samhället.

Resultatuppdrag Målnivå  
2018

Resultat 
2018

Resultat 
2017

Baslinje  
2016

Andelen medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon och 
som får ett direkt svar på en enkel fråga ska öka

50,0% 53,0% 50,0% -

Den genomsnittliga handläggningstiden för att få ekonomiskt bistånd  
ska minska

19 dgr 30 dgr 39 dgr 41 dgr

Utbildningen ”Förenkla helt enkelt” har genomförts och avslutats under 2018. God service med gott 
bemötande och gott värdskap med hög tillgänglighet och professionalitet är värden som ska genomsyra 
Härnösands kommun. Målet med utbildningen var att kommunens medarbetare ska bemöta människor 
med vänlighet, tydlighet och effektivitet. Nya servicegarantier och digitala verktyg för att göra det enk-
lare för företag och medborgare har tillkommit. En handlingsplan är under färdigställande. Arbetet med 
servicegarantier har fortskridit.

Kommunens servicecenter har flyttat till Sambiblioteket. Hos servicecentret lotsas medborgare och be-
sökare rätt, får svar på frågor som rör kommunens verksamhet och erbjuds hjälp med e-tjänster.

Handläggningstiden för att få ekonomiskt bistånd har minskat vilket delvis beror på att fler handläggare 
än tidigare har till uppgift att ta emot nybesök.

  Mål 7 - Framtidens arbetsgivare
Beskrivning: Härnösands kommun är en föregångare som arbetsgivare och erbjuder en attraktiv arbets-
plats dit människor söker sig. Organisationen präglas av nyfikenhet med beredskap för nya utmaningar. 
Medarbetare ges ett god ledarskap, möjlighet till personlig och professionell utveckling och inflytande 
över sitt arbete. Härnösands kommun är en jämställd och hälsofrämjande arbetsplants med låga sjuktal, 
mångfald och goda arbetsvillkor.

Resultatuppdrag Målnivå  
2018

Resultat 
2018

Resultat 
2017

Baslinje  
2016

Nöjd medarbetarindex ska öka Index 83 Index 79 Index 78 Index 79

Andelen tillsvidareanställda kvinnor med heltidsanställning ska öka 90,0% 81,0% 80,0% 79,2%

Sjukfrånvaron ska minska 7,0% 6,9% 6,9% 7,8%

Ledarskapet stärks i Härnösands kommun. Chefsdagar och utbildningar kring arbetsrätt, arbetsmiljö, 
mångfald, diskriminering och rehabilitering är några exempel. Åtgärder kommer att utvecklas, genomföras 
för att säkerställa ett förebyggande arbetsmiljöarbete. Bland annat har ett avvikelsesystem för arbets- 
miljöarbetet införts. Sammantaget förväntas måluppfyllelsen påverkas positivt under kommande år.

Ett omfattande och långvarigt arbete har bedrivits i syfte att skapa en modell för att åstadkomma fler 
heltidsanställningar. Nödvändiga politiska beslut har tagits och processen pågår med att ge förutsätt-
ningar till heltidsanställningar för alla i organisationen.

Inom socialförvaltningen finns de flesta deltidstjänsterna idag, och beslutet kommer påverka målupp-
fyllelsen i positiv riktning då majoriteten av medarbetarna där är kvinnor. Andelen tillsvidareanställda 
kvinnor med heltidsanställning uppgår nu till 81 %. Förberedelser har påbörjats för att hösten 2020 kunna 
erbjuda medarbetare heltidsanställning med möjlighet att välja deltid.

Det arbete som syftar till att sänka sjuktalen och som pågått inom socialförvaltningen sedan ett par år 
tillbaka har gett en god effekt.

Sjukfrånvaron uppgår till samma nivå vid årsbokslut 2018 som 2017. Inom Säbo och hemtjänsten är sjuk-
talen fortfarande höga. Därför är det viktigt att den fortsatta uppföljningen av rehabiliteringsprocessen 
säkerställs. Tidig kontakt med arbetstagaren vid sjukdom, åtgärder i arbetsmiljön och arbetstagarens 
möjligheter att påverka är exempel på faktorer som bidragit till att sänka sjuktalen.

  Mål 8 - Välskött och stabil ekonomi
Beskrivning: I Härnösands kommun används resurser effektivt, ändamålsenligt och med långsiktighet. 
Uppsatta budgetmål uppnås och kommunens ekonomiska ställning är god. Långsiktiga och rätt genom-
förda investeringar och upphandlingar ger utveckling på kort och lång sikt. God analys och uppföljning 
samt respekt för miljömässig och social hållbarhet är en självklarhet.

Resultatuppdrag Målnivå  
2018

Resultat 
2018

Resultat 
2017

Baslinje  
2016

Resultatöverskott i procent av skatter, statsbidrag och utjämning 1,0% 2,9% 1,4% 1,0%

Samtliga nämnder och styrelser ska följa budget 5 av 5 3 av 5 3 av 5 4 av 5

I resultatöverskottet om 2,9% (47 mnkr) ingår jämförelsestörande intäkt motsvarande 28 mnkr som  
avser Ädelreglering gentemot Landstinget. Resultatöverskottet exklusive den jämförelsestörande intäkten 
uppgår till 1,5 procent. Resultatet har även påverkats positivt med 24 mnkr på grund av pensionsredovis-
ning enligt fullfonderingsmodellen.

Tre av fem nämnder har ett positivt utfall gentemot budget. De nämnder som har negativt utfall är social- 
nämnden som avviker 40,3 mnkr från tilldelad budget och skolnämnden som avviker 0,5 mnkr.

De ekonomiska förutsättningarna ska förbättras i framtiden. Bland annat bedrivs projektet om effektiva 
inköp som förväntas ge ekonomiska fördelar i framtiden. Det syftar till ökad avtalstrohet och ny inköps-
organisation med tonvikt på elektronisk handel, varigenom verksamheterna kan spara tid och pengar. 
Ett annat utvecklingsarbete pågår inom lokalförsörjning, där en förbättrad lokalsamordning ska göra  
lokalutnyttjandet mer kostnadseffektivt. Beslut har också tagits om att se över budget- och uppföljnings- 
processen, ett projekt som beräknas ta minst 1,5 år att genomföra.

53%
R E S U LTAT  2 0 1 8
Andelen medborgare som tar 
kontakt med kommunen via
telefon och som får ett direkt 
svar på en enkel fråga ska öka.

2,9%
R E S U LTAT  2 0 1 8
Resultatöverskott i procent av 
skatter, statsbidrag och utjämning
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Finansiell analys  
kommunen

Härnösands Kommun redovisar ett resultat enligt 
nedan som överstiger förra året med hela 24 mnkr och 
27 mnkr mot budget. Om hänsyn tas till jämförelsestö-
rande poster är årets resultat däremot -7 mnkr jämfört 
med föregående år samt -4 mnkr jämfört med budget. 
En starkt bidragande orsak till det försämrade drifts-
resultatet under året är att socialnämnden redovisar 
-40 mnkr jämfört med budget. I övrigt följer nämnder 
och kommunstyrelsen budgeten väl eller redovisar ett 
bättre resultat jämfört med budget.

Det ekonomiska resultatet i kommunen under året  
har påverkats positivt av pensionsskuldens förändring.  
Den del av skulden som avser avsättningar av pensioner 
tom 1998, dvs som enligt föreskrifter skall redovisas 
som ansvarsförbindelse har påverkat årsresultatet +52 
mnkr. I balankravsutredningen, se tabell 2, har denna 
post återlagts vilket medför att underskott uppkommer. 
Kommunen uppnår därför inte resultatmålet för god 
ekonomisk hushållning.

Det historiskt starka redovisade resultatet har minskat 
underskottet i eget kapital från -164 mnkr till -108 mnkr 
samt soliditeten från -18% till -11%.

RESULTAT OCH KAPACITET 

Årets resultat    Tabell 1  

RESULTAT 2018 2017 2016

Årets resultat, mnkr 46,9 22,9 14,6

Procent av skatteintäkter och statsbidrag, % 2,9 1,4 1,0

Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster, mnkr 16,4 32,4 24,2

Procent av skatteintäkter och statsbidrag, % 1,0 2,0 1,6

Ett av kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning 
är att resultatet ska uppgå till 1-2 % av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Kommunen har ett gott resultat i år och uppnår målet 
för god ekonomisk hushållning.

Exkluderas däremot jämförelsestörande poster i beräkningen uppnås 
minimimåls-nivån med minsta möjliga marginal. 

 

Årets resultat    Tabell 2 

BALANSKRAVSUTREDNING (MNKR) 2018

Årets resultat 46,9

samtliga realisationsvinster -0,4

vissa reavinster enl undantagsmöjligheter 0

vissa reaförluster enl undantagsmöjligheter 0

orealiserade förluster i värdepapper 0

återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 46,5

medel till resultatutjämningsreserv 0

medel från resultatutjämningsreserv 0

Ansvarsförbindelse pensioner (synnerliga skäl) -51,9

Årets balanskravsresultat -5,4

Kommunallagen anger att intäkterna minst ska överstiga kostnaderna  
i både budget och utfall. Ett eventuellt underskott mot balanskravet 
ska återställas inom de kommande tre budgetåren. Årets balans-
kravsresultat uppgick till -5,4 mnkr för kommunen. Ett negativt 
resultat således som föranleder att en plan för återställande skall tas 
fram. Anledning till att ett negativt balankravsresultat uppkommer 
förklaras av att all resultatpåverkan som pensionsskulden enligt 
fullfonderingsmodellen påverkat har återlagts så att resultatet av 
pensioner speglar den så kallade blandmodellen. Se vidare avsnitt 
om ”Pensionsåtagande”. 

Intäkts- och kostnadsutveckling    Tabell 3 

INTÄKTS- OCH KOSTNADSUTVECKLING  
(FÖRÄNDRING I %)

2018 2017 2016

Verksamhetens intäkter -6,5 -0,1 41,7

Verksamhetens kostnader 2,1 4,7 8,7

Skatteintäkter och generella statsbidrag 2,8 7,6 5,1

Verksamhetens nettokostnad, exkl. jämförelse-

störande poster 4,3 6,3 2,4

För att leva upp till god ekonomisk hushållning skall nettokostna-
derna inte öka i snabbare takt än skatteintäkterna och statsbidrag. 

Förändringen i mnkr mellan 2018 och föregående år framgår nedan 
(+förbättring  -försämring):

• Verksamhetens intäkter    - 26
• Verksamhetens kostnader    -40
• Avskrivningar     - 1
• Skatteintäkter och generella statsbidrag +45
• Verksamhetens resultat, exkl. jämförelse-    

störande poster    -22 
 

Nettokostnadsutvecklingen, justerad för jämförelsestörande poster, 
har stegvis ökat och nådde toppar under åren 2014 och 2017. Under 
2018 har nettokostnadsökningen sjunkit jämfört med föregående år 
men ligger fortsatt på hög nivå vid jämförelse mot att Inflationen 
under 2018 uppgick till 2,0%. 

 

Nettokostnadsandel (%) av skatteintäkter och statsbidrag
   Tabell 4

NETTOKOSTNADSANDEL (%) AV SKATTEINTÄKTER 
OCH BIDRAG

2018 2017 2016

Verksamhetens intäkter och kostnader (netto) 95,4 94,0 95,4

Avskrivningar 2,9 2,9 2,7

Nettokostnadsandel före finansnetto 98,3 96,9 98,1

Finansnetto 0,7 1,1 0,3

Nettokostnadsandel exkl. jämförelsestörande poster 99,0 98,0 98,4

Jämförelsestörande engångsposter (netto) -1,9 0,3 0,6

Nettokostnadsandel 97,1 98,3 99,0

I syfte att uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk hushållning 
krävs en balans mellan intäkter och kostnader. Denna balans kan 
mätas genom nettokostnadsandelen som innebär att samtliga 
löpande kostnader, såväl exklusive samt inklusive finansnetto 
relateras till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. 
En nettokostnadsandel på högst 97-98 % ses som god ekonomisk 
hushållning, eftersom de flesta kommuner då klarar av över en 
längre tidsperiod att finansiera sina reinvesteringar och nödvän-
diga nyinvesteringar. Målet klaras under 2018 endast om jämförel-
sestörande posten inräknas. 
 

Investeringar    Tabell 5

INVESTERINGAR 2018 2017 2016

Investeringsvolym, mnkr 72,4 66,4 64,6

Investeringsvolym efter avdrag för investeringsinkom-
ster, mnkr 70,9 64,6 63,0

Investeringsvolym / skatteintäkter och generella 
statsbidrag, % 4,4 4,2 4,4

Självfinansieringsgrad av årets investeringar, % 90,0 106,8 86,0

Årets bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar över-
stiger föregående år med 6,0 mnkr. Årets upplösning av erhållna 
investeringsbidrag uppgår till 1,5 mnkr.

Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter hur stor andel 
av investeringarna som kan finansieras av årets resultat med tillägg 
för årets avskrivningar samt andra ej likviditetspåverkande poster. 
100 procent och mer innebär att kommunen själva kan finansiera 
samtliga investeringar. Det innebär i sådana fall att kommunens 
långsiktiga finansiella handlingsutrymme stärks. 
Självfinansieringsgraden efter avdrag av investeringsinkomster för 
året understiger 100%. Det innebär att investeringarna inte har 
varit möjlig att finansieras med egna medel och att den finansiella 
handlingsberedskapen inför framtiden därmed har försämrats.

Investeringstakten har under den senaste treårsperioden överstigit 
avskrivnings-kostnaden med mellan 18-24 mnkr per år. För att i 
framtiden klara denna ”differens” själva med egna medel krävs att 
de årliga rörelseresultaten genererar minst ett motsvarande över-
skott. Ett överskott vilken även skall vara likviditetsförstärkande.  

Under avsnittet ”Drift och investeringsredovisning” framgår  
fördelningen av årets nyinvesteringar mellan nämnder samt  
specifikation av de största investeringsobjekten.

RISK OCH KONTROLL

Likviditet    Tabell 6

LIKVIDITET 2018 2017 2016

Kassalikviditet, % 36 28 37

Rörelsekapital, mnkr -237 -330 -307

varav semesterlöneskuld 68 65 64

Anläggningskapital, mnkr 120 166 120

Kassalikviditet är ett mått som beskriver den kortsiktiga betal-
ningsförmågan. Den kan definieras på olika sätt. Ett sätt är som 
kommunen tillämpar att ställa omsättningstillgångarna med 
avdrag för Förråd mm (varulager) i relation till kortfristiga skulder. 
För att kunna klara att betala alla kortfristiga skulder omedelbart 
skall måttet vara 100% eller högre. Utfallet 2018 understiger betydligt 
riktvärdet men har förbättrats jämfört med förra året.

För att uppnå en kassalikviditet på 100% saknas 248 mnkr i rörelse-
kapital. Anläggningskapital beskriver skillnaden mellan anlägg-
ningstillgångar minus långfristiga skulder inklusive avsättningar. 
Den sista december 2018 uppgick saldot på koncernkontot till -0,2 
mnkr vilket innebär att outnyttjad del av krediten uppgår till 90,2 mnkr. 
 
 
Soliditet    Tabell 7

SOLIDITET 2018 2017 2016

Soliditet, % -11,2 -17,9 -19,7

Eget kapital, mnkr -108,1 -164,4 -187,3

Soliditet är ett mått som beskriver den långsiktiga betalnings- 
förmågan. Talet anger vilken grad tillgångarna har finansierats 
med egna medel. 
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I Härnösands kommuns soliditetsmått inkluderas kommunens 
hela pensionsförpliktelse (fullfunderingsmodellen). Soliditeten har 
förbättrats gradvis varje år under de senaste fem åren. Om resultat- 
trenden från senaste femårsperioden fortsätter är soliditetstalet 
positivt om 6-7 år.

Låneskuld    Tabell 8

LÅNESKULD 2018 2017 2016

Låneskuld, mnkr 190 170 150

Låneskulden har ökat med 20 mnkr per år de senaste två åren. 
Nyupplåningen har uppkommit i syfte att finansiera investeringar.
Av kommunens lån är 100 mnkr långfristigt och 90 mnkr kort-
fristigt. Samtliga lån har satts om under året. Det mesta sannolika 
är att samtliga kortfristiga lån som förfaller under 2019 kommer 
att refinansieras långfristigt. Den sista december 2018 uppgår den 
genomsnittliga upplåningsräntan på lånen till -0,124% och den 
genomsnittliga räntebindningstiden till 1,08 år.
 

Borgensåtagande    Tabell 9

BORGENSÅTAGANDE (MNKR) 2018 2017 2016

Borgen 1 369,4 1 255,8 1 197,8

varav

- kommunala bolag 1 345,8 1 233,2 1 173,5

- egna hem 0,2 0,2 0,3

- övriga 23,4 22,4 24,0

 

Kommunens borgensåtagande har ökat något under de senaste åren 
föranlett av investeringsbehov hos såväl kommunen som hos 
koncernägda bolag. Kommunen tar ut en borgensavgift på 0,4 % av 
de kommunala bolagen. 2018 har borgensavgiften uppgått till 4,9 
mnkr. Målet på sikt är att minska och avsluta ingångna borgenså-
taganden som ligger utanför kommunen och dess bolag.

Pensionsåtagande (mnkr, inklusive löneskatt)    Tabell 10

PENSIONSÅTAGANDE (MNKR, INKLUSIVE LÖNESKATT) 2018 2017 2016

Avsättning pensioner from 1998 122 115 111

Avsättning pensioner före 1998 661 713 744

Avsättning särskild ålderspension 0 0 1

Summa 783 828 856

varav pensionsstiftelse -208 -222 -236

Kommunen redovisar från och med 2005 hela den samlade pen-
sionsskulden i balansräkningen. Merparten av landets kommuner 
redovisar pensionsåtagande enligt blandmodellen. 
 
I blandmodellen finns endast årets pensionsutbetalningar inklusive 
löneskatt med i resultatet för intjänad pensionsrätt till och med 
1997. Hela pensionsåtagandet ingår inte i bokföringen och redovi-
sas utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse. Intjänad 

pensionsrätt från och med 1998 behandlas lika i båda modellerna 
(blandmodellen och fullfonderingsmodellen) och återfinns som 
avsättning i balansräkningen hos alla kommuner.

Den totala skulden har minskat med totalt 45 mnkr under året 
fördelad enligt nedan:

• Avsättning pensioner from 1998    7
• Avsättning pensioner tom 1998 -52

2009 bildades Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse för att 
trygga delar av det pensionsåtagande kommunen har. Under 2009 
och 2010 överfördes pensioner för personer födda före 1940 till 
ett belopp av 130,6 mnkr. Pensionerna tillhörde till största del 
avsättningen för pensioner före 1998. I december 2013 överfördes 
pensioner för personer födda 1940-1942 till ett belopp av 88,5 mnkr. 
Totalt är 226 mnkr tryggat i pensionsstiftelsen. 

För Härnösands kommun som valt fullfonderingsmodellen ingår 
utbetalda pensioner inkl löneskatt i resultaträkningen som en kostnad. 
Men i denna modell skall även årets förändring av avsättningen  
bokföras vilket påverkar kommunens resultat, enligt nedan.
Byte av beräkningsprincip från KPA till Skandia under 2018 har 
medfört resultat-förbättring med 9,4 mnkr.

Pensionsavsättning tom 1998    Tabell 11

BELOPP INKL LÖNESKATT (MNKR) 2018 2017 2016

Ingående åtagande 712,8 743,9 780,1

Utgående åtagande 660,9 712,8 743,9

Årets förändring 51,9 31,1 36,2

Årets förändring av avsättningar tom 1998 medför en resultatför-
bättring för kommunen med totalt 51,9 mnkr, vilket betyder att 
kommunens resultat 2018 beroende på fullfonderingsmodellen har 
förbättrats med detta belopp. 

BELOPPET BESTÅR AV FÖLJANDE DELPOSTER 
(MNKR)

2018 2017 2016

Pensionsutbetalningar  -39,5 -41,4 -39,3

Ränte- och basbeloppsuppräkning   11,8    21,7  10,9

Nyintjänad pension/ Aktualisering     9,8   -6,3   -5,8

Ädel  -22,1    0,0    0,0

Övriga poster  -11,9   -5,1    2,0

Summa  -51,9 -31,1 -36,2

Kommunen har påbörjat ett arbete att se över pensionsskulds- 
redovisningen. Men inväntar vidare central utredning.
Kommunen har under året 2018 inte haft någon utbetalning för för-
troendevalda gällande visstidspensioner vilka utbetalas fram till 65 
års ålder. Visstidspensionen samordnas med förvärvsinkomster och 
socialförsäkringsförmåner. Kommunen har åtaganden för 2 förtro-
endevalda. För kommunalråd och förtroendevalda gäller reglemente 
PRF-KL (pensionsreglemente samt för heltidsysselsatta förtroen-
devalda) för uppdragstagare som på börjat sitt uppdrag senast under 
föregående mandatperiod.
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Utfall i förhållande till budget    Tabell 12

UTFALL I FÖRHÅLLANDE TILL BUDGET (MNKR) 2018 2017 2016

Avvikelse nämnder -1,4 9,0 15,0

Avvikelse årets resultat 26,9 -7,1 0,0

 
Samtliga nämnder förutom en nämnd redovisar nära eller ett bättre 
resultatutfall jämfört med budget. Undantaget är socialnämnden 
som tappade 40,3 mnkr jämfört budget, -5,5% av kostnadsomslut-
ningen. Kommunstyrelse inkl. KF avviker positivt med 10,2%. 
Totalt för samtliga nämnder blev avvikelsen blygsamma -0,1%. 
Totala avvikelsen bedöms som måttfull i förhållande till omfatt-
ningen på nämndernas uppdrag. Budgetföljsamhet som totalt var 
god inom kommunens nämnder under året är ett annat mått på 
kommunens finansiella kontroll. Årets resultat avviker positivt mot 
budget med 134%. Avvikelsen beror till stor del på beräkningar av 
pensionsskulden samt av politiska beslut som påverkat pensionskul-
den och som inte var kända i detalj när budgeten antogs.

Helårsprognos    Tabell 13

HELÅRSPROGNOS, AVVIKELSE (MNKR) UTFALL 
HELÅR

PROG-
NOS 
AUG

PROG-
NOS  
APR

Kommunstyrelsen 28,5 18,7 10,5

Arbetslivsnämnden 4,6 2,3 -0,8

Samhällsnämnden 6,3 2,1 1,0

Skolnämnden -0,5 0,0 0,0

Socialnämnden -40,3 -40,6 -44,7

Avvikelse nämnder -1,4 -17,5 -34,0

Prognosavvikelsen för helåret totalt blev för tertial 1-1,6% samt för 
tertial 2 -0,8%. En god prognossäkerhet innebär att kommunen 
har goda förutsättningar till att anpassa sig efter förändrade förut-
sättningar under året. En prognosavvikelse under 1% av kostnads-
omslutningen innebär en god prognossäkerhet. 

FRAMTID

För Härnösands del förväntas skattemedlen utvecklas svagt fram 
till år 2025. Övriga externa intäkter i form av bidrag sjunker efter 
flera år av stigande utveckling. Medborgarnas krav och behov 
förväntas öka vilket ger att en fortsatt kostnadseffektivisering  
av verksamheten blir nödvändig.

Nyupplåningen inom kommunen har under åren 2017-2018 ökat 
med 20 mnkr per år. Detta huvudsakligen beroende på att ny- 
investeringar i materiella anläggningstillgångar ökat i betydligt 
högre omfattning än årlig avskrivning på samma tillgångar. För 
att klara detta långsiktigt och utan ny upplåning krävs att likvi-
ditetsförbättrande resultat täcker mellanskillnaden.  Finansnettot 
har varit blygsamt men med ökad investeringstakt och förväntad 
framtida räntehöjningar kommer dessa kostnadsökningar att leda 
till ytterligare besparingar på övrig verksamhet.
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Finansiell analys  
koncernen

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

Sammanfattning finansiell analys av kommunkoncernen
Kommunkoncernens resultat 2018 jämfört med 2017 ökade med 
+16,7 mkr, vilket motsvarar 36%. Resultatökningar redovisar kom-
munen med +24,0 mnkr samt Räddningstjänsten Höga Kusten 
med +0,9 mnkr. Koncernerna HEMAB samt Härnösandshus 
redovisar resultatförsämring med -6,6 mnkr respektive -1,6 mnkr.

Dotterbolaget HEMAB redovisar per 2018-12-31 ett totalt eget 
kapital med 18,9 mnkr. Det registrerade aktiekapitalet uppgår 
till 40,1 mnkr. Det betyder att mer än halva aktiekapitalet har 
förbrukats. Samtidigt finns obeskattade reserver med 291,6 mnkr, 
vilket medför vid upplösning av obeskattade reserver att det egna 
kapitalet fullt ut kan återställas. 

Kommunkoncernens verksamhet
Huvuddelen av de hårda verksamheterna såsom fastighets-, 
vatten- och avlopps- samt gatuverksamhet bedrivs i bolagsform 
i de två helägda kommunala koncernerna AB Härnösandshus 
samt Härnösand Energi & Miljö AB (HEMAB). De mjuka 
verksamheterna såsom skola, vård och omsorg finns i kommu-
nen. I den sammanställda redovisningen ingår koncernerna AB 
Härnösandshus och HEMAB samt Räddningstjänstförbundet 
Höga Kusten Ådalen där kommunens andel uppgår till 33 %. 
Resterande del ägs till lika delar av Kramfors och Sollefteås 
kommuner. 

I kommunkoncernen ingår även Invest i Härnösand AB (100%), 
Härnösands Näringsliv AB (100%), Stiftelsen Länsmuseet i 
Västernorrland (30%), Ostkustbanan AB (5,70%), Höga Kusten 
Destination AB (25%) samt Kommunbränsle i Ådalen AB (40%). 
I Invest i Härnösand AB ingår det helägda bolaget Technichus 
i Mitt Sverige AB. Dessa har undantagits från den sam-
manställda redovisningen då de inte uppfyller villkoren, se 
redovisningsprinciper. 

RESULTAT OCH KAPACITET 

Årets resultat    Tabell 1  

RESULTAT 2018 2017 2016

Årets resultat före extraordinära poster och skatt, mnkr 70,4 56,0 49,1

Årets resultat efter skatt, mnkr 63,2 46,5 44,5

Årets resultat efter skatt och exkl. jämförelsestörande 
poster, mnkr 32,7 51,0 46,5

Kommunkoncernens resultat är det näst högsta som redovisats 
under hela 2000-talet. Endast år 2007 var resultatet högre och 
anledningen då var att AB Härnösandshus genomförde den ännu 
hittills enskilt största fastighetsförsäljningen som omfattade 43 st 
fastigheter.

I resultatet från kommunen ingår en jämförelsestörande post på 
30,5 mnkr som avser förändringar hänförda till pensionsskulden. 
Om denna post exkluderas så var resultatutfallen under såväl 2017 
som 2016 högre dessa år.

Fördelning av kommunkoncernens årsresultat:

• Kommunen    46,9 mnkr
• Hemab koncernen     8,8 mnkr
• Härnösandshus koncernen    6,3 mnkr
• Räddningstjänsten HögaKusten-Ådalen  1,2 mnkr
• Totalt    63,2 mnkr

Resultat och avkastning på eget kapital enligt koncernens  
ägarförhållande i respektive bolag    Tabell 2

RESULTAT OCH AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL 2018 2017 2016

AB Härnösandshus, mnkr 6,3 7,9 6,2

AB Härnösandshus, % av eget kapital 2,7 3,4 2,8

HEMAB, mnkr 8,8 15,4 15,7

HEMAB, % av eget kapital 3,1 5,7 6,5

Räddningstjänsten, mnkr 1,2 0,3 0,5

Räddningstjänsten, % av eget kapital 27,3 9,1 17,1

HEMAB koncernen redovisar ett resultat som understiger föregå-
ende år men överstiger ägardirektivet. Årets resultat har påverkats 
negativt av nedskrivningar på mark och byggnader med 4,8 mkr 
samt att högre bränslepriser påverkat fjärrvärmeverket negativt.

Härnösandshus koncernen redovisar ett något lägre resultat än 
föregående år men som överstiger kravet i ägardirektivet. Det är 
framförallt löpande driftskostnader som avviker negativt och då 
huvudsakligen den stränga vintern som medfört ökade kostnader 
för snöröjning. 

I övrigt har uthyrningsgraden varit bra under året och uppgick till 
98,4% vid årsskiftet. Räntekostnaderna fortsätter att sjunka. Till 
viss del har det löpande underhållet framskjutits i tid på grund av 
de ökade driftskostnaderna.

Räddningstjänsten Höga kusten – Ådalen redovisar ett totalt 
resultat på 3,6 mnkr för 2018, vilket är ett bättre resultat jämfört 
med de två åren dessförinnan. 

 
Förändring av intäkter och kostnader    Tabell 3 

FÖRÄNDRING AV INTÄKTER OCH KOSTNADER I % 2018 2017 2016

Verksamhetens intäkter -0,8 -0,3 22,2

Verksamhetens kostnader 2,5 4,1 9,0

Verksamhetens nettokostnad 2,6 6,8 4,2

Kommunkoncernens verksamhetsintäkter har minskat med 
-6,5 mnkr jämfört med föregående år. Förutom kommunen redo-
visar samtliga sammanslagna enheter ett positivt utfall. Kommunen 
avviker med -26,1 mnkr varav bidrag från framför allt Migrations- 
verket fortsätter att minska. Totalt har kommunens bidrag sjunkit 
med -29,9 mnkr.

Verksamhetens kostnader för koncernen har totalt ökat med 54,4 
mnkr. Ökningstakten är lägre 2018 jämfört de två tidigare åren. 
Samtliga sammanslagna enheter redovisar en ökad kostnad.

Investeringar    Tabell 4

INVESTERINGAR 2018 2017 2016

Nettoinvesteringar, mnkr 255 314 200

Avskrivningar, mnkr 149 137 134

Nettoinv./avskrivning, i % 150 229 149

Självfinansieringsgraden av årets investeringar, i % 83 58 85

Investeringstakten för året minskade i kommunkoncernen med 
59 mnkr jämfört med föregående år. Självfinansieringsgraden som 
speglar förmågan att med egna intjänade medel finansiera ny- 
investeringar förbättrades under 2018. 

Även under 2018 understiger talet 100% vilket medför att extern 
finansiering är nödvändig för verksamheterna för att inte försämra 
tillgängliga likvida medel. 

 
 Soliditet    Tabell 5
(%) 2018 2017 2016

Soliditet 9 6 5

Soliditet är ett tal som beskriver den långsiktiga betalningsbered-
skapen eller vilken grad tillgångarna har finansierats med egna 
medel. Talet har förbättrats med 3%.

Det låga talet beror på flera år av negativa resultat i den kommu-
nala verksamheten. Både Hemab- samt Härnösandshus koncer-
nerna uppfyller soliditetsmålet som kommunen anger i ägardirek-
tiven. Eget kapital för koncernen uppgår till 244,2 jämfört med 
171,6 mnkr föregående år.

RISK OCH KONTROLL

Likviditet    Tabell 6

LIKVIDITET 2018 2017 2016

Balanslikviditet, % 41 32 51

Rörelsekapital, mnkr -390 -492 -304

Anläggningskapital, mnkr 634 663 430

Likvida medel har minskat med 25 mnkr jämfört med 2017 och 
uppgår till 23,8 mnkr. Dessutom tillkommer outnyttjad del av 
checkräkningskredit på koncernkontot, vilken vid året slut upp-
gick till 90,2 mnkr.

För att klara att betala alla kortfristiga skulder omedelbart skall 
måttet vara 100% eller högre. Utfallet 2018 understiger betydligt rikt-
värdet men har förbättrats jämfört med förra året. Rörelsekapital 
innebär att det saknas -390 mnkr för att uppnå 100% balans mellan 
omsättningstillfångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet 
visar koncernens finansiella styrka.
 

Låneskuld till kreditinstitut    Tabell 7

LÅNESKULD TILL KREDITINSTITUT 2018 2017 2016

Låneskuld, mnkr 1 451 1 358 1 253

Andel lån som förfaller till betalning, %

- inom år 1 15 30 14

- inom år 2 - 5 85 64 7

- efter år 5 0 6 80

Kommunkoncernens låneskulder per 31 december har ökat med 93 
mnkr jämfört med föregående år och uppgår till 1 451 mnkr 2018. 
Nyupplåningen har använts för fortsatta investeringar i materiella 
anläggningstillgångar.

Nettoförändring under året:
• Kommunen   20 mnkr
• Hemab koncernen  77 mnkr
• Härnösandshus koncernen -4 mnkr
• Totalt   93 mnkr

I december 2018 fastställde kommunfullmäktige en koncerng-
emensam finanspolicy. Årliga beslut tas om borgenstak för de 
helägda kommunala bolagen samt för Härnösands Folkhögskola. 

Det fortsatt gynnsamma ränteläget under 2018 har fortsatt bidragit 
till en låg räntekostnad. Skuldsättningen gör kommunkoncernen 
känslig för förändringar på finansmarknaden.

 
 

Pensionsåtaganden    Tabell 8

PENSIONSÅTAGANDE (MNKR, INKLUSIVE  
LÖNESKATT)

2018 2017 2016

Pensionsåtagande 568 603 630

Totalt 568 603 630
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Genom att kommunen under 2005 övergick till fullfonde-
ringsmodellen av pensioner ligger nu hela pensionsåtagandet 
för koncernen i balansräkningen. Huvuddelen av pensions-
åtagandet på 557 mnkr ligger i kommunen och resterande 
del avser Räddningstjänsten med 11 mnkr. Koncernerna AB 
Härnösandshus och HEMAB har egna försäkringslösningar. 

KONCERNENS MELLANHAVANDEN 

Kommunens ekonomiska engagemang i bolagen är i stort sett lika 
mellan åren 2015-2018. Kommunens borgensförpliktelse har ökat de 
senaste åren vilket beror på att koncernbolagen har ökat sin externa 
upplåning. Precis som de senaste åren har kommunen under 2018 
tagit ut en borgensprovision på 0,4 procent av bolagen.

Koncernens mellanhavanden    Tabell 9

FÖRSÄLJNING Intäkt 2018 Kostnad 2018 Intäkt 2017 Kostnad 2017 Intäkt 2016 Kostnad 2016

Härnösands kommun 60,3 62,8 74,0

Härnösand Energi & Miljö AB 16,2 11,1 9,4

AB Härnösandshus 41,3 43,4 56,8

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen 2,8 8,3 7,8

RÄNTOR Intäkt 2018 Kostnad 2018 Intäkt 2017 Kostnad 2017 Intäkt 2016 Kostnad 2016

Härnösands kommun 4,9 4,7 4,9

Härnösand Energi & Miljö AB 2,4 2,5 2,5

AB Härnösandshus 2,5 2,2 2,4

LÅN Fodran 2018 Skuld 2018 Fodran 2017 Skuld 2017 Fodran 2016 Skuld 2016

Härnösands kommun 0,0 0,5 1,5

AB Härnösandshus 0,0 0,5 1,5

BORGEN Givare 2018 Mottagare 2018 Givare 2017 Mottagare 2017 Givare 2016 Mottagare 2016

Härnösands kommun 1 345,8 1 233,1 1 173,5

Härnösand Energi & Miljö AB 656,6 608,0 562,9

AB Härnösandshus 689,2 625,1 610,6
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VÄRDEGRUND

Kommunens värdegrund uttrycks genom 
ledorden KUND-ANSVAR-GLÄDJE och kan 
beskrivas enligt följande:

KUND: Jag möter våra kunder med respekt 
och god service.  
Vi är lyhörd och för en dialog med våra 
kunder.

ANSVAR: Jag tar ansvar för våra mål och 
respekterar fattade beslut. Vi arbetar konti-
nuerligt med att förbättra vår verksamhet.

GLÄDJE: Jag har en positiv inställning till 
alla människor jag möter. Vi samarbetar 
genom att se och bekräfta varandra.

Värdegrunden är en plattform för allt 
kommunen gör, både externt och internt. 
När medarbetare och chefer tar ansvar 
för att värdegrunden omsätts i vardaglig 
handling skapas en hållbar och utveck-
lande kommun.

LEDARSKAP

Ett av Härnösands kommun övergripande 
mål är att vara Framtidens arbetsgivare. 
Det innebär bland annat att chefer i 
kommunen tillsammans med medarbe-
tarna skapar jämställda, hälsofrämjande 
arbetsplatser med goda arbetsvillkor.

För att utveckla ledarskapet har chefer 
erbjudits behovsanpassade utbildningar 
bland annat i arbetsrätt, arbetsmiljö, främja 
mångfald och diskriminering. Vidare har 

Beslutsstödssystemet Äpplet utvecklats 
kring personalfrågor för att stödja det 
analytiskt och strategiska ledarskapet.

MEDARBETARSKAP

Begreppet medarbetarskap innebär bland 
annat att medarbetaren själv tar en aktiv 
och ansvarstagande roll. Medarbetarens 
engagemang för arbetet och arbetsgivaren 
bidrar till kvalitet och utveckling.

Fördel Härnösand, en webbbaserad portal 
där kommunens personalförmåner finns 
samlade, fortsätter att utvecklas med 
fler erbjudanden och förmåner som till 
exempel möjlighet att köpa elcyckel via 
löneavdrag. Intresset att använda Fördel 
Härnösand har ökat i organisationen.

Den årligt återkommande medarbe-
tarveckan har genomförts med temat # 
WeDo, bland annat genomfördes flertalet 
föreläsningar och aktiviteter. Satsningen 
#WeDo handlar om att synliggöra och 
förebygga trakasserier och kränkande 
särbehandling.

ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA

Härnösands kommun arbetar aktivt för att 
utveckla och genomföra åtgärder för att säker- 
ställa ett förebyggande arbetsmiljöarbete.

Som ett led i detta har bland annat 
”Sunt-arbetslivs” arbetsmiljöutbildning i syste-
matiskt arbetsmiljöarbete genomförts löpande 
under året för chefer och skyddsombud. 

Utbildningens mål är att stärka kommunens 
arbetsmiljöarbe genom fastare former och 
tydliga roller vad en chef och ett skyddsombud 
förväntas göra i arbetsmiljöarbetet.
Vidare har utbildning  kring diskrimi-
neringslagen och att främja mångfald 
genomförts för 96 chefer. Utifrån diskri-
mineringslagen har också arbetet med 
aktiva åtgärder påbörjats, ett förebyggande 
och främjande arbete för att motverka 
diskriminering i våra verksamheter.

Nya förenklade rutiner i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet har skapats. För att 
underlätta medarbetarnas rapportering av 
tillbud och olycksfall har systemet KIA 
implementerats i organisationen.

För att stimulera en hälsosam livsstil 
erbjuds medarbetarna en friskvårdstimme  
i veckan samt en personlig friskvårdspeng.

FRAMTID

En av de viktigaste utmaningarna för 
kommunen är att möta framtiden med rätt 
kompetens. Ett strategistkt arbete pågår 
för att långsiktigt attrahera, utveckla 
och behålla medarbetare och säkerställa 
kompetens såväl på medarbetar- som 
organisationsnivå.

Omställningsarbetet med att skapa hel-
tidstjänster av deltidstjänster är nödvändigt 
för att möta välfärdsutvecklingen. Det gör 
att rekryteringsbehovet minskar och att 
kommunen i förlängningen blir mer jäm-
ställd. Införandet av heltider som norm är 
ett omfattande arbete i kommunen under 
de kommande åren.

Medarbetare 
kommunen

Medarbetarfakta 
kommunen
ANSTÄLLDA

Medarbetare    Tabell 1 2018 2017 2016

Tillsvidareanställda 1 880 1 904 1 892

Visstidsanställda, månadslön 235 261 256

Tillsvidareanställda per förvaltning, antal    Tabell 2 2018 2017 2016

Härnösands kommun 1880 1 904 1 892

Kommunstyrelseförvaltning 199 213 209

Arbetslivsförvaltning 80 73 72

Samhällsförvaltning 71 71 66

Skolförvaltning 752 744 723

Socialförvaltning 778 803 823

Personalkostnader, totalt mnkr    Tabell 3 2018 2017 2016

Härnösands kommun 1 181,2 1 187,7 1 140,9

Kommunstyrelseförvaltning 116,7 116,4 111,7

Kommungemensam verksamhet 31,3 46,5 51,2

Arbetslivsförvaltning 102,1 107,4 111,3

Samhällsförvaltning 44,6 40,4 38,8

Skolförvaltning 448,0 433,4 400,2

Socialförvaltning 443,6 443,6 427,6

Fotnot: Socialförvaltningen har med sina 778 medarbetare flest tillsvidareanställda, följt av skolförvaltningen med 752. Tillsammans sysselsätter de två förvaltningarna 81,4 
procent av kommunens tillsvidareanställda medarbetare.

ÅLDERSFÖRDELNING

Åldersfördelning, tillsvidareanställda 2018, antal    Tabell 4 Personer Medelålder

Alla åldrar 1880 48,1

20-29 129 26,7

30-39 321 34,7

40-49 507 44,8

50-59 568 54,3

60- 355 62,6

Fotnot: Medelåldern för kommunens tillsvidareanställda är 48,1 år. Medelåldern för tillsvidareanställda kvinnor är 47,7 år, och för män 46,2 år.
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KÖNSFÖRDELNING

Könsfördelning per anställningsform 2018 (%)   Tabell 5 Kvinnor Män

Tillsvidareanställda 75 25

Visstidsanställda med månadslön 67 33

Timanställda 64 36

Fotnot: Av kommunens tillsvidareanställda medarbetare är andelen kvinnor 75 procent och andelen män 25 procent. Bland de visstidsanställda med månadslön eller timlön 
är könsfördelningen inte lika ojämn. Där är andelen kvinnor 67 procent respektive 64 procent.

PENSIONSAVGÅNGAR

Förväntad pensionsavgång, antal  Tabell 6 2019 2020 2021 2022 2023

Totalt 40 51 51 57 69

Kvinnor 32 45 36 51 55

Män 8 6 15 6 14

Fotnot: Medarbetarna har möjlighet att gå i pensiontidigast vid 61 års ålder och som senast vid 67 år. Det gör det svårt att gör en bedömning hur pensionsavgångarna ser ut 
per år .

SJUKFRÅNVARO

Sjukfrånvaro, %  Tabell 7 jan-nov 2018 jan-nov 2017 jan-nov 2016

Alla åldrar 5,6 6,0 6,3

<=19 4,0 5,7 3,2

20-29 5,8 4,8 5,8

30-39 5,0 5,1 5,4

40-49 4,7 5,6 5,7

50-59 6,1 6,9 6,7

60- 6,6 7,3 8,3

Sjukfrånvaro, %  Tabell 8

Kvinnor 5,9 6,6 7,0

Män 4,8 4,8 4,8

Sjukfrånvaro per förvaltning, %  Tabell 9

Kommunstyrelseförvaltningen 4,3 4,2 5,0

Arbetslivsförvaltningen 5,2 5,1 4,9

Samhällsförvaltningen 4,2 5,1 5,7

Skolförvaltningen 5,4 6,0 5,8

Socialförvaltnignen 6,4 7,0 7,8

Fotnot: 

Medarbetarfakta 
kommunen

Medarbetarfakta 
koncernen
HÄRNÖSANDSHUS

Utveckling
AB Härnösandshus är certifierat inom arbetsmiljöområdet i enlighet 
med OHSAS 18001. Ett led i bolagets systematiska arbetsmiljö-
arbete är att kontinuerligt utveckla medarbetarna. Utöver fast-
ställda policydokument för löne- och jämställdhetsarbetet finns 
inom ramen för bolagets verksamhetssystem rutiner för arbetet 
med att utveckla medarbetarna genom olika utbildningsinsatser. 
Ambitionen är att Härnösandshus ska vara en attraktiv arbetsgivare.
Under året har en utbildning genomförts inom ramen för vårt verk-
samhetssystem avseende miljö, arbetsmiljö och kvalitet. I början av 
året gick all personal en utbildning i hot och våld/konflikthantering. 
I övrigt har ingen större gemensam utbildning genomförts utan de 
utbildningar som genomförts har skett för enskilda medarbetare 
eller grupper av medarbetare. 

Under året har exempelvis några medarbetare genomgått en grund- 
och fortsättningsutbildning i hyresjuridik. En nyanställd medarbetare 
har också genomgått en utbildning i praktisk diarieföring. 

Ett antal arbetsplatsträffar genomförs löpande under året för de 
olika personalgrupperna. Kontinuerlig kompetenshöjning och 
erfarenhetsutbyte sker löpande via arbetsplatsträffarna. Lönesamtal 
och utvecklingssamtal hålls en gång per år och någon gång under 
året samlas all personal för muntlig information. Två gånger per år 
träffas all personal för att under trevliga former genomföra aktiviteter 
för att stärka gemenskapen inom företaget

All personal genomgår vartannat år en hälso- och arbetsmiljöprofil 
med individuella samtal angående psykosociala frågor, stress, trivsel 
på arbetsplatsen m.m. Resultatet av den senaste undersökningen, 
som genomfördes under december 2016 och januari 2017 visade på 
ett i huvudsak gott resultat med medarbetare som är friska och som 
trivs på jobbet. En ny hälsoundersökning kommer att genomföras i 
början av 2019.

Sjukfrånvaro och förebyggande åtgärder
Under 2018 har den totala sjukfrånvaron ökat från 2,35 % till 3,46 %. 
Det är andra året i rad som sjukfrånvaron ökat jämfört med före- 
gående år. Den främsta anledningen till att sjukfrånvaron ökar 
något är att långtidsfrånvaron har ökat jämfört med föregående 
år. Under året har tre medarbetare haft längre sjukskrivnings-
perioder. Samtidigt som sjukfrånvaron ökat har även andelen 
långtidsfriska ökat. Andelen långtidsfriska har ökat med 55 %. 
Knappt hälften av alla medarbetare har inte haft en sjukdag under 
året. Den totala sjukfrånvaron är betydligt högre för män än för 
kvinnor. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år både 
för männen och kvinnorna. Procentuellt är sjukfrånvaron högst 
bland de medarbetare som är under 30 år. Det förebyggande 

arbetsmiljöarbetets främsta syfte är att minska sjukfrånvaron och 
minska risken för olyckor. Utöver skyddsronder och andra förebyg-
gande åtgärder uppmuntras de anställda att motionera.

För att stimulera till friskvård har samtliga medarbetare ett gene-
röst friskvårdsbidrag. Genom Härnösandshus förmånsportal finns 
möjlighet för medarbetarna att köpa träningskort eller liknande 
hos ett stort antal leverantörer. Personalen har också möjlighet att 
få massage i förebyggande syfte vilket utnyttjas av ett stort antal 
medarbetare.

Framtida rekrytering
Medelåldern bland medarbetarna i Härnösandshus är fortfarande 
något hög, 48 år. Jämfört med föregående år är dock medelåldern 
lägre genom att den då uppgick till 51 år.  Under 2018 har två med-
arbetare lämnat företaget med ålderspension och dessa har ersatts 
med yngre medarbetare. 

Generationsväxlingen fortsätter. 56 % av företagets anställda är 
över 50 år. Under de kommande fem åren beräknas 6 personer 
lämna företaget med ålderspension. Beräkningen är gjord utifrån 
en pensionsålder på 65 år. 2019: 4 st, 2020:1 st. 2021:1 st.

En prioriterad uppgift under de kommande åren är således att 
ersättningsrekrytera medarbetare i samband med pensionsav-
gångar och samtidigt fortsätta att rekrytera yngre medarbetare  
för att sänka medelåldern ytterligare. En blandning av yngre och 
äldre medarbetare är bra både ur ett kompetensperspektiv och ur 
ett socialt perspektiv

ANTAL ANSTÄLLDA Kvinnor Män Total

Tillsvidareanställda 11 21 32

Visstidsanställda 0 0 0

SUMMA 11 21 32

ÅLDERFÖRDELNING FÖR TILLSVIDAREANSTÄLLDA, 
ANTAL

Kvinnor Män Total

<=19

20 - 29 år 1 3 4

30 - 39 år 0 1 1

40 - 49 år 4 5 9

50 - 59 år 4 5 9

60 - 2 7 9

SUMMA 11 21 32

ÅRSREDOVISNING 2018
Härnösands Kommun
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Verksamhets- 
berättelser

02

AB HÄRNÖSANDSHUS
– 

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ AB
–

RÄDDNINGSTJÄNSTEN  
HÖGA KUSTEN-ÅDALEN

HEMAB

Personalen har deltagit i två dagars inspiration genom föreläs-
ningar och workshops i hur HEMAB kan bidra till ökad social 
hållbarhet. Nya gemensamhetsytor med lunchrum och konferens 
har färdigställts och tagits i bruk under året likväl som nya kon-
torsplatser och omklädningsrum.

En ny friskvårdssatsning och livsstilsinspiration lanserades under 
2018 med diskussioner och åtgärder för främjande av ett bättre 
leverne i syfte att orka med både sitt arbete. Korttidssjukfrånvaron 
har varit oväntat hög, främst på grund av fysiska åkommor. Vi 
kommer att fokusera på att ha en snabbare orsaksdialog och 
uppföljning.

ANTAL ANSTÄLLDA Kvinnor Män Total

Tillsvidareanställda 30 107 137

Visstidsanställda 1 3 4

SUMMA 31 110 141

ÅLDERFÖRDELNING FÖR TILLSVIDAREANSTÄLLDA, 
ANTAL

Kvinnor Män Total

<=19

20 - 29 år 2,0 9,0 11,0

30 - 39 år 9,0 24,0 33,0

40 - 49 år 11,0 29,0 40,0

50 - 59 år 7,0 30,0 37,0

60 - 1,0 15,0 16,0

SUMMA 30,0 107,0 137,0

RÄDDNINGSTJÄNSTEN HÖGA KUSTEN-ÅDALEN

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen har under året rekry-
terat åtta heltidsbrandmän, två av dem påbörjade sin anställning 
under 2018 och resterande sex brandmän påbörjar sin anställning 
i början av 2019. En brandinspektör, en styrkeledare samt en 

brandman har under året gått i pension. Under 2018 slutade vår 
controller och tre brandmän på egen begäran sina tjänster.

Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen har 63 heltidsanställda, 
145 deltidsbrandmän,15 frivilliga som ingår i räddningsvärnet samt 
fem anställda som sjöräddare. Vidare finns tre brandmän på prov-
anställning samt 10 timvikarier.

Inom de kommande fyra åren beräknas sju medarbetare lämna 
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen med ålderspension.
Förbundets medarbetare får kontiunerlig fortbildning i sjukvård, 
hjärt- och lungräddning för barn, hjärt- och lungräddning med 
defibrillator, taksäkring med mera.

Vidare ges alla brandmän möjlighet att träna en timme per arbets-
pass för att upprätthålla sin fysiska status. Övrig dagtidspersonal 
har en timme friskvård per vecka och anställda i beredskapsor-
ganisationen får en årlig friskvårdspeng som kan användas för 
friskvårdsaktiviteter.

ANTAL ANSTÄLLDA Kvinnor Män Total

Tillsvidareanställda 8 55 63

Visstidsanställda 0 0 0

SUMMA 8 55 63

RiB-organisation (deltidsbrandmän) 145 st, räddningsvärnet 15 st, sjöräddare 5 st, 
provanställningar 3 st, timanställda 10 st.

ÅLDERFÖRDELNING FÖR TILLSVIDAREANSTÄLLDA, 
ANTAL

Kvinnor Män Total

<=19 0 0 0

20 - 29 år 1 7 8

30 - 39 år 5 21 26

40 - 49 år 1 11 12

50 - 59 år 1 11 12

60 - 0 5 5

SUMMA 8 55 63

ÅRSREDOVISNING 2018
Härnösands Kommun
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AB Härnösandshus

VERKSAMHETEN

Verksamheten är inriktad på att erbjuda ett brett urval av lägenheter 
inom Härnösands kommun samt att effektivt tillgodose olika 
boendeönskemål genom att själva förädla, förvärva och förvalta 
fastigheter. Genom långsiktigt god lönsamhet och kompetenta 
medarbetare, skall Härnösandshus erbjuda kunderna mervärden 
såsom ett attraktivt serviceutbud, social trygghet, god miljö samt 
inflytande över boendet. 

Härnösandshus är Härnösands största bostadsbolag med 1 787 
lägenheter, centralt belägna i Härnösands tätort, fördelat på 
följande boendeformer; hyreslägenheter, plusboendelägenheter, 
studentlägenheter och övernattningslägenheter. 

Antal lägenheter i Härnösandshus Plusboende uppgår till 408 st 
och är belägna i 9 fastigheter i centrala Härnösand. Plusboende är  
i grunden fräscha hyreslägenheter anpassade för lite äldre hyres-
gäster, samlade i utvalda hus i flera av våra mest attraktiva bostads-
områden. I Plusboende finns hög bekvämlighet, trygghet och 
tillgång till gemensamma utrymmen för aktiviteter som främjar 
gemenskapen mellan hyresgästerna.

Härnösandshus har 18 studentlägenheter. Det finns både möblerade 
och omöblerade studentlägenheter som hyrs ut till studerande vid 
universitet, yrkeshögskola och gymnasieskola.  

I flera av företagets bostadsområden finns övernattningslägenheter 
som hyresgästerna kan hyra när de får besök av släkt och vänner.

VIKTIGA HÄNDELSER

Befolkningsökningen som pågått i ett antal år har upphört. Trots 
det är det en fortsatt stor efterfrågan på bostäder, både bostadsrätter 
och hyreslägenheter.  

Under 2018 har bolaget färdigställt ombyggnationen av estetiska 
programmets verksamhetslokaler till lägenheter i fastigheten 
Vågmannen 14. 28 nya lägenheter mitt i centrum har tillskapsts 

med tyngdpunkt på små lägenheter i form av 1 rok och 2 rok. 
Lägenheterna var klara för inflyttning 1 april 2018. 

Förberedelserna för att möjliggöra fler bostäder pågår. I samarbete 
med Samhällsförvaltningen pågår detaljplaneändringar på framför 
allt två områden, vid Kristinagatan och på Torsviksområdet. 
Samhällsnämnden har för avsikt att anta den nya detaljplanen på 
Kristinagatan under våren medan arbetet med detaljplanen på 
Torsvik fortsätter.

Under slutet av året beslutade Härnösandshus styrelse att 
omvandla 30 studentlägenheter till vanliga lägenheter på fastig-
heterna Organisten och Vågmannen. Anledningen till detta är att 
behovet av studentlägenheter successivt har minskat i Härnösand. 

Härnösandshus har under året installerat ett öppet bredbandsnät 
i samtliga lägenheter. Det fiberbaserade bredbandsnätet har ersatt 
det gamla kabel-tv nätet. Med det nya nätet har kunderna bl.a. fått 
en gratis internettjänst om 1 mbps, ökad valfrihet av leverantörer 
av tv- och bredbandstjänster samt möjlighet till telefoni via fiber. 
I samband med installationen har ett spridningsnät med flera 
bredbandsuttag installerats i de flesta lägenheterna.

Härnösands kommunfastigheter har under 2018 färdigställt bygg- 
nationen av två nya gruppboenden på Koltrastvägen respektive 
Tjädervägen. Sammanlagt har 12 nya lägenheter byggts och kun-
derna fick tillträde till fastigheterna i mars respektive juni 2018.

EKONOMI

AB Härnösandshus redovisar ett positivt resultat före boksluts-
dispositioner på 5,9 mkr. Ett resultat som överstiger budget och 
det krav som ägaren framställt i ägardirektivet med ca 2 mkr. 

2018 har i huvudsak varit ett bra år för Härnösandshus. 
Uthyrningsgraden har under hela året varit god. I stort sett 
alla lägenheter i bolagets vanliga lägenhetsbestånd har varit 
uthyrda. Bland studentlägenheterna har det däremot funnits 
vakanser under hela året och det är mot bakgrund av det som 
Härnösandshus valt att omvandla studentlägenheter till vanliga 

lägenheter. Vid årsskiftet uppgick uthyrningsgraden till 98,4 %. 
Det sammanlagda hyresbortfallet för bostäder är något högre 
jämfört med bortfallet föregående år. 

Räntekostnaderna har minskat successivt under året, vilket har 
haft en positiv effekt på bolagets rörliga lån samt på de lån som 
omsatts under året. Jämfört med föregående år har räntekostna-
derna minskat med 1,6 mkr. 

De sammanlagda driftkostnaderna har ökat jämfört med föregående 
år och beror främst på ökade kostnader för fastighetsskötsel,  
både med egna anställda och köpt fastighetsskötsel. Den främsta 
anledningen till kostnadsökningen är den stränga vintern med 
ökade kostnader för snöröjning. Driftkostnaderna har ökat med 
4,9 mkr jämfört med föregående år.

Härnösandshus sammanlagda reparations- och underhållskostnader 
har minskat med 2,0 mkr. Det är framför allt kostnaderna för 
planerat underhåll som minskat. Det planerade underhållet har 
reducerats med 3,3 mkr till följd av ökade driftkostnader.
 Kostnaderna för reparationer, inre lägenhetsunderhåll och för-
säkringsrelaterade kostnader har däremot ökat.  
Koncernens resultat för 2018 utvisar en vinst på 6,3 mkr.

FRAMTIDEN

Under 2019 kommer Härnösandshus arbete i huvudsak vara 
inriktat på att skapa fler bostäder i Härnösand genom att bygga 
om de lokaler som blivit vakanta i och med att kommunen 
lämnat sina verksamhetslokaler hos Härnösandshus. Förutom 
ombyggnadsprojekten arbetar Härnösandshus tillsammans med 
Samhällsförvaltningen med att färdigställa de pågående detalj- 
planeändringarna på Torsvik och vid Kristinagatan. 

Slutligen kommer ett stort fokus att ligga på att genomföra 
åtgärder för att leva upp till åtagandena inom ramen för ”Klimat- 
initiativet”. Ett stort antal åtgärder kommer att genomföras för att 
uppnå målet om en minskad energianvändning med 30 procent.

Härnösands kommunfastigheter kommer under 2019 att färdig-
ställa byggandet av en ny konstgräsplan på Bondsjöhöjdens IP.

AB HÄRNÖSANDSHUS

Resultaträkning (mnkr) 2018 2017

Intäkter 157,0 154,1 

Kostnader -116,4 -109,7 

Avskrivningar -24,4 -25,1 

Finansiella intäkter 0,2 0,1 

Finansiella kostnader -10,1 -11,5 

Resultat efter finansnetto 6,3 7,9 

Skatt 0,0 0,0 

Årets resultat 6,3 7,9 

ÅRSREDOVISNING 2018
Härnösands Kommun

4342

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

95



Härnösands 
Energi & Miljö AB

VERKSAMHETEN

Härnösand Energi & Miljö AB ägs till 100% av Härnösands kom-
mun. I HEMAB ingår det helägda dotterbolaget Härnösand Elnät 
AB, HEAB. HEMAB Elförsäljning, HEFAB, ägs till 95% av 
HEMAB, 3% av Härnösandshus och 2% av Kommunfastigheter.
HEMAB-koncernens verksamhet är uppdelad i fyra affärs-
områden: Fjärrvärme, Återvinning, Vatten och Elnät. 
Elnätverksamheten bedrivs i dotterbolaget Härnösand Elnät AB 
(HEAB) och affären Elförsäljning bedrivs inom dotterbolaget 
HEMAB Elförsäljning AB (HEFAB). Övriga verksamheter 
bedrivs i moderbolaget. Verksamheten omfattar även vindkraft, 
biogas, fordonsgas, bredband och laddstolpar.

VIKTIGA HÄNDELSER

Fjärrvärme
Ny prismodell för flerbostadshus och lokaler; abonnerad effekt 
baseras nu på verkligt effektbehov. Prisdialogens två träffar med 
kundrepresentanter har genomförts liksom de årliga kundträf-
farna. Efter expansionen är nu Peckas naturodlingar vår största 
fjärrvärmekund. Utbyten av gamla ledningar i centrala Härnösand 
har fortsatt precis som arbete med införande av larmövervak-
ning av fukt i rörens isolering. En ny gaspanna för produktion av 
fjärrvärme från deponigas har byggts. Serviceavtal till kunderna 
har utretts och kommer att lanseras som produkt under 2019. 
Stigande bränslepriser har påverkat negativt men lyckade insatser 
har genomförts för att trygga bränsleleveranserna. 

Vatten
Projektet för vatten och avlopp på södra Härnön har färdigställts. 
Installation och driftsättning av kunder kommer att pågå även 
under 2019. Ytterligare utbyggnadsprojekt har varit Bryggaren 
strand och kvarteret Solbacken. Kattastrands reningsverk har fått 
en ny utloppsledning. Anläggningen har även fått ett nytt beslutat 
tillstånd med skärpta villkor. Organisationen har förstärkts med 
en nyinrättad tjänst, VA-strateg. Upprustning av sandfilter i 
reningsverket på Kattastrand har slutförts under året. Projektet 
med installation av moderna fjärravlästa vattenmätare fortsätter 
och av totalt cirka 5000 mätare är knappt hälften utbytta. 

Återvinning
Från 2018 gäller genomskinliga plastsäckar för lämnande av avfall 
vid återvinningscentralerna. Fordonsflottan har utökades med 
en kranbil för att klara av uppdrag med bland annat riskörning. 

Ett extra reningssteg i lakvattenreningen har installerats i Äland. 
Projektering av en ny deponietapp och ny hårdgjord arbetsyta har 
utförts samt avverkning av skog på fastigheten. Ökande mängd 
matavfall har medfört ombyggnation av biogasanläggningen som 
nu består av två kamrar för rötning istället för en. Andra kommu-
ner har gjort studiebesök för att titta på arbetet med flerfackskärl 
och chaufförer från andra renhållare har även praktiserat hos 
bolaget. 

Elnät
Inledningen av året var kylig, vilket tyvärr ledde till en del elav-
brott och hårt arbete med felsökning och felavhjälpning på grund 
av mycket snö. Vädersäkringsprojektet ISO 2020 ger effekt. Under 
året var HEMAB inbjudna till Rosenbad för överläggningar med 
energiministern Ibrahim Baylan. Nya regler för intäktsramar på 
elnätsmarknaden diskuterades. Projekt har genomförts både i 
Häggdånger och på Södra Härnön för att uppnå säkrare elnät. 

Utökade effektuttag hos befintliga kunder samt många nyanslut-
ningar har skett även under 2018, mer än 30 stycken. Förberedelser 
för att ta emot effekten från de två nya vindkraftverk som byggs 
på Spjutåsberget har genomförts i form av kabelförläggning till 
Saltvikshöjdens mottagningsstation. Arbeten i kommunens elan-
läggningar har utförts på uppdrag, exempelvis ny belysning i delar 
av Bondsjö motionsspår.

Elförsäljning
Det ekonomiska resultatet och den försålda energivolymen såväl 
som antal kunder följer beslutad affärsplan. Detta är viktigt 
för fortsatt tillväxt. Affären är ett samarbete där HEMAB 
Elförsäljning AB bedriver försäljning och kundkontakter och där 
Statkraft AB bedriver elhandel och agerar balansansvarig. All 
försåld el utgörs av HEMAB-koncernens egna lokalproducerade 
förnybara el från vind och biomassa. Under året tecknades avtal 
om köp av överskottsproduktion med ett flertal mikroproducenter. 
Den största av dessa var Brf Plinten som med sin 175 kW stora 
anläggning är störst i Härnösand. 

Bredband, vindkraft, laddstolpar
Tillfartsvägar och fundament har byggts till de nya vindkraft-
verken på Spjutås. Drift, marknadsföring och utbyggnad av 
bredbandsnätet bedrivs gemensamt i ServaNet AB. HEMAB 
äger infrastrukturen i form av optofiber, kanalisation med 
mera och arrenderar ut den till ServaNet. Utbyggnaden följer 
”Handlingsplan för bredbandsutbyggnad”, och år 2021 ska minst 
90 procent av kommunens hushåll och företag ha tillgång till 

bredband med hög överföringshastighet. Fyra år senare ska täck-
ningen vara hundraprocentig. En betalningslösning via mobilapp 
för laddning av elbilar har införts under 2018. 

Miljöpåverkan och hållbarhet
Den 22 september arrangerades öppet hus, ”Hemma hos 
HEMAB”. Det blev en välbesökt dag med underhållning 
och internationell matkultur. Affärsområdena Fjärrvärme, 
Återvinning och Vatten, som alla återfinns i moderbolaget, bedri-
ver tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbal-
ken. Verksamheternas huvudsyften är att minska miljöpåverkan 
i samhället; Fjärrvärme genom att ta tillvara resurser som annars 
går till spillo, Återvinning genom att bidra till återvinning samt 
minskande av avfall och Vatten genom att ta hand om spillvatten 
som annars skulle förorena vattendrag och hav.  Fjärrvärmens 
negativa miljöpåverkan sker främst genom utsläpp till luft av stoft, 
svavel och kväveoxider. Produktionen baseras till största delen på 
förnyelsebara bränslen. Tillförseln av bränslen som trädbränslen 
och torv med mera, sker med lastbilstransporter. När det gäller 
utsläpp från våra anläggningar har de rikt– och gränsvärden som 
gäller för verksamheten hållits. Investeringar för att öka produk-
tionskapaciteten i biogasanläggningen i Äland har genomförts. 
Arbetet med att certifiera biogödsel från anläggningen har löpt 
på väl och beräknas bli klart 2019. Som ett led i att HEMAB 2021 
ska ha en fossiloberoende fordonsflotta har flera nya gasfordon 
köpts in. Övergångslösningen för dieselfordon är förnybar HVO. 
Den kreativa miljön vid Härnösands kretsloppspark utgör en 
viktig pusselbit i det sociala hållbarhetsarbetet. Flera aktiviteter av 
integration och familjekaraktär har anordnats under året samt även 
samarbeten med skolor. Nya Mina Sidor med Bank-ID inloggning 
vart ett lyft för kunderna.

Medarbetare
Personalen har deltagit i föreläsningar och workshops om hur 
HEMAB kan bidra till ökad social hållbarhet. Nya gemen-
samhetsytor med lunchrum och konferens har färdigställts 
och tagits i bruk under året likväl som nya kontorsplatser och 
omklädningsrum. En ny friskvårdssatsning och livsstilsinspi-
ration lanserades under 2018 med diskussioner och åtgärder för 
främjande av ett bättre leverne i syfte att orka med både sitt arbete. 
Korttidssjukfrånvaron har varit oväntat hög, främst på grund av 
fysiska åkommor. Framtida fokus kommer att ligga på att ha en 
snabbare orsaksdialog och uppföljning. 

EKONOMI
Koncernen redovisar ett resultat på 16 Mkr för 2018 vilket är i 3,9 Mkr 
lägre än föregående års resultat och 2,9 Mkr lägre än budget 2018.
Intäkterna är högre, främst på grund av ny verksamhet med 
elförsäljning (+39 Mkr) men också på grund av högre elpriser samt 
en hög el- och värmeproduktion. Försäljning av utsläppsrätter har 
gett en resultateffekt på 5 Mkr. Vindkraften har haft ett gynnsamt 
år med dubblerad omsättning. Resultatet för Elnät ligger strax 
över budget, men något lägre än 2017. Kostnaderna har ökat mer 
än intäkterna, främst högre regionnätsavgifter samt avskrivningar 
på investeringar i elnätet.

Trots högre intäkter så sjunker resultatet för affärsområde 
Fjärrvärme med 4,7 Mkr jämfört med föregående år. Hårdnande 
konkurrens på marknaden för trädbränslen har drivit upp produk-
tionskostnaderna. Underhållskostnaderna har varit högre inom 
samtliga affärsområden. Avskrivningarna är 7 Mkr högre jämfört 
med föregående år på grund av högre investeringstakt med större 
investeringar såsom VA Södra Härnön, fiberutbyggnad och nya 
lokaler som aktiverats. I resultatet inryms nedskrivningar med 7,6 
Mkr vilket är 4,7 Mkr mer än föregående år.

Investeringarna för 2018 uppgick till 160,8 Mkr. Närmare 100 
Mkr av dessa utgörs av första delen av vindkraftprojektet i 
Spjutås, avslutande investeringar i projekt VA Södra Härnön, 
årets rekordstora fiberutbyggnad samt reinvesteringar i befintliga 
ledningar och anläggningar inom VA.

FRAMTIDEN

En ny reservpanna för fjärrvärme byggs 2019 och kommer att 
baseras på bioolja. Övriga pannor konverteras därefter också till 
bioolja. Inom SIKT-projektet där HEMAB är partner planeras för 
digitalisering och nya tjänster med kundnytta i fokus. Projektet 
med byggande av ett kolfilter som extra reningssteg vid vatten-
verket på Tallvägen påbörjas 2019 när nödvändiga beslut fattats. 
Förberedelsearbete med nya rutiner och regelverk för den elhand-
larcentriska modellen som kommer på elmarknaden startar under 
2019. Arbetet med den nya och utvecklade driftinformationen via 
sms kommer att erbjudas för fler av koncernens tjänster. Elnät, 
fjärrvärme och vatten står på tur.

HÄRNÖSANDS ENERGI & MILJÖ

Resultaträkning (mnkr) 2018 2017

Intäkter 374,6 357,9 

Kostnader -275,1 -265,2 

Avskrivningar -76,1 -64,3 

Finansiella intäkter 0,0 0,0 

Finansiella kostnader -7,4 -8,5 

Resultat efter finansnetto 16,0 19,9 

Skatt -7,2 -4,5 

Årets resultat 8,8 15,4 

ÅRSREDOVISNING 2018
Härnösands Kommun
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

96



Räddningstjänsten  
Höga Kusten–Ådalen

VERKSAMHETEN

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen är ett kommunalför-
bund mellan Sollefteå, Kramfors och Härnösand. Förbundet skall 
svara för den gemensamma verksamheten inom området skydd 
mot olyckor åt medlemskommunerna, i enlighet med vad som 
åligger var och en. Kommunalförbundet skall möjliggöra ökad 
effektivitet, säkerhet och slagkraft genom samordning av resurser 
under en gemensam ledning.

VIKTIGA HÄNDELSER

Sommarens skogsbränder är det som sticker ut när året summeras. 
Räddningstjänsten har aldrig upplevt en liknande sommar, med så 
många pågående insatser samtidigt. Organisationen var under en 
period väldigt ansträngd och bristen på brandmän var tydlig. Tack 
vare att fantastiskt engagemang från personal och samverkanspart-
ners kunde bränderna hanteras på ett tillfredställande sätt. Under 
hösten har mycket tid ägnats åt att summera, återställa utrustning 
och följa upp sommarens alla insatser.

Tre av fyra verksamhetsmål är uppnådda. Omkring 6 000 
personer har på olika sätt delgivits information om hur bränder 
och andra olyckor kan förebyggas. Många av aktiviteterna såsom 
utbildning, skötsel av handbrandsläckare och kontakt med barn 
och unga, utförs av personal i utryckningstjänst, vilket skiljer 
Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen från många andra rädd-
ningstjänster.  De finansiella målen har uppnåtts och året sum-
meras med ett överskott. Förklaringen ligger i den ersättning som 

erhållits från staten efter sommarens skogsbränder. Ersättningen 
överstiger de direkta kostnaderna för insatserna, då viss ersättning 
för slitage utgått.

Året har inneburit en del utmaningar när det gäller personalför-
sörjningen, både inom heltid och inom RIB (Räddningspersonal 
i beredskap). Inom organisationen finns ett rekryteringsbehov 
som en konskevens av generationsväxling där många medarbetare 
har möjligheten att gå i pension. Detta i kombination med att 
rörligheten inom branschen har ökat leder till att rekrytering av 
ny brandpersonal till organisationen pågår konstant. Under 2019 
kommer förutsättningarna för ett utökat operativt samarbete med 
de övriga räddningstjänsterna i länet att undersökas.

EKONOMI

Normalt utgörs 90 % av förbundets totala intäkter av medlems-
kommunernas bidrag. Resterande del av intäktssidan är avgifter 
i samband med myndighetsutövning, försäljning av olika tjänster 
som förbundet erbjuder samt ersättningar för t.ex. hyror. Under 
2018 är intäkterna högre än normalt. Det beror på den ersättning 
som erhållits av staten och kommunerna efter sommarens skogs-
bränder, totalt 10,2 mnkr.

Bortsett detta ligger intäkterna på budgeterad nivå. Under året 
har intäkterna för automatlarm minskat jämfört med föregående 
år. Minskningen är förväntad, men något mindre än budgeterad. 
Minskningen beror främst på att flera asylboenden, som hade ett 
stort antal felaktiga larm, nu har lagts ner. Även intäkterna för 

extern utbildning är något högre än budgeterat. Av förbundets 
totala kostnader står personal för ca 75 %, såsom löner/arvoden, 
arbetsgivaravgifter och pensioner. Resterande 25 % handlar fram-
för allt om driftskostnader för att kunna upprätthålla verksam-
heten, såsom hyror, inventarier, fordon samt underhåll och drift av 
maskiner.

Resultatet för 2018 visar att personalkostnaderna överstiger 
budgeten med 3 mnkr. Detta är helt en följd av skogsbränderna 
då många RIB-anställda togs i anspråk och heltidspersonal fick 
arbeta mycket övertid. Under sommaren köptes även helikopter-
tjänster in för knappt 3 mnkr. Övriga kostnader ligger ganska väl i 
nivå med budget.

FRAMTIDEN

Två statliga utredningar har genomförts under 2018, varav den ena 
rörde effektivare kommunal räddningstjänst och den andra hand-
lade om sommarens skogsbränder. I utredningarna ges flera förslag 
som kommer att påverka förbundets verksamhet om regeringen 
går vidare med dem. HKÅ stöttar i princip samtliga förslag och 
har redan inlett visst arbete med att efterfölja de förslag som ges. 
Under 2019 kommer ett projekt att genomföras där räddnings-
tjänsterna i Västernorrland undersöker möjligheten till gemensam 
operativ ledning av insatser.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN HÖGA KUSTEN-ÅDALEN

Resultaträkning (mnkr) 2018 2017

Intäkter 95,9 84,8 

Kostnader -88,0 -80,0 

Avskrivningar -3,7 -3,2 

Finansiella intäkter 0,0 0,0 

Finansiella kostnader -0,7 -0,7 

Resultat efter finansnetto 3,5 0,9 

Skatt 0,0 0,0 

Årets resultat 3,5 0,9 
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Finansiella rapporter 
Resultaträkning

(mnkr) Kommun
2018

Kommun
2017

Koncern
2018

Koncern 
2017

Verksamhetens intäkter Not 1 378,3 404,4 846,1 852,6

Verksamhetens kostnader Not 2 -1 946,5 -1 907,1 -2 271,5 -2 216,7

Jämförelsestörande poster Not 3 30,5 -4,5 30,5 -4,5

Avskrivningar Not 4 -47,4 -46,1 -149,1 -136,6

Verksamhetens nettokostnad -1 585,1 -1 553,3 -1 544,0 -1 505,2

Skatteintäkter Not 5 1 177,8 1 151,5 1 177,8 1 151,5

Generella statsbidrag och utjämning Not 6 466,4 447,6 466,4 447,6

Verksamhetens resultat 59,1 45,8 100,2 93,9

Finansiella intäkter Not 7 8,9 6,8 4,2 2,4

Finansiella kostnader Not 8 -21,1 -24,7 -33,9 -40,3

Resultat före extra ordinära poster och skatt 46,9 27,9  70,4 56,0

Extraordinära kostnader Not 9 0,0 -5,0 0,0 -5,0 

Skattekostnad Not 10 0,0 0,0 -7,2 -4,5 

Årets resultat 46,9 22,9 63,2 46,5 
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Finansiella rapporter 
Balansräkning
(mnkr) Kommun  

2018
Kommun 

2017
Koncern 

2018
Koncern 

2017

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar Not 11 0,0 0,0 0,0 1,0 

Summa immaterilla anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 1,0 

Materiella anläggningstillgångar

Mark, Byggnader och Teknisk anläggning Not 12 550,2 526,8 2 351,4 2 245,4 

Maskiner och inventarier Not 13 62,2 63,1 181,2 182,0 

Summa materiella anläggningstillgångar 612,4 589,9 2 532,6 2 427,4 

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncern- och intresseföretag m fl Not 14 200,1 190,7 28,2 18,6 

Långfristiga fordringar Not 15 6,3 4,6 19,4 16,9 

Summa finansiella anläggningstillgångar 206,4 195,3 47,6 35,5 

Summa anläggningstillgångar 818,8 785,2 2 580,2 2 463,9 

Omsättningstillgångar

Förråd mm Not 16 10,5 6,8 19,7 10,6 

Kortfristiga fordringar Not 17 137,4 126,2 222,1 176,8 

Kassa och bank Not 18 0,1 0,1 23,8 48,9 

Summa omsättn.tillgångar 148,0 133,1 265,6 236,4 

SUMMA TILLGÅNGAR 966,8 918,3 2 845,8 2 700,2 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital Not 19

Eget kapital -155,0 -187,3 181,0 125,1 

Årets resultat 46,9 22,9 63,2 46,5 

Summa eget kapital -108,1 -164,4 244,2 171,6 

Avsättningar

Avsättningat för pensioner Not 20 557,1 592,2 568,1 602,7 

Andra avsättningar Not 21 2,0 3,5 25,6 24,4 

Avsättning för latent skatt Not 22 0,0 0,0 92,9 85,2 

Summa avsättningar 559,1 595,7 686,6 712,3 

Skulder

Långfristiga skulder Not 23 130,2 30,4 1 259,9 1 088,3 

Kortfristiga skulder Not 24 385,6 456,6 655,1 728,0 

Summa skulder 515,8 487,0 1 915,0 1 816,3 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 966,8 918,3 2 845,8 2 700,2 

Borgensåtaganden Not 25 1 369,4 1 255,8 1 369,4 1 255,8 

Ansvarsförbindelser Not 26 1 349,6 1 499,7 1 349,8 1 500,1 

Kassaflödesrapport

(mnkr) Kommun
2018

Kommun 
2017

Koncern
2018

Koncern 
2017

Den löpande verksamheten

Årets resultat 46,9 22,9 63,2 46,5

Justering för av- och nedskrivning 47,4 46,1 149,1 136,6

Justering för gjorda avsättningar -36,6 -27,6 -34,6 -26,8

Justering för ianspråktagna avsättnignar 0,0 0,3 1,2 4,3

Ej likviditetspåverkande poster 0,0 0,0 0,5 0,5

Justering för uppskjuten skatt 0,0 0,0 7,2 4,5

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 57,7 41,7 186,6 165,6

Ökning (-) / minskning (+) förråd och varulager -3,7 -6,7 -9,1 -5,2

Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar -11,2 23,9 -45,2 20,4

Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga skulder -71,2 -29,4 68,0 107,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten -28,4 29,5 200,3 288,5

Investeringsverksamheten

Investering i materiella anläggningstillgångar -70,3 -59,8 -253,7 -310,8

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,4 0,6 0,4 3,9

Bidrag till materiella anläggninstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0

Investering i immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 -0,9

Investering i finansiella anläggninsgtillgångar -1,7 0,0 -2,7 -0,5

Kassaflöde från investeringsverksamheten -71,6 -59,2 -256,0 -308,3

Finansieringsverksamheten

Ökning långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Minskning långfristiga fordringar 0,0 1,0 0,0 0,0

Ökning långfristiga skulder 100,0 0,3 30,6 0

Ökning långfristig upplåning 0,0 0,0 0,0 -45,1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 100,0 1,3 30,6 -45,1

Årets kassaflöde 0,0 -28,4 -25,1 -64,9

Likvida medel vid årets början 0,1 28,5 48,9 113,8

Likvida medel vid årets slut 0,1 0,1 23,8 48,9

Förändring av likvida medel 0,0 -28,4 -25,1 -64,9
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Finansiella rapporter 
Noter resultaträkning

(mnkr) Kommun
2018

Kommun 
2017

Koncern
2018

Koncern 
2017

NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Försäljningsintäkter 23,4 22,0 459,6 442,6

Taxor och avgifter 42,1 39,6 43,5 41,1

Hyror och arrenden 52,4 50,5 52,7 50,8

Bidrag 225,8 255,7 252,0 281,2

Försäljning verksamhet 33,5 36,0 37,1 36,3

Övrigt 1,1 0,6 1,1 0,6

Summa verksamhetens intäkter 378,3 404,4 846,1 852,6

NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Bidrag -71,6 -70,5 -71,6 -70,5

Entreprenader och köp av verksamhet -314,8 -301,7 -314,8 -301,7

Äldreomsorg -61,9 -56,5 -61,9 -56,5

Förskola -40,8 -40,4 -40,8 -40,4

Verksamhet inom individ- och familjeomsorg -24,9 -33,7 -24,9 -33,7

Gymnasieskola -28,9 -27,0 -28,9 -27,0

Gator, vägar och parker -25,6 -26,7 -25,6 -26,7

Kollektivtrafik -25,7 -24,7 -25,7 -24,7

Räddningstjänst -24,0 -23,8 -24,0 -23,8

Grundskola -25,1 -23,7 -25,1 -23,7

Övrigt -24,2 -23,1 -24,2 -23,1

Externa boenden Sol och LSS -12,1 -10,2 -12,1 -10,2

Personlig assistans -21,6 -11,9 -21,6 -11,9

Tjänster -55,0 -49,2 -55,0 -49,2

Löner, ersättningar och sociala avgifter -1 087,2 -1 090,2 -1 106,6 -1 107,6

Pensioner inkl. löneskatt -56,8 -42,3 -58,5 -44,7

Lokalhyror -199,6 -192,6 -202,5 -192,9

Fastighets- och driftskostnader -29,6 -29,3 -29,6 -29,3

Material -72,4 -68,3 -75,1 -71,0

Övriga verksamhetskostnader -59,5 -62,9 -357,7 -350,2

Summa verksamhetens kostnader -1 946,5 -1 907,0 -2 271,5 -2 217,1

NOT 3 JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

Engångseffekt föranledd av ändrad pensionsskuldberäkning 30,5 0 30,5 0,0

Bidrag Technichus 0,0 -4,5 0,0 -4,5

Summa jämförelsestörande kostnader 30,5 -4,5 30,5 -4,5

NOT 4 AVSKRIVNINGAR

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -47,4 -46,1 -139,3 -130,1

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 -9,8 -6,5

Summa avskrivningar -47,4 -46,1 -149,1 -136,6

NOTER RESULTATRÄKNING (FORTS.)

(mnkr) Kommun  
2018

Kommun 
2017

Koncern
2018

Koncern 
2017

NOT 5 SKATTEINTÄKTER

Kommunalskatt 1 183,0 1155,3 1 183,0 1 155,3

Avräkning kommunalskatt

- slutavräkning föregående år -3,7 1,3 -3,7 1,3

- preliminär avräkning innevarande år -1,5 -5,1 -1,5 -5,1

Summa skatteintäkter 1 177,8 1 151,5 1 177,8 1 151,5

NOT 6 GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING

Inkomstutjämning 299,8 293,6 299,8 293,6

Bidrag för LSS-utjämning 53,8 50,2 53,8 50,2

Kommunal fastighetsavgift 48,9 43,8 48,9 43,8

Tillfälligt statsbidrag mottagning av flyktingar 23,5 28,5 23,5 28,5

Bidrag för ensamkommande ungdomar över 18 år 0,0 1,3 0,0 1,3

Byggbonus Boverket 2,2 2,6 2,2 2,6

Välfärdsmiljarderna 40,1 42,5 40,1 42,5

Regleringsavgift 4,0 -0,2 4,0 -0,2

Kostnadsutjämning -5,9 -14,7 -5,9 -14,7

Summa generella statsbidrag och utjämningsbidrag 466,4 447,6 466,4 447,6

Summa skatteintäkter och generella statsbidrag 1 644,2 1 599,1 1 644,2 1 599,1

NOT 7 FINANSIELLA INTÄKTER

Överskottsutdelning Kommuninvest 3,7 1,8 3,7 1,8

Ränteintäkter 0,0 0,0 0,4 0,3

Borgensprovision från bolagen 4,9 4,7 0,0 0,0

Andel i intresseföretag 0,0 0,0 -0,2 0,0

Övriga finansiella intäkter 0,3 0,3 0,3 0,3

Summa finansiella intäkter 8,9 6,8 4,2 2,4

NOT 8 FINANSIELLA KOSTNADER

Låneräntor -0,1 0,1 -12,7 -15,0

Ränta pensionsskuld -20,8 -24,7 -21,0 -25,2

Övriga finansiella kostnader -0,2 -0,1 -0,2 -0,1

Summa finansiella kostnader -21,1 -24,7 -33,9 -40,4

NOT 9 EXTRAORDINÄRA POSTER

Förstärkning  Djuphamnen 0,0 -5,0 0,0 -5,0

Summa Extraordinära kostnader 0,0 -5,0 0,0 -5,0

NOT 10 SKATTEKOSTNAD

Uppskjuten skattekostnad 0,0 0,0 -7,2 -4,5

Summa skattekostnad 0,0 0,0 -7,2 -4,5
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Finansiella rapporter 
Noter balansräkning

(mnkr) Kommun
2018

Kommun 
2017

Koncern
2018

Koncern 
2017

NOT 11 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Ingående anskaffningsvärde 0,0 0,0 10,2 8,8

Årets nyinvesteringar 0,0 0,0 0,0 1,4

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0,0 0,0 10,2 10,2

Ingående ackumulerade avskrivningar 0,0 0,0 -9,2 -8,8

Årets avskrivningar 0,0 0,0 -1,0 -0,4

Utgående akumulerade avskrivningar 0,0 0,0 -10,2 -9,2

Utgående bokfört värde 0,0 0,0 0,0 1,0

NOT 12 MARK, BYGGNADER OCH TEKN. ANLÄGGN.

Ingående anskaffningsvärde 843,7 812,0 3 808,3 3 589,7

Årets nyinvesteringar 57,2 40,7 223,6 243,8

Försäljning/utrangeringar 0,0 0,0 0,0 -16,2

Omklassificering till varulager 0,0 -9,0 0,0 -9,0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 900,9 843,7 4 031,9 3 808,3

Ingående ackumulerade avskrivningar -316,9 -288,5 -1 562,9 -1 472,5

Årets avskrivningar -32,3 -30,7 -106,7 -98,9

Årets nedskrivningar 0,0 0,0 -9,4 -6,5

Utrangering/försäljning 0,0 0,0 0,0 12,7

Omklassificering till varulager 0,0 2,3 0,0 2,3

Justering från fg. År -1,5 0,0 -1,5 0,0

Utgående akumulerade avskrivningar -350,7 -316,9 -1 680,5 -1 562,9

Utgående bokfört värde 550,2 526,8 2 351,4 2 245,4

Fördelning per område:

 - markreserv 24,9 24,9 24,9 24,9

 - verksamh.fastigheter 81,6 86,8 927,2 876,9

 - fastigheter för affärsverksamhet (va-verk, hamnar) 47,7 34,9 50,6 37,8

 - publika fastigheter (gator, vägar, parker) 361,5 355,6 361,5 355,6

 - tomträttsmark 4,3 4,3 4,3 4,3

 - tekniska anläggningar (fjärrvärmeanläggning, reningsanläggning m.m.) 0,0 0,0 895,4 785,1

 - pågående arbete 30,2 20,3 87,5 160,8

Utgående bokfört värde 550,2 526,8 2 351,4 2 245,4

NOTER BALANSRÄKNING (FORTS.)

(mnkr) Kommun
2018

Kommun 
2017

Koncern
2018

Koncern 
2017

NOT 13 MASKINER OCH INVENTARIER

Ingående anskaffningsvärden 239,0 214,2 530,6 458,1

Årets nyinvesteringar 15,1 25,7 32,7 74,3

Försäljningar/utrangeringar -0,8 -1,0 -1,2 -1,8

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 253,3 239,0 562,1 530,6

Ingående avskrivningar -175,9 -160,8 -348,6 -318,3

Årets avskrivningar -15,3 -15,4 -32,3 -31,4

Försäljning / utrangeringar 0,1 0,3 0,5 1,1

Nedskrivning inventarier 0,0 0,0 -0,4 0,0

Utgående ackumulerade avskrivningar -191,1 -175,9 -380,8 -348,6

Utgående bokfört värde 62,2 63,1 181,2 182,0

Fördelning per område:

inventarier 32,9 36,8 118,6 122,2

maskiner o fordon 13,0 8,5 46,3 42,0

förbättringsutgift i annans fastighet 16,2 17,1 16,2 17,1

pågående arbete 0,1 0,7 0,1 0,7

Utgående bokfört värde 62,2 63,1 181,2 182,0

NOT 14 ANDELAR I KONCERN- OCH INTRESSEFÖRETAG M.FL

Härnösands Energi & Miljö AB 50,1 50,1 0,0 0,0

AB Härnösandshus 127,5 127,5 0,0 0,0

Härnösand Invest AB 0,1 0,1 0,1 0,1

Technichus AB i Mitt Sverige AB

Kommuninvest i Sverige AB 22,3 12,9 22,3 12,9

Härnösands Näringsliv AB 0,0 0,0 0,0 0,0

Ostkustbanan AB 0,0 0,0 0,0 0,0

HögaKusten Destination AB 0,1 0,1 0,1 0,1

Kommunbränsle i Ådalen AB 0,0 0,0 3,1 3,2

ServaNet AB 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga långfristiga värdepappersinnehav 0,0 0,0 2,6 2,3

Summa andelar i koncern- och intresseföretag m fl 200,1 190,7 28,2 18,6

NOT 15 FORDRINGAR HOS KONCERN- & INTRESSEFÖRETAG M.FL

AB Härnösand Kommunfastigheter 0,0 0,5 0,0 0,0

Förlagsbevis Kommuninvest i Sverige AB 3,7 3,7 3,7 3,7

Västernorrlands Länstrafik AB 2,6 0,4 2,6 0,4

Investeringsbidrag Vågmannen 0,0 0,0 7,3 7,6

Fordran Servanet 0,0 0,0 1,0 1,0

Uppskjuten skattefordran 0,0 0,0 4,8 4,2

Summa långfristiga fordringar hos koncern mfl 6,3 4,6 19,4 16,9

NOT 16 FÖRRÅD MM.

Exploateringsfastigheter 10,5 6,8 10,5 6,8

Varulager 0,0 0 9,2 3,8

Summa förråd mm 10,5 6,8 19,7 10,6
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NOTER BALANSRÄKNING (FORTS.)

(mnkr) Kommun
2018

Kommun 
2017

Koncern
2018

Koncern 
2017

NOT 17 KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Kundfordringar                          13,3 11,0 42,3 16,1

Statsbidragsfordringar 8,2 5,1 9,0 5,9

Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter 64,2 73,0 111,2 116,4

Upplupna skatteintäkter 23,9 18,7 24,2 19,0

Momsfodran 16,6 16,6 17,4 16,8

Övriga kortfristiga fordringar 11,2 1,8 17,9 2,7

Summa kortfristiga fodringar 137,4 126,2 222,1 176,8

NOT 18 KASSA OCH BANK

Kassa och bank 0,1 0,1 23,8 48,9

Summa kassa och bank 0,1 0,1 23,8 48,9

NOT 19 EGET KAPITAL

Balanserat resultat (justerat utifrån K3 regler) -164,4 -187,3 171,6 125,1

Uppskrivning av andelar 9,4 0,0 9,4 0,0

Årets resultat 46,9 22,9 63,2 46,5

Utgående eget kapital -108,1 -164,4 244,2 171,6

Egna kapitalet består av:

 anläggningskapital 129,5 159,1 633,7 663,3

 rörelsekapital -237,6 -323,5 -389,5 -491,7

Summa -108,1 -164,4 244,2 171,6

NOT 20 AVSÄTTNINGAR PENSIONER

Härnösands kommun har sedan 2005 redovisat hela pensionsåtagandet  
som en avsättning i balansräkningen. Härnösands kommun har sedan 2009 
en del av pensionsåtagande (pensioner för personer födda till och med 1942) 
tryggat i Mellersta Norllands Pensionsstiftelse..

Pensioner intjänade till och med 1997

Ingående avsättning inkl. löneskatt 712,8 743,9 712,8 743,9

Nyintjänad pension (+)/Ädelreformen (-), Netto -12,3 0,0 -12,3 0,0

Ränte- och basbeloppsuppräkning 11,8 17,5 11,8 17,5

Effekt vid byte av pensionsadministratör/aktuarie -4,3 0,0 -4,3 0,0

Övrig post -6,0 -9,2 -6,0 -9,2

Pensionsutbetalningar -31,8 -33,3 -31,8 -33,3

Förändring av löneskatt -9,3 -6,1 -9,3 -6,1

Utgående avsättning inkl. löneskatt 660,9 712,8 660,9 712,8

Pensioner intjänade från och med 1998

Ingående avsättning inkl. löneskatt 114,8 110,7 114,8 110,7

Nyintjänad pension 11,5 4,3 11,5 4,3

Ränte- och basbeloppsuppräkning 1,9 2,3 1,9 2,3

Effekt vid byte av pensionsadministratör/aktuarie -5,1 0,0 -5,1 0,0

Övriga poster 0,2 0,7 0,2 0,7

Pensionsutbetalningar -4,0 -4,0 -4,0 -4,0

Förändring av löneskatt 2,4 0,8 2,4 0,8

Utgående avsättning inkl. löneskatt 121,7 114,8 121,7 114,8

NOTER BALANSRÄKNING (FORTS.)

(mnkr) Kommun  
2018

Kommun 
2017

Koncern 
2018

Koncern 
2017

Särskild avtalspension och visstidspension

Ingående avsättning inkl. löneskatt 0,0 0,6 0,0 0,6

Övriga poster 0,0 -0,5 0,0 -0,5

Förändring av löneskatt 0,0 -0,1 0,0 -0,1

Utgående avsättning inkl. löneskatt 0,0 0,0 0,0 0,0

Pensioner OPF-KL

Ingående avsättning inkl. löneskatt 0,3 0,3 0,3 0,3

Utgående avsättning inkl. löneskatt 0,3 0,3 0,3 0,3

Summa utgående avsättning inkl. löneskatt 782,9 827,9 782,9 827,9

Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse

Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse -182,2 -195,3 -182,2 -195,3

Löneskatt -43,6 -40,4 -43,6 -40,4

Summa Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse -225,8 -235,7 -225,8 -235,7

Stiftelsens anskaffningsvärderade egna kapital -208,1 -222,5 -208,1 -222,5

Långfristig fordran löneskatt -43,6 -40,4 -43,6 -40,4

Återlånade medel 531,2 565,0 531,2 565,0

Aktualiseringsgrad 98% 91% 98% 91%

Avsättning pensioner för Räddningstjänsten

Ingående avsättning 10,6 9,7

Årets avsättning 0,8 1,1

Årets utbetalning -0,8 -0,6

Ränte- och basbeloppsuppräkning 0,2 0,2

Utgående avsättning 10,9 10,4

Löneskatt 0,1 0,2

Summa pensionsskuld Räddningstjänsten 11,0 10,5

Avsättningar pensioner inkl. koncernbolagen 557,1 592,2 568,1 602,7

NOT 21 ANDRA AVSÄTTNINGAR

Lokala investeringsprogrammet (LIP)

Ingående värde 1,5 1,5 2,5 1,5

Ny avsättning 0,0 0,0 0,0 1,0

Ianspråktagna avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående avsättning 1,5 1,5 2,5 2,5

Överenskommelser

Ingående värde 1,0 0,1 1,0 0,1

Ny avsättning 0,0 1,0 0,0 1,0

Ianspråktagna avsättningar -1,0 -0,1 -1,0 -0,1

Utgående avsättning 0,0 1,0 0,0 1,0

Tvist Kastellskolan

Ingående värde 0,0 1,6 0,0 1,6

Ny avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0

Ianspråktagna avsättningar 0,0 -1,6 0,0 -1,6

Utgående avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0
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NOTER BALANSRÄKNING (FORTS.)

(mnkr) Kommun  
2018

Kommun 
2017

Koncern 
2018

Koncern 
2017

Avsättning leverantör

Ingående värde 0,9 0 0,9 0,0

Ianspråktagna avsättningar -0,5 0 -0,5 0,0

Ny avsättning 0,0 0,9 0,0 0,9

Utgående avsättning 0,4 0,9 0,4 0,9

Garantikostnader (AB Härnösandshus)

Ingående värde 0,2 0,2

Ianspråktagna avsättningar 0,0 0,0

Utgående avsättning 0,2 0,2

Deponiyta 1 (Hemab)

Ingående värde 0,0 1,2

Nya avsättningar 0,0 0,0

Ianspråktagna avsättningar 0,0 -1,2

Utgående avsättning 0,0 0,0

Deponiyta 2 (Hemab)

Ingående värde 8,2 6,6

Nya avsättningar 0,0 1,6

Ianspråktagna avsättningar -0,6 0,0

Utgående avsättning 7,6 8,2

Vindkraft Vårdkasen (Hemab)

Ingående värde 0,7 0,7

Nya avsättningar 0,1 0,0

Ianspråktagna avsättningar -0,4 0,0

Utgående avsättning 0,4 0,7

Fondering Vatten (Hemab)

Ingående värde 10,0 7,0

Nya avsättningar 5,0 3,0

Ianspråktagna avsättningar 0,0 0,0

Utgående avsättning 15,0 10,0

Avsätting vattenskador (Hemab)

Ingående värde 1,8 1,1

Nya avsättningar 0,0 0,7

Ianspråktagna avsättningar -1,4 0,0

Utgående avsättning 0,4 1,8

Totalt ingånde värde avsättningar 3,5 3,2 24,4 20,0

Totalt förändringar -1,5 0,2 1,2 4,3

Summa andra avsättningar 2,0 3,5 25,6 24,4

NOT 22 LATENT SKATT

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver 0,0 0,0 92,9 84,8

Uppskjuten skatt på temporära skillnader 0,0 0,0 0,0 0,4

Summa latent skatt 92,9 85,2

NOTER BALANSRÄKNING (FORTS.)

(mnkr) Kommun  
2018

Kommun 
2017

Koncern 
2018

Koncern 
2017

NOT 23 LÅNGFRISTIGA SKULDER

Lån i banker och kreditinstitut 100,0 0,0 1 183,4 1 007,7

Checkräkningskredit 0,2 0,2 0,2 0,2

Övriga långfristiga skulder 30,0 30,2 76,3 80,4

130,2 30,4 1 259,9 1088,3

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

Genomsnittlig ränta neg. neg.

Genomsnittlig räntebindningstid 390 dagar 90 dagar

Lån som förfaller inom 

1 år (redovisas som kortfristig skuld) 90,0 170,0 221,0 300,0

2-5 år 100,0 0,0 1 183,4 1 007,7

Checkräkningskredit totalt          90,4 90,4 90,4 90,4

Fördelat koncernkonto:

Härnösands kommun             1,1 -1,8 1,1 -1,8

Härnösand Energi & Miljö AB  koncern -5,3 -1,0 -5,3 -1,0

Härnösandshus AB  koncern                  2,3 1,8 2,3 1,8

Härnösand Näringsliv AB            0,4 0,1 0,4 0,1

Technichus i Mitt Sverige AB 1,1 0,3 1,1 0,3

Invest i Härnösand AB AB            0,2 0,4 0,2 0,4

Checkräkningskredit utnyttjad -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Checkräkningskredit outnyttjad 90,2 90,2 90,2 90,2

Förutbetalda bidrag som regleras över flera år

Investeringsbidrag 30,0 30,2 30,0 30,2

Återstående antal år (snitt) 20,0 20,1 20,0 20,1

Summa förutbetalda bidrag 30,0 30,2 30,0 30,2

NOT 24 KORTFRISTIGA SKULDER

Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder + kort del av övr långfr skulder 91,6 173,8 222,6 304,1

Skulder inom koncernkontot -1,1 2,0 1,9 2,0

Leverantörsskulder 37,0 35,7 52,1 107,3

Personalens skatter, avgifter o löneavdrag 17,8 17,7 21,8 23,0

Övriga kortfristiga skulder 5,7 3,5 29,3 1,2

Semesterlöneskuld och upplupna löner 97,4 99,1 105,0 82,8

Årets pensioner avgiftsbestämd del inkl löneskatt 45,7 47,0 46,3 47,9

Statlig tillfälligt generellt bidrag flyktningers 0,0 22,8 0,0 22,8

Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 91,5 55,0 176,1 136,9

Summa kortfristiga skulder 385,6 456,6 655,1 728,0
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NOTER BALANSRÄKNING (FORTS.)

(mnkr) Kommun  
2018

Kommun 
2017

Koncern 
2018

Koncern 
2017

NOT 25 BORGENSÅTAGANDEN

Borgen i kommunala bolag 1 345,8 1 233,2 1 345,8 1 233,2

Borgensåtagande egna hem 0,2 0,2 0,2 0,2

Övriga förpliktelser 23,4 22,4 23,4 22,4

Summa borgensåtaganden 1 369,4 1 255,8 1 369,4 1 255,8

Härnösands kommun har i december 1993 ingått en solidarisk borgen  
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser.  
Samtliga 274 kommuner som per 2013-12-31 var medlemmar i Kommuninvest 
har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga dessa kommuner 
har ingåtts ett avtal om hur ansvaret skall fördelas på varje medlemskommun 
vid ett eventuellt infriande av borgensansvaret. Principerna för denna fördel-
ning sker efter en beräkningsmodell grundad på samtliga medlemskommuners 
respektive ägarandel i Kommuninvest. Härnösands kommun hade vid årsskiftet 
2012/2013 en ägarandel i Kommuninvest som uppgick till 0,36 procent.

NOT 26 ANSVARSFÖRBINDELSER

Tilläggsupplysning garantibelopp

Prognos garantibelopp Fastigo inom 1 år 0,0 0,0 0,2 0,2

Prognos garantibelopp Fastigo senare än 1 år men inom 5 år 0,0 0,0 0,0 0,0

Prognos garantibelopp Fastigo senare än 5 år 0,0 0,0 0,0 0,2

Tilläggsupplysning operationell leasing 

Prognos leasingavgifter inom 1 år 0,6 0,6 0,6 0,6

Prognos leasingavgifter senare än 1 år men inom 5 år 0,8 0,8 0,8 0,8

Prognos leasingavgifter senare än 5 år 0,0 0,0 0,0 0,0

Tilläggsupplysning hyresavtal längre än tre år

Prognos hyresavgifter inom 1 år 169,9 169,2 169,9 169,2

Prognos hyresavgifter senare än 1 år men inom 5 år 616,4 648,1 616,4 648,1

Prognos hyresavgifter senare än 5 år 558,2 677,5 558,2 677,5

Tilläggsupplysning medfinansiering EU-projekt

EU-projekt budgeterat inom 1 år 2,5 2,1 2,5 2,1

EU-projekt budgeterat senare än 1 år men inom 5 år 1,2 1,4 1,2 1,4

EU-projekt budgeterat senare än 5 år 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa ansvarsförbindelser 1 349,6 1 499,7 1 349,8 1 500,1

NÄMNDERNAS DRIFTSREDOVISNING 2018

(mnkr) Intäkter 2018 Kostnader 2018 Nettokostnad 
2018

Budget 2018 Avvikelse 
mot budget

Kommunstyrelse inkl KF 146,6 -279,3 -132,6 -161,1 28,5

Arbetslivsnämnden 80,4 -135,8 -55,4 -60,0 4,6

Samhällsnämnden 28,5 -200,8 -172,3 -178,6 6,3

Skolnämnden 131,4 -725,9 -594,5 -594,0 -0,5

Socialnämnden 123,6 -730,6 -606,9 -566,6 -40,3

Summa nämnder 510,6 -2 072,3 -1 561,7 -1 560,3 -1,4

Kommunövergripande verksamhet 9,5 -30,8 -21,3 -45,0 23,7

varav Pensionskostnader inkl löneskatt 0,0 -27,3 -27,3 -32,3 5,0

Summa 520,1 -2 103,1 -1 583,0 -1 605,3 22,3

INVESTERINGSREDOVISNING 2018

(mnkr) Inkomster Utgifter Netto Budget 2018 Avvikelse  
mot budget

Kommunstyrelse 0,0 -8,1 -8,1 -11,8 3,7

Arbetslivsnämnden 0,0 -0,5 -0,5 -1,5 1,0

Samhällsnämnden 1,5 -60,5 -59,0 -70,6 11,6

Skolnämnden 0,0 -2,7 -2,7 -3,0 0,3

Socialnämnden 0,0 -0,6 -0,6 -1,0 0,4

Summa 1,5 -72,4 -70,9 -87,9 17,0

 STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT 2018 (MNKR) Inkomster Utgifter Netto

Kommunstyrelsen -8,1 varav:

IT utrustning för internleasing 0,0 -3,4 -3,4

Målning Wendela Hellmanskolan 0,0 -2,0 -2,0

Summa 0,0 -5,4 -6,4

Samhällsnämnden -59,0 varav:

- Bro över järnväg, Ådalsv 0,0 -19,6 -19,6

- Kronholmskajen, undervatten, trädäck mm 0,0 -12,9 -12,9

- Verkstadsvägen 0,0 -4,9 -4,9

- E4 Älandsbro 0,0 -3,1 -3,1

- Lövuddsvägen 0,0 -3,0 -3,0

- Alpina liftar 0,0 -3,0 -3,0

- Södervägen, naturvårdsåtgärder 1,2 -2,1 -0,9

Summa 1,2 -48,6 -47,4

Drift- & investerings- 
redovisning
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Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatte-
intäkter baseras på Sveriges kommuner och 
landstings (SKL) decemberprognos i enlighet 
med rekommendation RKR 4.2.
 
Övriga intäkter
Härnösands kommun tillämpar rekom-
mendation RKR 18 från och med 2010. 
Rekommendationen innebär att investe-
ringsbidrag, anslutningsavgifter, gatu-
kostnadsersättningar tas upp som en 
förutbetald intäkt, och redovisas bland 
långfristiga skulder och periodiseras  
över anläggningens nyttjandeperiod.
 
Avskrivningar
Kommunens avskrivningstider har fram 
till 2009 gjorts med vägledning av SKL:s 
förslag till avskrivningstider. Avskrivningar 
beräknas inte för mark, konst och pågå-
ende arbeten. På övriga anläggnings-
tillgångar sker linjär avskrivning utifrån 
förväntad ekonomisk livslängd. 

Någon anpassning av avskrivningstiderna 
bolagen emellan i den sammanställda 
redovisningen har inte skett. Kommunens 
investeringar från och med 2010, skrivs av 
utifrån nyttjandetiden. Avskrivning påbör-
jas den dag anläggningstillgången är färdig 
att tas i bruk. Komponentavskrivningar 
görs på nya investeringar och som har  
ett värde över 1 mnkr. 

Fram till och med 2009 tillämpas 
huvudsakligen följande ekonomiska 
livslängder:

Fastigheter och anläggningar 
20, 33 och 50 år

Maskiner och inventarier
5-10 år

Energidistributionsanläggningar
25 år

VA-anläggningar
10, 20 och 33 år

Från och med 2010 tillämpas huvudsakligen 
följande nyttjandetider för investeringar 
som är gjorda 2010 och senare:

Fritidsanläggningar
10-60 år

Fastigheter och anläggningar
10-60 år

Parker
15 -25 år 

Gatu- och belysningsanläggning  
25-60 år

Maskiner och inventarier
3-10 år

Lånekostnader
Härnösands kommun tillämpar huvud- 
metoden enligt rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning (RKR) 15.1.

Jämförelsestörande poster
Ekonomiska händelser som är viktiga  
att uppmärksamma vid jämförelse med  
andra perioder betraktas som jämförelse- 
störande och redovisas som not till 
resultaträkningen.

Extraordinära poster
Enligt RKR 3.1 ska en post klassificeras som 
extraordinär om den saknar tydligt samband 
med den ordinarie verksamheten, om den 
inte förväntas inträffa regelbundet samt att 
den uppgår till ett väsentligt belopp.

Pensionskostnader och pensionsskuld
Lagen om kommunalredovisning anger att 
det endast är nyintjänade pensionsförmåner 
från och med 1998 som skall redovisas som 
en avsättning i balansräkningen (bland-
modellen). Härnösands kommun har från 
och med 2005 redovisat hela pensions-
åtagandet som en avsättning i balansräk-
ningen (fullfonderingsmodellen). Av den 
orsaken skiljer sig Härnösands kommuns 
redovisning mot andra kommuners som 
istället redovisar pensionsförmåner som 
intjänats före 1998 som ansvarsförbin-
delse inom linjen. Härnösand redovisar 
hela förändringen av pensionsåtagandet 

i resultaträkningen som verksamhetens 
kostnader och finansiella kostnader. 
Avsikten är att ge en rättvisande bild 
av kommunens finansiella ställning och 
utveckling samt en god redovisning.  
Därför följer Härnösands kommun inte 
rekommendation nummer 17.

Fullkostnadsmodellen har påverkat resultatet 
år 2018 positivt med 51,9 mnkr.

Härnösands kommun har ett pensions- 
åtagande som är tryggat med 226 mnkr  
i Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse.

Anläggningstillgångar
Som anläggningstillgång räknas en tillgång 
där anskaffningsvärdet uppgår till minst 
ett halvt basbelopp, 22 400 kr (före-
gående år 22 150 kr) exklusive moms, 
och som har en livslängd på minst tre 
år. Anläggningstillgångar tas i balans-
räkningen upp till anskaffningsvärde 
efter avdrag för planenliga avskrivningar. 
Investeringsbidrag och gatukostnadser-
sättningar tas från och med 2010 upp som 
en förutbetald intäkt och periodiseras 
över anläggningens nyttjandeperiod.  
Ej avslutade investeringar balanseras  
som pågående arbeten.

Leasing
Från och med bokslutet 2004 redovisas 
all leasing i en tilläggsupplysning. Alla 

leasingavtal i kommunen har klassificerats 
som operationell leasing. Den totala  
leasingkostnaden för ett avtal skall vara 
över 43 000 kronor och löpa över mer  
än tre månader.

Kassaflödesrapport
År 2010 har Rådet för kommunal redo-
visning utgivit en ny rekommendation 
(16.2, redovisning av kassaflöden). I denna 
rekommendation redogörs för vad som 
är god redovisningssed vid upprättandet 
av en kassaflödesrapport. Härnösands 
kommun följer rekommendationen.

Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen har 
upprättats i enlighet med Rådet för  
kommunal redovisnings rekommendationer. 
Den sammanställda redovisningen för 
Härnösands kommun omfattar kommunen, 
AB Härnösandshuskoncernen (100 procent), 
Hemabkoncernen (100 procent) och 
Räddningstjänsten Höga kusten- Ådalen 
(33 procent).

Kommuner är skyldiga att upprätta  
sammanställd redovisning om: 

• Kommunens andel av de kommunala 
koncernföretagens omsättning uppgår till 
5 procent eller mer av kommunens skatte-
intäkter och generella statsbidrag eller om
• Kommunens andel av de kommunala 

koncernföretagens balansomslutning upp-
går till 5 procent eller mer av kommunens 
balansomslutning. 

För de organisationer som undantas 
är kommunens andel mindre än så. 
Eftersom dessa organisationer dessutom 
medför en låg risk för kommunen har 
bedömningen gjorts att det inte är  
väsentligt att konsolidera dessa  
organisationer i koncernens siffror.  
 
Följande organisationer avses: 

• Invest i Härnösand AB koncernen 
 (100 procent)
• Härnösands Näringslivs AB 
 (49 procent)
• Stiftelsen länsmuseet i Västernorrland 
 (30 procent)
• Ostkustbanan AB (5,7 procent)
• Höga Kusten Destination AB 
 (25 procent)
 

Redovisningsprinciper
Härnösands kommuns årsredovisning är upprättad i enlighet med lagen om kommunal 
redovisning. Kommunen följer de rekommendationer som lämnats av Rådet för Kommunal 
Redovisning och strävar i övrigt efter att följa god redovisningssed, med undantag för 
pensionsredovisningen.
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Ekonomisk ordlista
ANL ÄGGNINGSTILLGÅNG
Tillgångar avsedda för stadigvarande inne-
hav såsom anläggningar och inventarier.

AVSKRIVNING
Planmässig värdeminskning av anlägg-
ningstillgångar för att fördela kostnaden 
över tillgångens livslängd.

BAL ANSLIK VIDITET
Betalningsberedskap på kort sikt. 
Definieras som kvoten mellan omsätt-
ningstillgångar och kortfristiga skulder.

BAL ANSR ÄKNING
Visar den ekonomiska ställningen på 
bokslutsdagen och hur den har förändrats 
under året. Av balansräkningen framgår 
hur kommunen har använt sitt kapital  
(i anläggnings- och omsättningstillgångar), 
respektive hur kapitalet anskaffats (lång- 
och kortfristiga skulder samt eget kapital).

EGET K APITAL
Skillnaden mellan tillgångar och skulder. 

FINANSIELL A KOSTNADER & INTÄK TER
Kalkylmässig kostnad för det kapital som 
utnyttjas inom en viss verksamhet. 

JÄMFÖRELSESTÖR ANDE POSTER
Är kostnader och intäkter som inte tillhör 
den ordinarie verksamheten och som är 
viktig att uppmärksamma vid jämförelse 
med andra perioder.

OMSÄT TNINGSTILLGÅNG
Tillgångar i likvida medel och kortfristiga 
fordringar m.m. Dessa tillgångar kan på 
kort sikt omsättas till likvida medel.

KORTFRISTIGA SKULDER OCH 
FORDRINGAR
Skulder och fordringar som förfaller inom 
ett år från balansdagen.

L ÅNGFRISTIGA SKULDER OCH 
FORDRINGAR
Skulder och fordringar som förfaller 
senare än ett år från balansdagen.

SOLIDITET
Långfristig betalningsförmåga. Andelen 
eget kapital av de totala tillgångarna.

RESULTATR ÄKNING
Sammanställning av årets intäkter och 
kostnader som visar årets resultat  
(förändring av eget kapital).

RÖRELSEK APITAL
Skillnaden mellan omsättningstillgångar 
och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet 
avspeglar kommunens finansiella styrka.

FINANSIELLA RAPPORTERFINANSIELLA RAPPORTERÅRSREDOVISNING 2018
Härnösands Kommun
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FINANSIELLA RAPPORTER

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet 
som bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda lekmanna-
revisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs 
enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för 
att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till 
fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll 
och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt 
fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som 
gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisions-
sed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsregle-
mente. Granskningen har genomförts med den inriktning och 
omfattning     som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 
ansvarsprövning.

VI BEDÖMER sammantaget att styrelse och nämnder i Härnösands 
kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

VI BEDÖMER att räkenskaperna är rättvisande. Vi konstaterar 
att pensionsredovisningen avviker från lagen om kommunal 
redovisning.

VI BEDÖMER att skol-, arbetslivs- och samhällsnämndens interna 
kontroll har varit tillräcklig. Vi riktar anmärkning mot kommun- 
styrelsen och socialnämnden.

VI BEDÖMER att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt 
med det finansiella mål som fullmäktige uppställt. Vi bedömer att 
resultatet enligt årsredovsningen inte är förenligt med fullmäktiges 
verksamhetsmål.

ANSVARSPRÖVNING

Kommunstyrelsen
Vi riktar anmärkning mot att kommunstyrelsens brustit i sin 
uppsiktsplikt. Kommunstyrelsen har varit passiv och inte tagit den 
samordnande roll som behövts för att säkerställa styrningen och 
kontrollen av socialnämndens ekonomi.

VI TILLST YRKER att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
ledamöterna i kommunstyrelsen.

Skolnämnden
Vår granskning ger inte anledning till anmärkning mot nämnden.

VI TILLST YRKER att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
ledamöterna i skolnämnden.

Socialnämnden
Vi riktar anmärkning mot bristande styrning och internkontroll av 
ekonomi. Nämnden har inte säkerställt att verksamheten arbetat 
utifrån de åtgärder eller budgetbeslut som nämnden lagt fast. 
Ekonomistyrningen har inte varit tillräcklig och budgeten har inte följts.

VI TILLST YRKER att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
ledamöterna i socialnämnden.

Samhällsnämnden
Vår granskning ger inte anledning till anmärkning mot nämnden.

VI TILLST YRKER att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
ledamöterna i samhällsnämnden.

Arbetslivsnämnden
Vår granskning ger inte anledning till anmärkning mot nämnden.

VI TILLST YRKER att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
ledamöterna i arbetslivsnämnden.

Överförmyndaren
Vår granskning ger inte anledning till anmärkning mot 
överförmyndaren.

VI TILLST YRKER att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
ledamöterna i överförmyndaren.

Valnämnden
Vår granskning ger inte anledning till anmärkning mot valnämnden.

VI TILLST YRKER att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
ledamöterna i valnämnden.

Godkännande av årsredovisning
Vi avstyrker att fullmäktige godkänner kommunens 
årsredovisning för 2018.

Revisorerna i Härnösands kommun 2019-04- 11.
Till Fullmäktige i Härnösands kommun  |  Organisationsnummer 212000-2403

Bilagor: 
Till revisionsberättelsen hör bilagorna: Sammanställning revision 2018,w granskningsrapporter från lekmannarevisorerna, 
revisionsberättelser förtroendevalda, granskningsrapport årsredovisning 2018.

Sigfrid Tjernlund
Ordförande

Ingrid Flodin
1:a vice ordförande

Bo Anders Öberg
2:a vice ordförande

Monica Flodin Peter Hasselborg Karl Hultin

Samuel Möller

Revisionsberättelse
Vi åberopar bifogade redogörelser och rapporter.

Karl Hultin har p.g.a. jäv inte deltagit i granskningen av 
kommunstyrelsen. Sigfrid Tjernlund har p.g.a. jäv inte 
deltagit i granskningen av socialnämnden.

Härnösands kommun 2019-04-09

ÅRSREDOVISNING 2018
Härnösands Kommun
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Härnösands kommun, 
871 80 Härnösand
Telefon växel: 0611-34 80 00
Växeln är öppen: 07.30 - 16.30
Fax: 0611-34 80 30
E-post: kommun@harnosand.se  
Organisationsnummer: 212000-2403

Servicecenter
Sambiblioteket, plan 1
Universitetsbacken 3
Öppet vardagar: 08.00-16.30
Telefon: 0611-34 80 40
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2019-04-29 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 55 Dnr 2019-000170 1.1.2.1 

Årsredovisning 2018 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige besluta 

att ärendet ska återremitteras för att årsredovisningen för 2018 bör 
korrigeras och redovisa pensionsskulden enligt blandmodellen i enlighet med 
lagen om kommunal bokföring och redovisning, kap 6, paragraf 4.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Sigge Tjärnlund, ordf. revision, Marianne Harr, Deloitte, 
Andreas Sjölander (S), Anders Gäfvert (M), Erik Hultin (C), Ingemar 
Wiklander (KD), Eva Olstedt-Lundgren (L), Lennart Bergström (SD), Per-
Eric Norberg (C), Margareta Tjärnlund (M).  

Yrkanden 
Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag. 

Ingemar Wiklander (KD) instämmer till Andreas Sjölanders (S) yrkande.  

Anders Gäfvert (M) yrkar i första hand att ärendet att ärendet ska 
återremitteras för att årsredovisningen för 2018 bör korrigeras och redovisa 
pensionsskulden enligt blandmodellen i enlighet med lagen om kommunal 
bokföring och redovisning, kap 6, paragraf 4 och i andrahandsyrkande 
avstyrka årsredovisningen 2018.  

Erik Hultin (C), Eva Olstedt-Lundgren (L), Lennart Bergström (SD), Per-
Eric Norberg (C) och Margareta Tjärnlund (M) instämmer till Anders 
Gäfverts (M) yrkande.      

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger tre förslag till 
beslut – liggande förslag, Anders Gäfverts (M) förslag om återremiss, samt 
att avstyrka årsredovisningen 2018. 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och 
finner att ärendet ska avgöras idag. 

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

Med 20-nej-röster mot 23 ja-röster finner ordföranden att fullmäktige 
beslutat att ärendet ska återremitteras.  

Hur de enskilda ledamöterna har röstat framgår av tabellen på sidan 2 

Bakgrund 
Årsredovisning för året 2018 har sammanställts och ska överlämnas till 
kommunstyrelsen för godkännande. Årsredovisningen i koncept ska efter 
beslut i kommunstyrelsen överlämnas till revisorerna som ska revidera och 
avlämna en revisionsberättelse. Årsredovisningen tillsammans med 
revisionsberättelsen överlämnas därefter till kommunfullmäktige för beslut 
2019-04-29. 

Årsredovisningen visar på ett resultat för kommunkoncernen på 63,2 mnkr 
och för kommunen 46,9 mnkr vilket motsvarar 2,9 procent av skatteintäkter 
och statsbidrag.  

Kommunens balanskravsresultat är däremot negativt, -5,4 mnkr. 
Anledningen till att ett negativt balanskravsresultat uppkommer förklaras av 
att all resultatpåverkan som pensionsskulden enligt fullfonderingsmodellen 
påverkat har återlagts, så att resultatet av pensioner speglar den så kallade 
blandmodellen. Ett underskott mot balanskravet ska återställas inom de 
kommande tre budgetåren och en plan för återställande ska tas fram.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-04-09 § 72 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-04 

Bilaga - Årsredovisning 2018 

______  
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§ 39 Dnr 2019-000154 1.1.1.1 

Ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och 
förtroendevalda i Härnösands kommun 
verksamhetsåret 2018  
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut 
Kommunfullmäktiges presidieberedning föreslår kommunfullmäktige 
besluta 

att ställa sig bakom revisorernas anmärkning mot kommunstyrelsen gällande 
bristande uppsiktsplikt, 

att ställa sig bakom revisorernas anmärkning mot socialnämnden gällande 
bristande styrning och internkontroll, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen samt enskilda förtroendevalda i detta 
organ för verksamhetsåret 2018, 

att enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för skolnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ 
för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för socialnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ 
för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för samhällsnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta 
organ för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för arbetslivsnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta 
organ för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för överförmyndaren samt enskilda förtroendevalda i detta 
organ för verksamhetsåret 2018,   

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för valnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ för 
verksamhetsåret 2018.   
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Kommunfullmäktiges presidium beslutar 

att paragrafen ska justeras omedelbart.      

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges presidiums ordförande finner att det endast föreligger 
ett förslag till beslut, liggande förslag. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidium avser att besluta i 
enlighet med liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunfullmäktiges presidium har beslutat i enlighet 
med liggande förslag.      

Jäv 
Göran Norlander (S) och Eva Olstedt Lundgren (L) har anmält sig jäviga och 
deltar varken i beredning eller i beslut i ärendet. 

Bakgrund 
Revisorerna har granskat de kommunala verksamheterna under året 2018 
och presenterat resultaten i den ingivna revisionsberättelsen. Revisorerna har 
tillstyrkt att fullmäktige ska bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 
samtliga nämnder. Fullmäktige har nu att ta ställning till frågan om 
ansvarsfrihet för förtroendevalda i dessa organ.  

Kommunfullmäktiges presidium noterar att revisorerna har riktat 
anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande uppsiktsplikt. Revisorerna 
har även riktat anmärkning mot socialnämnden för bristande styrning och 
internkontroll.    

Kommunstyrelsen och socialnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över 
revisorernas skrivelse. Kommunfullmäktiges presidium har tagit del av 
svaren från kommunstyrelsen samt socialnämnden. Kommunstyrelsen 
hänvisar i sitt svar till det yttrande daterat 2019-04-05 som lämnades som 
svar på revisorernas skrivelse gällande anmärkningen. Kommunstyrelsen 
redogör i yttrandet bland annat över tillfällen då information mottagits och 
beslut fattats. Kommunstyrelsen redogör att vid två tillfällen har de föreslagit 
fullmäktige att vidta åtgärder. Till yttrandet har bifogats bilagor på totalt 66 
sidor. En oenig kommunstyrelse har mot denna bakgrund uppgett att någon 
anmärkning inte bör riktas mot dem av fullmäktige. Moderaterna och 
Liberalerna samt Sverigedemokraterna har lämnat in egna yttranden där de 
hörsammar revisorernas kritik.  

Kommunfullmäktiges presidium noterar att kommunstyrelsen och revisionen 
har olika syn på hur uppsiktsplikten har hanterats. Presidiet instämmer i de 
iakttagelser och kritik mot kommunstyrelsen som framgår av 
revisionsberättelsen för år 2018 från en enig revision. Presidiet har tagit del 
av samma yttrande från kommunstyrelsen som revisionen och kan inte se att 
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det framkommit sådan information i ärendet som föranleder en avvikande 
bedömning från presidiets sida. Kommunfullmäktiges presidium delar 
revisionens uppfattning om kommunstyrelsens bristande uppsiktsplikt och 
anser att anmärkning bör riktas mot kommunstyrelsen. 

Socialnämnden redogör i sitt svar för den ekonomiskt ansträngda situation 
som 2018 inneburit och att ekonomin har varit en central fråga under hela 
året. Socialnämnden instämmer i revisorernas kritik och anser själv att 
arbetet inte varit transparent nog att följa. Kommunfullmäktiges presidium 
delar revisionens uppfattning om socialnämndens bristande ledning och 
internkontroll och anser att anmärkning bör riktas mot socialnämnden.    

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 78, 2019-04-23 samt yttrande 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 73, 2019-04-23 samt komplett 
beslutsunderlag i ärende KS2019-187 
Protokollsutdrag socialnämnden § 73, 2019-04-23 
Tillfälle till yttrande kommunstyrelsen och socialnämnden, skrivelse från 
fullmäktiges presidium 2019-04-12 
Revisionsberättelse för år 2018      

______  
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§ 50 Dnr 2019-000154 1.1.1.1 

Ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och 
förtroendevalda i Härnösands kommun 
verksamhetsåret 2018  
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut 
Kommunfullmäktiges presidieberedning beslutar 

att lägga fram samma beslutsförslag till fullmäktige som 
presidieberedningen lade fram till fullmäktige den 29 april 2019.      

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har den 29 april 2019 § 56 beslutat att återremittera 
aktuella ärendet med anledning av att frågan om ansvarsfrihet inte kan 
behandlas av fullmäktige innan fullmäktige godkänt kommunens 
årsredovisning. Årsredovisningen återremitterades till kommunstyrelsen vid 
samma möte och kommer att behandlas på fullmäktiges sammanträde den 17 
juni. Det är fullmäktiges presidieberedning som lagt fram förslag till beslut 
till fullmäktige varmed även återremissen gällande ansvarsfrihet behandlas 
av denna instans. 

Presidiet gör bedömningen att inga förutsättningar eller ställningstaganden i 
ärendet har ändrats i sak från någon av parternas håll sedan den 29 april då 
ärendet ursprungligen skulle tagits upp i fullmäktige. Därmed har heller inte 
fullmäktiges presidieberedning några nya omständigheter att ta ställning till. 
Fullmäktiges presidieberedning avser därför att lägga fram samma 
beslutsförslag som den gjorde till fullmäktige den 29 april 2019.  

Jäv 
Göran Norlander (S) och Eva Olstedt Lundgren (L) har anmält sig jäviga och 
deltar varken i beredning eller i beslut i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-04-24, § 39      

______  
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den 22 april 2019 

Sverigedemokraterna i Härnösands kommun. Sida 1 av 1 

Till 
Kommunfullmäktiges presidium 
Härnösands kommun 

SD Härnösands svar på revisionens anmärkning gällande kommunstyrelsen 

Vi Sverigedemokrater bedömer inte oss själva. Den uppgiften har Kommunfullmäktiges utsedda 
revisorer. Revisionen har granskat Kommunstyrelsens verksamheter och lämnat synpunkter till 
Kommunstyrelsen som har till uppgift att besvara dem.  

Sverigedemokraterna tar till oss av revisorernas kritik och kommer att verka för att 
anmärkningarna/synpunkterna hörsammas och efterlevs framgent. 

Sverigedemokraterna Härnösand  
gm/ Lennart Bergström  
Ledamot i Kommunstyrelsen 
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Till 

Kommunfullmäktiges presidium 

Härnösands kommun 

Svar på revisionens anmärkning till kommunstyrelsen 

Vi Moderater och Liberaler bedömer inte oss själva utan det är en uppgift för av 

Kommunfullmäktige utsedda revisorer. Revisionen har granskat Kommunstyrelsens 

verksamheter och lämnat synpunkter till Kommunstyrelsen som har till uppgift att besvara 

desamma.  

Självklart tar vi till oss av revisorernas kritik, Moderaterna och Liberalerna kommer att verka 

för att anmärkningarna/synpunkterna hörsammas och efterlevs framgent. 

Moderaterna och Liberalerna i Kommunstyrelsen i Härnösand 

gm// Anders Gäfvert och Eva Olstedt Lundgren  
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§ 78 Dnr 2019-000154 1.1.1.1 

Ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och 
förtroendevalda i Härnösands kommun 
verksamhetsåret 2018 - Yttrande till 
kommunfullmäktiges presidium med anledning av 
revisionens anmärkning 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta yttrandet som kommunstyrelsens svar till kommunfullmäktiges 
presidium, 

att föreslå kommunfullmäktiges presidium föreslå kommunfullmäktige att 
inte rikta anmärkning mot kommunstyrelsen samt 

att paragrafen ska justeras omedelbart.      

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

Yrkanden 
Ingrid Nilsson (V) yrkar på en ytterligare attsats enligt följande: att föreslå 
kommunfullmäktiges presidium föreslå kommunfullmäktige att inte rikta 
anmärkning mot kommunstyrelsen. 

Christina Lindberg (C) yrkar på två ytterligare attsatser enligt följande: 
att uppdra till kommundirektören ta fram riktlinjer för kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt utifrån revisionens anmärkning, revisionsberättelse 2018 och 
återrapportera i juni 

att socialnämnden får i uppdrag att ta fram riktlinjer för att stärka och 
säkerställa internkontroll utifrån revisionens anmärkning, revisionsberättelse 
2018 och återrapportera i juni. 

Anders Gäfvert (M) avser lämna eget yttrande till fullmäktiges presidium, se 
protokollsbilaga 1, KS § 78, 2019-04-23. 

Lennart Bergström (SD) avser lämna eget yttrande från Sverigedemokraterna 
till fullmäktiges presidium, se protokollsbilaga 2, KS § 78, 2019-04-23. 
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Andreas Sjölander (S) yrkar avslag på Christina Lindbergs (C) förslag.      

Propositionsordning 
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag 
med Ingrid Nilssons (V) tilläggsyrkande och Christina Lindbergs (C) förslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag med Ingrid Nilssons (V) tilläggsyrkande. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
Christina Lindbergs (C) förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag med Ingrid Nilssons (V) tilläggsyrkande.         

Reservation 
Centerpartiet reserverar sig till förmån för Christina Lindbergs (C) yrkande. 

Bakgrund 
Kommunrevisionen har lämnat en anmärkning på kommunstyrelsen i 
revisionsberättelsen 2018. Kommunfullmäktiges presidium har lämnat 
kommunstyrelsen tillfälle att yttra sig senast den 23 april.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-19 
Rev yttrande till kommunfullmäktiges presidium med anledning av 
revisionens anmärkning 2019-04-23 
Bilaga 1 yttrande till KF presidium – KS yttrande till revisionen – 
övervägande av anmärkning från Dnr 2019-187 
Tillfälle till yttrande, från fullmäktiges presidium till KS, 2019-04-12       

______  
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 Kommunfullmäktiges presidium 

Yttrande kring anmärkning i revisionsberättelsen 2018 
 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
De förtroendevalda revisorerna har i 2018 års revisionsberättelse bedömt att 
räkenskaperna inte är rättvisande, då pensionsredovisningen avviker från lag 
om kommunal redovisning och felet är väsentligt. 
Revisorerna riktar vidare anmärkning mot kommunstyrelse och 
socialnämnd, vars interna kontroll inte bedöms ha varit tillräcklig. 
Revisorerna riktar anmärkning mot att kommunstyrelsen brutit i sin 
uppsiktsplikt, varit passiv och inte tagit den samordnande roll som behövts 
för att säkerställa styrningen och kontrollen av socialnämndens ekonomi. 
 
Yttrande 
Kommunstyrelsen hänvisar till ärende dnr KS2019-000187 Övervägande 
om anmärkning, där en detaljerad genomgång kring kommunstyrelsens 
uppföljning av socialnämndens ekonomi presenterats. I samma ärende anges 
bakgrund för tillämpning av redovisningsmodell för pensioner.  

I bokslutet 2018 har kommunen i sin balanskravsutredning valt att dessutom 
redovisa ett resultat omräknat enligt den s.k. blandmodellen för att öka 
transparensen.  

Kommunrevisionen har den 19 mars till kommunstyrelsen inkommit med en 
skrivelse där revisionen överväger att lämna anmärkning på 
kommunstyrelsen i revisionsberättelsen 2018. Sista svarsdatum för 
kommunstyrelsens yttrande var satt till 8 april 2019, efter muntlig 
överenskommelse med revisionens ordförande beviljades anstånd med att 
lämna yttrande till kommunstyrelsens ordinarie sammanträde 9 april 2019. 
Kommunstyrelsen har lämnat in ett direktjusterat yttrande enligt revisionens 
begäran den 9 april. Revisionen har lämnat in revisionsberättelsen enligt 
plan med anmärkning den 9 april. Revisionen har i den inlämnade 
revisionsberättelsen inte tagit ställning till kommunstyrelsens inlämnade 
yttrande. 
 Kommunstyrelsen har vid upprättande av årsredovisning 2018 följt 
gällande Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun. 
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En utredning av kommunens redovisningsmodell för pensioner har 
genomförts av extern konsult, Camilla Karlsson KomRedo AB. Resultatet 
av denna utredning har presenterats för kommunstyrelsen 9 april 2019. 
Processen för anpassning till nya redovisningslagen har påbörjats. 

   

Birgitta Wigren 
T.f kommundirektör 

Lena Einarsson 
Ekonomichef 
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§ 73 Dnr 2019-000119 1.1.3.1 

Ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och 
förtroendevalda i Härnösands kommun 
verksamhetsåret 2018 - Yttrande till 
kommunfullmäktiges presidium med anledning av 
revisionens anmärkning 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar  

att anta yttrandet som sitt eget.      

Bakgrund 
Revisionen har i sin granskning av Socialnämnden(nämnden) 2018 funnit att 
nämnden brustit inom områden gällande analyser, uppföljning och 
ekonomistyrning trots att underlag inkommit från socialförvaltningen 
gällande det ekonomiska läget och åtgärdsförslag kopplat till detta. Utifrån 
det riktar revisonen nämnden en anmärkning.      

Beslutsunderlag 
Socialnämnden, yttrande 2019-04-23      

______  
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Svar till kommunfullmäktiges presidium angående 
Yttrande kring revisionens anmärkning av socialnämnden 
 
 
 
Bakgrund 
Revisionen har i sin granskning av Socialnämnden 2018 riktat anmärkning 
mot bristande styrning och internkontroll av ekonomi samt att nämnden inte 
har säkerställt att verksamheten arbetat utifrån de åtgärder eller budgetbeslut 
som nämnden lagt fast. Ekonomistyrningen har inte varit tillräcklig och 
budgeten har inte följts. 

Socialnämndens yttrande 
År 2018 var ett ekonomiskt mycket ansträngande år för nämnden. I sin 
ambition med att hålla budgetramen har socialförvaltningen arbetat med 
handlingsplaner och besparingar. Socialförvaltningens olika förslag till 
åtgärder har hanterats i nämnden, där man fattat beslut om att genomföra 
merparten av förslagen. Ekonomiskt utfall mot budget har följts månadsvis. 

Efter genomgång av nämndens protokoll för sammanträden under 2018 
framgår att ekonomin och arbetet med underskottshanteringen varit en 
central fråga under hela 2018. Dock har revisionen rätt i sin kritik, eftersom 
arbetet med fördjupade analyser och åtgärdsarbete inte har varit tillräckligt 
tydligt. Det gör att arbetet inte varit transparent nog att följa. 

Yttrandet har även delgivits de ledamöter som avgått där samtliga ställer sig 
bakom yttrandet. 
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 Kommunfullmäktiges presidium 

Yttrande kring anmärkning i revisionsberättelsen 2018 
 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
De förtroendevalda revisorerna har i 2018 års revisionsberättelse bedömt att 
räkenskaperna inte är rättvisande, då pensionsredovisningen avviker från lag 
om kommunal redovisning och felet är väsentligt. 
Revisorerna riktar vidare anmärkning mot kommunstyrelse och 
socialnämnd, vars interna kontroll inte bedöms ha varit tillräcklig. 
Revisorerna riktar anmärkning mot att kommunstyrelsen brutit i sin 
uppsiktsplikt, varit passiv och inte tagit den samordnande roll som behövts 
för att säkerställa styrningen och kontrollen av socialnämndens ekonomi. 
 
Yttrande 
Kommunstyrelsen hänvisar till ärende dnr KS2019-000187 Övervägande 
om anmärkning, där en detaljerad genomgång kring kommunstyrelsens 
uppföljning av socialnämndens ekonomi presenterats. I samma ärende anges 
bakgrund för tillämpning av redovisningsmodell för pensioner.  

I bokslutet 2018 har kommunen i sin balanskravsutredning valt att dessutom 
redovisa ett resultat omräknat enligt den s.k. blandmodellen för att öka 
transparensen.  

Kommunrevisionen har den 19 mars till kommunstyrelsen inkommit med en 
skrivelse där revisionen överväger att lämna anmärkning på 
kommunstyrelsen i revisionsberättelsen 2018. Sista svarsdatum för 
kommunstyrelsens yttrande var satt till 8 april 2019, efter muntlig 
överenskommelse med revisionens ordförande beviljades anstånd med att 
lämna yttrande till kommunstyrelsens ordinarie sammanträde 9 april 2019. 
Kommunstyrelsen har lämnat in ett direktjusterat yttrande enligt revisionens 
begäran den 9 april. Revisionen har lämnat in revisionsberättelsen enligt 
plan med anmärkning den 9 april. Revisionen har i den inlämnade 
revisionsberättelsen inte tagit ställning till kommunstyrelsens inlämnade 
yttrande. 
 Kommunstyrelsen har vid upprättande av årsredovisning 2018 följt 
gällande Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun. 
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En utredning av kommunens redovisningsmodell för pensioner har 
genomförts av extern konsult, Camilla Karlsson KomRedo AB. Resultatet 
av denna utredning har presenterats för kommunstyrelsen 9 april 2019. 
Processen för anpassning till nya redovisningslagen har påbörjats. 

   

Birgitta Wigren 
T.f kommundirektör 

Lena Einarsson 
Ekonomichef 
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Dnr KS2019-000158 
 

  
 

 Kommunstyrelsen 

 

Övervägande av anmärkning – yttrande till revisionen 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta yttrandet daterat 2019-04-05 som kommunstyrelsens svar på 
revisionens skrivelse och  

att paragrafen justeras omedelbart.   

Beskrivning av ärendet 
Kommunrevisionen har den 19 mars 2019 till kommunstyrelsen inkommit 
med en skrivelse där revisionen överväger att lämna anmärkning på 
kommunstyrelsen i revisionsberättelsen för 2018. Revisionen har bedömt att 
kommunstyrelsen haft brister i styrning och ledning samt i internkontroll av 
ekonomi och önskat yttrande från kommunstyrelsen. Revisionen har 
planerat att lämna in revisionsberättelsen samma dag som kommunstyrelsen 
har sitt ordinarie sammanträde, den 9 april 2019. 

I föreslaget yttrande genomgås i detalj kommunstyrelsens utövande av 
uppsiktsplikt över socialnämnden under hela året 2018 samt hur uppdraget 
med utredning av pensionsredovisningen har hanterats.     

Beslutsunderlag 
Skrivelse från revisionen 2019-03-19      

 

 

Anna Bostedt 
Kanslichef  
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Övervägande om anmärkning 
Bakgrund 
De förtroendevalda revisorerna har i en skrivelse till kommunstyrelsen 
framfört att de önskar kommunstyrelsens yttrande angående brister i 
styrning och internkontroll av ekonomi samt pensionsredovisning inför 
övervägande om anmärkning i revisionsberättelsen för 2018. 
 
Revisionen skriver att socialnämndens underskottssituation har hanterats 
med utredning och uppdrag till förvaltningen, att uppdraget saknar tydlig 
koppling till kommunstyrelsens ansvar för internkontrollsystemet samt att 
fullmäktige tillsänts informationer om pågående utredning i juni och 
september. 

Kommunstyrelsen vill med följande genomgång tydliggöra det ansvar enligt 
uppsiktsplikten som styrelsen har tagit gällande socialnämndens 
ekonomiska situation under 2018. I yttrandet förklaras även hantering av 
pensionsredovisning. 
 

Kommunstyrelsens uppföljning av socialnämndens ekonomi 
Under tiden december 2017 till december 2018 har kommunstyrelsen vid 
nio av elva sammanträden behandlat socialnämndens bristande följsamhet 
till budget som uppmärksammades av kommunstyrelsen i slutet av 2017. 
Vid två olika tillfällen har kommunstyrelsen föreslagit kommunfullmäktige 
att vidta åtgärder. Kommunstyrelsen har även under 2019 fortsatt att följa 
socialnämndens ekonomiska utveckling. 

Nedan följer en redovisning av vidtagna åtgärder i enlighet med 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt över socialnämnden från slutet av 2017 och 
över hela den aktuella granskningsperioden 2018. 

Den 5 december 2017 beslutade kommunstyrelsen (KS 2017-12-05 § 248) 
att uppdra åt kommundirektören att genomlysa socialnämndens ekonomi för 
att bedöma möjligheterna för nämnden att under 2018 ha en ekonomi i 
balans, utifrån svårigheter med att följa antagen budget 2017. Uppdraget 
skulle redovisas för kommunstyrelsen senast i mars 2018. Kommunstyrelsen 
har i ärendet särskilt tydliggjort att åtgärden tas utifrån den gällande 
uppsiktsplikten. 
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På kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2018 informerade 
kommunsdirektör Sofia Petterson och ekonomichef Bo Glas om 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt över socialnämnden (KS 2018-03-13 § 30). 
Utöver lämnad information beslutade kommunstyrelsen ”att uppdra åt 
kommundirektören att fortlöpande återrapportera socialnämndens arbete 
med att säkerställa en ekonomi i balans” för att ytterligare intensifiera 
uppsiktsarbetet. Kommunstyrelsen beslutade även ”att bjuda in 
socialnämndens presidium till kommande möte med kommunstyrelsen” (KS 
2018-03-13 § 49).  

I enlighet med kommunstyrelsen beslut den 13 mars 2018 informerade 
socialnämndens presidium kommunstyrelsen om nämndens arbete i 
anledning av kommunstyrelsens åtgärder utifrån uppsiktsplikten (KS 2018-
04-10 § 59) på kommunstyrelsens sammanträde i april 2018. Vid 
sammanträdet i maj återrapporterade kommundirektören muntligen om den 
pågående genomlysningen av socialnämndens ekonomi (KS 2018-05-08 § 
84).    

Vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde den 5 juni 2018, 
överlämnade kommundirektör Sofia Pettersson delrapport 1 av 
Genomlysning av socialnämndens ekonomi. Kommunstyrelsen beslutade 
utifrån resultatet i delrapport 1 om ”att uppdra åt kommundirektören att 
återrapportera till kommunstyrelsen det fortsatta arbetet med den 
åtgärdsplan socialchefen fått i uppdrag att upprätta (Uppdrag till 
förvaltningschef Socialförvaltningen 2018-06-04), att uppdra åt 
kommundirektören att fortlöpande informera kommunstyrelsen och 
socialnämnden om genomlysningens resultat och återkomma med 
slutrapport när arbetet avslutats, samt att sända ärendet för kännedom till 
kommunfullmäktiges presidium och revisionen“ (KS 2018-06-05 § 107, § 
130).  

På kommunstyrelsens sammanträde efter sommaruppehållet den 4 
september 2018 redovisade kommundirektör Sofia Pettersson delrapport 2 
av Genomlysning av socialnämndens ekonomi. Kommunstyrelsen beslutade 
”att lägga delrapport 2 till handlingarna samt att beslutet ska delges 
socialnämnden och kommunfullmäktiges presidium” (KS 2018-09-04 § 
140, § 149). 

Vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde den 2 oktober 2018 
skärptes uppsikten ytterligare. Detta skedde utifrån resultatet i den rapport 
som presenterades på sammanträdet om socialnämndens ekonomiska 
situation. Utifrån rapporten föreslog kommunstyrelsen fullmäktige, i 
enlighet med kommunallagens 6 kap. § 11, ”att socialnämnden till 
kommunfullmäktige i december presenterar en handlingsplan för hur man 
ska klara beslutad ram 2019 utifrån prognostiserat underskott 2018 och 
äskat behov i budgetförslag, "att socialnämnden ges uppskov till 
kommunfullmäktiges decembermöte med att presentera verksamhetsplan 
2019, att socialnämnden återkommer med en analys av potentialer i relation 
till statistik från KOLADA och förslag på åtgärder utifrån denna, samt att 
uppdra till kommunstyrelsens presidium och socialnämndens presidium att 
föra dialog om handlingsplanens utformning” (KS 2018-10-02 § 170, § 
177).  
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Beslut togs i kommunfullmäktige (KF 2018-10-22 § 113) enligt förslag från 
kommunstyrelsen. 

Mellan den 26 oktober och 16 november 2018 träffades presidierna för 
kommunstyrelsen och socialnämnden tre gånger utifrån uppdraget från 
kommunfullmäktige om att föra dialog om handlingsplanens utformning. 

Vid kommunstyrelsens ordinarie sammanträde i november 2018 
informerade kommundirektören Sofia Pettersson styrelsen om uppföljning 
av socialnämndens ekonomi och planering inför 2019 (KS 2018-11-06 § 
204). 

Därutöver behandlade kommunstyrelsen socialnämndens ekonomiska 
uppföljning som ett beslutsärende vid årets sista sammanträde. 
Kommunstyrelsen föreslog då kommunfullmäktige att besluta ”att uppdra 
till socialnämnden att varje månad under 2019 redovisa planerad effekt samt 
uppnådd effekt av beslutade besparingar till kommunstyrelsen” (KS 2018-
12-04 § 205, § 212). Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag vid sitt sammanträde i december (KF 2018-12-17 
§ 141).  

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna regleras i 
kommunallagens 6 kapitel. Av SKL:s kommentarer och praxis i frågan 
framgår att uppsikten måste i princip vara begränsad till en rätt att göra 
påpekanden, lämna råd och anvisningar samt se till att fullmäktige 
inbegriper vid behov. Vidare framgår det att kommunstyrelsen bestämmer 
formerna för hur tillsynen ska gå till och att den kan bestå till exempel av 
kontinuerliga ekonomiska rapporter eller stickprovsvisa granskningar.  

Det kan mot ovan angivna bakgrund konstateras att kommunstyrelsen 
mycket aktivt följt upp socialnämndens ekonomiska situation under hela 
året 2018. Då kommunstyrelsen därutöver vid två tillfällen föreslagit 
fullmäktige att vidta åtgärder kan det knappast anses att styrelsen varit 
passiv och inte tagit den samordnande roll som behövts för att säkerställa 
styrningen och kontrollen av ekonomin.    
 

Pensionsredovisning  
Lagen om kommunal redovisning från 1998 anger att det endast är 
nyintjänade pensionsförmåner från och med 1998 som skall redovisas som 
en avsättning i balansräkningen samt intjänade pensionsförmåner till och 
med 1998 såsom ansvarsförbindelse, den s.k. blandmodellen.  

Härnösands Kommunfullmäktige beslutade KF 2006-05-29 § 62 att ändra 
redovisning av ansvarsförbildensen för pensioner från blandmodell till 
fullfonderingsmodell, dvs att redovisa hela pensionsåtagandet som en 
avsättning i balansräkningen. Allt sedan beslutet i kommunfullmäktige har 
kommunen tillämpat det redovisningssättet. 

I årsbokslut 2018 har det för första gången under avsnittet 
balanskravsutredningen redovisats ett resultat som speglar den i lag angivna 
blandmodellen. 2018 års balanskravsresultat är till skillnad från resultatet i 
resultaträkningen negativt. Anledningen till att ett negativt 
balanskravsresultat uppkommer förklaras av att all resultatpåverkan som 
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pensionsskulden enligt fullfonderingsmodellen påverkat har återlagts så att 
resultatet av pensioner speglar den i lag angivna blandmodellen.  

Frågan om val av redovisningsmetod har aktualiserats och förvaltningen har 
genomfört en utredning av pensionsredovisningen som ska presenteras för 
kommunstyrelsen den 2019-04-09. 

  

Anna Bostedt 
Kanslichef 

 
Lena Einarsson 
Ekonomichef 

 

 

Bilagor 
KS 2017-12-05 §248, Genomlysning av socialnämndens ekonomi 
KS 2018-03-13 §30, Informationsärenden 
KS 2018-03-13 §49, Uppsiktsplikt Socialnämnden 
KS 2018-04-10 §59, Informationsärenden 
KS 2018-05-08 §84, Informationsärenden 
KS 2018-06-05 §107, Informationsärenden 
KS 2018-06-05 §130, Genomlysning av socialnämndens ekonomi 
Uppdrag till förvaltningschef Socialförvaltningen 2018-06-04 
KS 2018-09-04 §140, Informationsärenden 
KS 2018-09-04 §149, Genomlysning av socialnämndens ekonomi 
KS 2018-10-02 §170, Informationsärenden 
KS 2018-10-02 §177, Rapport socialnämndens ekonomiska situation 
KF 2018-10-22 §113, Rapport socialnämndens ekonomiska situation 
KS 2018-11-06 §204, Information från kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektör 
KS 2018-12-04 §205, Informationsärenden 
KS 2018-12-04 §212, Anstånd för budget i balans - socialnämnden 
KF 2018-12-17 §141, Anstånd för budget i balans - socialnämnden 
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§ 248 Dnr 2017-000644 044 

Genomlysning av socialnämndens ekonomi 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra åt kommundirektören att genomlysa socialnämndens ekonomi 
och kostnadseffektivitet för att tydliggöra förutsättning för budget 2019. 
Särskild uppmärksamhet ska ges åt medel som tillförts nämnden med 
anledning av flyktingmottagandet, samt 

att uppdraget redovisas för kommunstyrelsen senast mars 2018.      

Yrkanden 
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) yrkar på ändring på andra 
attsatsen att byta ut 2017 till 2018.           

Propositionsordning 
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, justerade 
liggande förslaget.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
justerade liggande förslaget.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med justerade 
liggande förslaget.          

Bakgrund 
Socialnämnden har under 2017 visat på svårigheter att följa antagen budget. 
Resultatet för oktober och indikationerna som nu finns för november månads 
utfall understryker dess svårigheter. För att bedöma möjligheterna att under 
2018 ha en ekonomi i balans och för att tydliggöra  förutsättningarna inför 
2019 års budgetarbete är bedömningen att socialnämndens ekonomi behöver 
granskas med syfte att ge stöd i att identifiera åtgärder. Kommunstyrelsens 
initiativ i detta bör ses som ett uttryck för den gällande uppsiktsplikten.      

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse, 2017-12-04      

______ 
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§ 113 Dnr 2018-000410 040 

Rapport socialnämndens ekonomiska situation 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna rapporten,  

att socialnämnden till kommunfullmäktige i december presenterar en 
handlingsplan för hur man ska klara beslutad ram 2019 utifrån prognostiserat 
underskott 2018 och äskat behov i budgetförslag, 
att socialnämnden ges uppskov till kommunfullmäktiges decembermöte med 
att presentera verksamhetsplan för 2019,   

att socialnämnden återkommer med en analys av potentialer i relation till 
statistik från KOLADA och förslag på åtgärder utifrån denna, samt 

att uppdra till kommunstyrelsens presidium och socialnämndens presidium 
att föra dialog om handlingsplanernas utformning.  
Yttranden 
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Krister Fagerström McCarty (S), 
Margareta Tjärnlund (M) och Åke Hamrin (V). 

Yrkanden 
Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

I yrkandet instämmer Åke Hamrin (V).      

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 
till beslut, liggande förslag.  

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

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 
liggande förslag.        

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Susanne Forsberg (S) i handläggningen i detta 
ärende. 
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Bakgrund 
Kommunstyrelsen har gett i uppdrag till kommundirektören att genomlysa 
socialnämndens ekonomi med anledning av det dåvarande ekonomiska läget 
samt det befarade läget inför 2018 och budgetarbete 2019. Syftet är att 
identifiera problemområden för nämnden att fortsätta arbetet med. 

Arbetssättet i genomlysningen bygger på avvikelseidentifiering. 
Frågeställningar och iakttagelser stäms löpande av med förvaltningen för 
kvalitetssäkring.  

Prioriteringsordningen under genomlysningen är följande;  

• Ekonomiredovisning 2014-2017 per verksamhet på postnivå för att 
prioritera och identifiera avvikelser 

• Rambudgetdokument, verksamhetsberättelser, verksamhetsplan, 
nämndbeslut och uppdrag från nämnden – genomgång av samtliga 
handlingar och underlag 2014-2017 

• Verksamhetsområden  
o Biståndsenheten   

o Individ- och familjeomsorgen 

o Hemsjukvård 

o Köp av huvudverksamhet och externa tjänster 

o Privata utförare (HVB-hem, Särskilda boenden, Hemtjänst) 

o Uppföljningsprocessen 

o Omsorgen om funktionshindrade 

o Särskilt boende 

o Generell administration 

o Avtal – IT, lokaler, upphandling och inköp  

o Prestationsmedel, schablonersättning och annan extern 
finansiering  

 

 

 
Iakttagelser budgetuppföljning 2017 
Budgetuppföljning har genomförts vid socialnämndens samtliga möten 
mellan februari till december 2017. Vid redovisningar har förvaltningen 
redovisat ett växande underskott, se tabell 1. I mars 2017 beslutade 
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socialnämnden att skicka information angående befarat ekonomiskt 
underskott till kommunstyrelsen för kännedom. I beslutet framgår att 
förvaltningen vid tertialrapport 1 ämnar återkomma med genomarbetad 
prognos samt handlingsplan och eventuellt behov av medel. I maj 2017 
beslutar socialnämnden om en besparing genom att avveckla tjänster 
omfattande 1,45 mnkr. I beslutsdokumentet för tertialbokslut föreslår 
förvaltningen en nollprognos för helåret, resultatet vid 4 månader visade på -
4,4 mnkr. I beslutet återfinns inte någon tydlig beskrivning över de åtgärder 
som ska genomföras samt planering av åtgärderna i tid och pengar för att 
åstadkomma det prognostiserade nollresultatet för 2017. 

Vid delårsprognosen för socialnämnden 2017 var resultatet -7,6 mnkr, 
prognosen för helåret 2017 visade då på ett underskott på -7,6 mnkr. De 
föreslagna och sedan beslutade åtgärderna omfattade 0,4 mnkr samt en 
äskning till kommunfullmäktige om 7,2 mnkr.  

2017 års resultat blev -1 mnkr inklusive +5,0 mnkr i överskottshantering 
samt ytterligare +7,2 mnkr tillförda efter den framförda äskningen. 

      

Resultat     
  

januari -0,9     
februari -1,5     
mars -5,9 
april -4,4 0 prognos, 1,45 mnkr spar, 5 mnkr överskottshantering 
maj -5,2     
juni  -7,2     
augusti -7,6        0,4 mnkr i åtgärder samt 7,2 mnkr i äskning 
september -9     
oktober -3,7     
november -4,1     
december -1    
   
Tabell 1. Underskottsredovisning socialnämnden 2017 

 
 

 

Iakttagelser i budgetarbetet för 2018 
I samband med nämndens budgetförslag 2018 antaget av nämnd i maj 2017 
framgår att nämnden äskade 41,5 mnkr i utökad budgetram. 
Kommunfullmäktige antog i juni 2018 en budgetram för 2018. I rambeslutet 
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framgår att socialnämnden erhöll 19 mnkr i utökad ram varav 15 mnkr var 
villkorat.  

I november 2017 beslutade socialnämnden verksamhetsplan och 
detaljbudget för 2018. I beslutet saknas beskrivning av genomförande av 
budgeten i relation till tidigare framförda äskningar dvs behov av 
verksamhetsförändringar med anledning av skillnaden mellan äskade 
41,5mnkr och beslutade 19 mnkr. Differensen mellan 2017 års kostnadsutfall 
och budgeterade kostnader 2018 var 38 mnkr. I samband med 
verksamhetsplanen beslutade nämnden om en handlingsplan för att minska 
kostnaderna med 20 mnkr. Vilket innebär att det i ingången till 2018 saknas 
handlingsplan för 18 mnkr.   

I verksamhetsplanen för 2018 återfinns en beskrivning av att man inom 
förvaltningen har en stor oro för kostnadsökningar motsvarande ca 40 mnkr 
som inte inryms inom budgetram. Inget beslut om handlingsplan för de 
befarade kostnadsökningarna tas i samband med beslutet om 
verksamhetsplan. 

 

I samband med verksamhetsplanen för 2018 beslutade nämnden att 
genomföra en förändring inom hemtjänsten med minskad servicenivå. 
Förändringen skulle ge ca 7 mnkr i besparing. Socialnämndenes beslut 
omfattade 150 brukar vilket skulle ge 10 timmar minskad utförd tid per 
månad motsvarande ca 7 mnkr. I samband med genomlysningen har en 
uppföljning av effekten av åtgärden genomförts. Vid uppföljningen återfinns 
endast 40 brukare med den förväntade insatsen, samt att den utförda tiden för 
dessa brukar i genomsnitt inte har minskat. Den beslutade 
kostnadsminskningen kommer således inte vara möjlig att åstadkomma. 
Nämnden har därefter fattat andra beslut om förändringar inom området 
hemtjänst vilket fått tydlig effekt på den utförda tiden som också följs upp på 
ett förbättrat sätt, vilket skapar större kostnadskontroll. 

 

Ekonomisk utveckling 
Skillnaden över åren mellan budgeterade intäkter och kostnader genomgick 
som störst förändring mellan 2014 till 2016. Intäkterna ökade då med ca 100 
mnkr. Kostnaderna ökade med motsvarande volym. 2018 innebar ett 
trendbrott med en minskning av nämndens budgeterade kostnadsutrymme 
för första gången på många år. Förändringen berodde på kraftigt minskade 
externa intäkter som inte kunde kompenseras med skattemedel. För att klara 
en sådan omfattande ekonomisk förändring krävs tydliga handlingsplaner 
och en kraftfull ledning och styrning. 
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Personalkostnader är en av de mest kostnadsdrivande faktorerna inom 
kommunal verksamhet. Antalet tillsvidareanställningar vid IFO ledning, barn 
och familj samt ekonomi- och vuxen konstateras ha ökat i antalet 
tillsvidareanställda med 19 tjänster mellan åren 2014-2018. 9 av dessa har 
inrättats i enlighet med gällande regelverk, inrättandet av övriga 10 tjänster 
motsvarande en kostnad på ca 5,5 mnkr har inte varit uppe till politiskt beslut 
i enlighet med gällande regelverk. 

 

 
Iakttagelser beslutsunderlag 
Vid genomgång av socialnämndens protokoll och underlag mellan åren 
2014-2018 framgår att vissa ärendena omfattar beslutet ”att lägga 
informationen till handlingarna” alternativt har otydlig formulering i relation 
till underlaget eller omfattningen av beslutet och gällande regelverk.  Detta 
medför att besluten blir otydliga och försvårar uppföljningen från nämndens 
sida av fattade beslut. Granskningen visar så här långt exempel på brister 
som gjort det svårt att under rådande omständigheter leda verksamheten på 
ett adekvat sätt. Brister på handlingsplaner i samband med ekonomiska 
underskott har försvårat möjligheterna att bryta kostnadsutvecklingen. En 
fungerande uppföljning av fattade beslut skulle ökat möjligheterna att på ett 
tidigt stadium vidta åtgärder. Otydliga underlag och beslutsformuleringar har 
försvårat nämndens möjlighet att genomföra och följa upp beslut. I 
granskningsarbetet framkommer också brister på följsamhet till gällande 
regelverk, såsom ekonomistyrningsreglementet.  

 

 

Omvärlden 
I det fortsatta arbetet med genomlysning av socialnämndens ekonomi har 
jämförelser mellan Socialförvaltningens områden inom Härnösands kommun 
och andra kommuner genomförts i KOLADA. Överlag kan man säga att 
Härnösand befinner sig i mitten i jämfört med andra kommuner.  Vi har 
nedan sammanställt den potential Härnösand har att utforska i relation till de 
kostnadsmässigt 50 bästa kommunerna i landet enligt 2017 års siffror.  
 

Inom området särskilt boende ligger Härnösand på plats 132 av landets 
kommuner. Vi har en kostnad som redovisas i KOLADA med 859 
051kr/brukare. 
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De kommuner som ligger inom det gröna området runt plats 50 har en 
kostnad på ca 760 000 kr/brukare. För Härnösands del innebär det att det 
finns en potential i att bedriva verksamheten inom särskilt boende med en 
minskad kostnad på 25 mnkr. 
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Inom området IFO har Härnösands kommun 2017 en kostnad på 3595 
kr/invånare. Skulle Härnösand placera sig plats de 50 främsta skulle vi ha en 
kostnad på 3000 kr/invånare skulle det innebära 14 mnkr mindre kostnader. 

 

 

 
 

Inom omsorgens verksamhet, daglig verksamhet hade Härnösand 2017 en 
kostnad på 178 416 kr/brukare. Motsvarande kostnad runt plats 50 är 120 
000 kr/brukar vilket innebär en potential på 10 mnkr. 

 

Sammantaget ser vi utifrån den samlade nationella statistiken i KOLADA en 
potential inom de områden som belysts med 50 mnkr. Vi vet att det kan finns 
svårigheter inom vissa verksamhetsområden att jämföra i KOLADA. Här 
kan RKA vara ett bra stöd för det fortsatta arbetet för nämndens fortsatta 
analysarbete. Potentialen behöver analyseras närmare och jämföras med de 
kommuner som finns inom spannet 50 bästa för att hitta förbättringsområden 
och i vilken omfattning potentialen går att omsätta. 

 

Uppföljning av nämndens arbete med att nå givna ramar 2018 
Vid socialnämndens möte i september beslutade man gällande delårsprognos 
2018. I protokollet går att läsa att det prognostiserade resultatet minskat från 
aprilprognosens 44,7 mnkr till 40,6 mnkr. Nämnden har sedan beslut om 
verksamhetsplan och detaljbudget november 2017 sammanlagt beslutat om 
kostnadsminskningar motsvarande ca 30 mnkr. Vid uppföljningen i 
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september visade prognosen att ca 20 mnkr av dessa kommer att kunna 
verkställas i år. Det går i handlingarna inte att utläsa hur stor del av 
kostnadsminskningen som kommer få genomslag senare och hur stor del 
som inte kommer få någon effekt alls.  

Förvaltningens förslag till handlingsplan i samband med delårsprognosen till 
nämnden var att hos kommunfullmäktige äska 40,6 mnkr. Nämnden 
beslutade att äska det hittills uppkomna underskottet om 30,9 mnkr samt att 
förvaltningen fick i uppdrag att genomföra tidigare beslutade 
handlingsplaner samt återkomma till nämnden med ytterligare förslag till 
handlingsplan omfattande 10 mnkr avseende budget 2019.  

Nämndens beskrivna behov i budget 2019 är högre än den ramökning 
nämnden erhållit. Tillsammans med det underskott man i dagsläget har och 
den rambudget man fått från KF, är det av yttersta vikt att nämnden beslutar 
om ytterligare handlingsplaner och en detaljbudget för 2019 som tar hänsyn 
till prognosen för 2018 och de av kommunfullmäktige givna ramarna.  

Som en del av arbetet med kostnadsreduceringar behöver nämnden 
säkerställa att de utökningar som genomfördes i samband med det extra 
tillförda flyktingmedel 2016 och som försvinner 2019, arbetas bort.  

Nämnden behöver också säkerställa att de tjänster som tillförts utan politiska 
beslut blir föremål för värdering och beslut på erforderlig nivå.  

Förvaltningens beskriver själv att man möjligen har ett för generöst 
förhållningssätt i biståndsbedömningarna. Detta bör nämnden rikta särskilt 
fokus och utreda då det kan få stora konsekvenser för kostnaderna.  

Inom ramen för kommunstyrelsens granskning identifierades hemsjukvård 
och hälso- och sjukvård som ett område där man haft betydande 
kostnadsökningar mellan 2014-2017. Särskilt utredningsstöd ges därför till 
socialförvaltningen i frågan för att identifiera möjliga kostnadsbesparingar.  

I delårsprognosen för 2018 har nämnden angett att man prognostiserar ett 
kostnadsutfall för 2018 på 726,9 mnkr. I budgetförslaget för 2019 från 
nämnden beräknades externa intäkter till 98,3 mnkr. Tillsammans med den 
budgetram kommunfullmäktige givit i form av skattemedel ger det en total 
ram på 694,9 mnkr under förutsättning att förslag till budgeterade externa 
intäkter kvarstår. Skillnaden mellan det prognostiserade kostnadsutfallet 
2018 och ramen för 2019 är 32 mnkr. För 2018 hade nämnden budgeterat för 
1,9 mnkr högre externa intäkter än vad som i dagsläget syns i prognosen. 
Om detta skulle vara fallet för 2019 kommer således 32 mnkr vara 
tillräckligt. 

Om externa intäkter inte höjs eller ytterligare åtgärder inte genomförs 
kommer förutsättningarna att klara 2019 års givna ramar vara mycket små.  
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Lagkrav och styrande dokument 
Enligt kommunallagen 6 kap §11 ska Styrelsen ska följa de frågor som kan 
inverka på kommuens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska 
också hos kommunfullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra 
de framställningar som behövs. I regeringens proposition (2016/17:171) 
gällande KL 6 kap. gällande Särskilt om styrelsens uppgifter står att läsa. 
”Styrelsen kan lämna råd, anvisningar och förslag till åtgärder till 
nämnderna. Följs inte dessa får styrelsen begära att kommunfullmäktige 
vidtar åtgärder. Däremot ligger det inte inom styrelsens befogenheter att i en 
annan nämnds ställe besluta att en viss åtgärd ska vidtas eller att belsuta att 
något som en nämnd redan har beslutat inte får verkställas.” 
 
Enligt Reglementet för ekonomistyrning punkt 2.2 Kommunstyrelsens 
ansvar, ska kommunstyrelsen ”Om beslutade mål för verksamhet och 
ekonomi inte uppnås ska kommunstyrelsen tillskriva kommunfullmäktige 
och föreslå åtgärder för att komma tillrätta med obalansen” 
 
I ekonomistyrningsreglementet går också att läsa under punkt 2.3 
Nämndernas ansvar att ”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. […]Om nämnden bedömer att den av 
kommunfullmäktige beslutade budgeten 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 behovet av att ändra mål och inriktning för 
verksamheten. Varje utökning av budget skall vara finansierad.” 
 
Socialnämnden har under längre tid haft kännedom om kommande befarade 
underskott. Erforderliga handlingsplaner för att nå ekonomi i balans har inte 
beslutat i tillräcklig omfattning för att klara de av kommunfullmäktige givna 
ramarna. Ej heller har de antagna handlingsplanerna fått förväntad effekt.  

Den kraftiga obalansen socialnämnden gick in med i 2018 på grund av den 
stora differensen mellan 2017 års utfall och 2018 års ram, har varit en tuff 
utmaning. Då nämnden under 2018 inte vidtagit tillräckligt stora åtgärder i 
relation till vikande externa intäkter ser vi att även 2019 kommer att kunna 
bli problematiskt. Det mest realistiska är att socialförvaltningen genomför 
åtgärder som gör att nämnden återigen kommer till en nivå som återställer en 
ekonomi i balans först senare delen av 2019. Det betyder dock att det finns 
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en risk att det stora underskott nämnden går in med i 2019 inte kommer att 
kunna hämtas hem i sin helhet.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-10-02 § 177 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-01 
Delårsrapport socialnämnden 2018-09-27 § 136 
Handlingsplan socialnämnden      

______  
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§ 141 Dnr 2018-000506 040 

Anstånd för budget i balans - Socialnämnden 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att ge socialnämnden anstånd om att kommunfullmäktige redovisa de 3.6 
mnkr som återstår i form av handlingsplan för budget i balans 2019, till 
senast april 2019, samt  

att uppdra till socialnämnden att varje månad under år 2019 redovisa 
planerad effekt samt uppnådd effekt av beslutade besparingar till 
kommunstyrelsen.   
 

Jäv 
Susanne Forsberg (S) anmäler sig jävig och deltar inte i genomgång eller 
beslut i ärendet. 

 

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Krister Fagerström McCarthy (S). 
 

Yrkanden 
Andreas Sjölander (S) och Krister Fagerström McCarthy (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.      

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 
till beslut, liggande förslag. 

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

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 
liggande förslag.       
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Bakgrund 
I socialnämndens beslutade verksamhetsplan för 2019 finns en plan för 
kostnadsminskningar motsvarande 26,5 mnkr. Enligt kalkylen är behovet av 
kostnadsminskningar 30,1 mnkr. Det betyder att det trots föreslagna åtgärder 
saknas 3,6 mnkr för budget i balans. Socialnämndens bedömning är att man i 
april kan presentera en plan för det resterande underskottet. Ett antal förslag 
finns kvar att utreda vidare men kräver mer tid för att säkerställa 
genomförbarhet och tidsaspekter. Kommunstyrelseförvaltningen delar 
socialnämndens bedömning att mer tid för arbetet kommer att säkra kvalitet 
och genomförbarhet i förslagen, vilket gynnar god kontroll.  
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 212 2018-12-04 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-28 
Protokollsutdrag socialnämnden § 180 2018-11-22 
Verksamhetsplan 2019 socialnämnden med bilagor      

______  
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(64) 

Sammanträdesdatum 
2018-12-04 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 205 Dnr 27802  

Informationsärenden 
Kommunstyrelsen har fått information om följande: 

 Kommunstyrelsens arbetssätt – Andreas Sjölander (S), 
kommunstyrelsens ordförande 

 Beslut inför bildandet av en gemensam bussgodsorganisation – Ulf 
Andersson, trafik- och fritidschef 

 Klassificeringsplan för ärenderegistrering och e-arkiv – Stefan 
Berggren, kommunarkivarie 

 Tillväxtstrategi 2.0 – Uno Jonsson, tillväxtchef  

 Information Taxa - Plan- och bygglov – Thomas Lindström, 
bygglovhandläggare 

 Genomlysning av socialnämndens ekonomi samt anstånd för budget i 
balans, socialnämnden - Sofia Pettersson, kommundirektör  

 Avtal kommungemensam familjehemsvård – Sofia Pettersson, 
kommundirektör  

 Hyresavtal för lokal till två hemtjänstgrupper: Spjutet 1 och Torsvik 
5 – Sofia Pettersson, kommundirektör 

 Verksamhetsplan kommunstyrelsen – Sofia Pettersson, 
kommundirektör 

 Finanspolicy – Lena Einarsson, ekonomichef  

 Borgenstak – Lena Einarsson, ekonomichef  

 Granskning av leverantörskontroller – Lena Einarsson, ekonomichef 
och Sofia Pettersson, kommundirektör  

 Reglemente för rådet för trygghet och hälsa – Anna Bostedt, 
kanslichef  

 Yttrande över gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnder i Härnösands kommun – Sofia Pettersson, kommundirektör  

 Delegationsordning – Ina Lindström Skandevall, utredare 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2018-12-04 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 212 Dnr 2018-000506 040 

Anstånd för budget i balans - Socialnämnden 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att ge socialnämnden anstånd om att kommunfullmäktige redovisa de 3.6 
mnkr som återstår i form av handlingsplan för budget i balans 2019, till 
senast april 2019, samt 

att uppdra till socialnämnden att varje månad under år 2019 redovisa 
planerad effekt samt uppnådd effekt av beslutade besparingar till 
kommunstyrelsen.    

Yrkanden 
Ingrid Nilsson (V) yrkar att en andra att-sats läggs till beslutet med följande 
lydelse: 

att uppdra till socialnämnden att varje månad under år 2019 redovisa 
planerad effekt samt uppnådd effekt av beslutade besparingar till 
kommunstyrelsen    

I yrkandet instämmer Anders Gäfvert (M)      

Propositionsordning 
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag med Ingrid Nilssons (V) tilläggsyrkande.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag med Ingrid Nilssons (V) tilläggsyrkande.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag med Ingrid Nilssons (V) tilläggsyrkande.       

Bakgrund 
I socialnämndens beslutade verksamhetsplan för 2019 finns en plan för 
kostnadsminskningar motsvarande 26,5 mnkr. Enligt kalkylen är behovet av 
kostnadsminskningar 30,1 mnkr. Det betyder att det trots föreslagna åtgärder 
saknas 3,6 mnkr för budget i balans. Socialnämndens bedömning är att man i 
april kan presentera en plan för det resterande underskottet. Ett antal förslag 
finns kvar att utreda vidare men kräver mer tid för att säkerställa 
genomförbarhet och tidsaspekter. Kommunstyrelseförvaltningen delar 
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socialnämndens bedömning att mer tid för arbetet kommer att säkra kvalitet 
och genomförbarhet i förslagen, vilket gynnar god kontroll.   

Beslutsunderlag 
      

______  
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§ 204 Dnr 25314  

Information från kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektör  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna      

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 
Kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S) informerar om 
följande: 

 Seminarium om fossilfritt Sverige 

 Transportforum 

 Träff med Mittuniversitetets ledning 

 Styrgrupp för översyn av den regionala kollektivtrafiken 

 Träff med First Camps VD och företrädare för stugföreningen 
Smitingen 

 Träff med Boloobas ledning  
 

Kommunstyrelsens 1:a vice ordförande, Karin Frejarö (MP) informerar om 
följande: 

 Fossilfritt Sverige-konferens 3 okt: berätta om kommunens 
klimatplan och det arbete vi gör med att ställa om fordonsflottan 

 Invigning av regnbågslinorna i simhallen: #WeDo 
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 Invigning av Agrell-konstverket på torget 

 Landsbygdsråd: sista för mandatperioden. Bra och aktiv 
representation från kommundelarna. 

 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, Anders Gäfvert (M) informerar om 
följande: 

 Transportforum – Flyg 

 SKL – Utbildningsberedning (Betygsutredning, Nationella 
digitaliseringsstrategin och statsbidrag likvärdig skola) 

 Direktionsmöte Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen 

 Studiebesök med arbetsutskottet på Oasen 

 Styrelsemöte Kommunförbundet 
 

Kommundirektören Sofia Pettersson informerar om följande: 

 Tjänster ekonomiavdelningen  

 Neddragning /omreglering tjänster inför vp 2019 

 Befattningsregister 

 Uppföljning ekonomi Soc och planering 2019 

 Ekonomi i alla förvaltningarna 

 Kommundirektörsföreningen- Digitalisering, Tillitsdelegationen 

 Sunt arbetsliv -arbetsmiljöutbildning 

 Rekryteringar socialförvaltning och skola 

 Samverkansavtal  

 Kollektivtrafiköversynen 

    ______  
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§ 170 Dnr 27802  

Informationsärenden 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har fått ta del av följande informationspunkter: 

  

  

 Information Climate – Daniel Johannsson, strateg miljö, hållbarhet 
och infrastruktur 

 Val efter valet KS/KF – Anna Bostedt, kanslichef 

 Delårsbokslut KS och Härnösands kommun – Sofia Pettersson, 
kommundirektör och Malin Rydmark, tf. ekonomichef 

 Information handlingsplan för ekonomi i balans 2018, socialnämnden 
– Sofia Pettersson 

 Drift av ridskola – Sofia Pettersson och Thomas Jenssen, 
förvaltningschef på samhällsförvaltningen 

 Riktlinjer för idéburna offentliga partnerskap, IOP – Anna Bostedt  
 

 Finansieringsmodell extratjänster – Sofia Pettersson och Malin 
Ullström, processledare 

Följande ledamöter och ersättare närvarade:  

Ledamöter Ersättare 
Andreas Sjölander (S) Håkan Viklund (S) 

Karin Frejarö (MP) Ann-Christine Elfvendahl (S) 

Anders Gäfvert (M) Lotten Vidmark (S) 

Björn Nordling (S) Johan Nilsson (S) 

Magnus Oscarsson (S) Michael Möller Christensen (V) 

Lennart Molin (S) Rosmarie Sandin (L) 

Göran Norlander (S)  Eva-Clara Viklund (M) 

Fred Nilsson (S)  

187



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(10) 

Sammanträdesdatum 
2018-10-02 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 177 Dnr 2018-000410 040 

Rapport socialnämndens ekonomiska situation 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna rapporten,  

att socialnämnden till kommunfullmäktige i december presenterar en 
handlingsplan för hur man ska klara beslutad ram 2019 utifrån prognostiserat 
underskott 2018 och äskat behov i budgetförslag, 
att socialnämnden ges uppskov till kommunfullmäktiges decembermöte med 
att presentera verksamhetsplan för 2019,   

att socialnämnden återkommer med en analys av potentialer i relation till 
statistik från KOLADA och förslag på åtgärder utifrån denna, samt 

att uppdra till kommunstyrelsens presidium och socialnämndens presidium 
att föra dialog om handlingsplanernas utformning. 
      

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M) och Karin Frejarö (MP). 

Yrkanden 
Karin Frejarö (MP) yrkar på en justerad andra attsats som lyder: 

att socialnämnden till kommunfullmäktige i december presenterar en 
handlingsplan för hur man ska klara beslutad ram 2019 utifrån prognostiserat 
underskott 2018 och äskat behov i budgetförslag. 
Samt en ny tredje attsats som lyder: 

att socialnämnden ges uppskov till kommunfullmäktiges decembermöte med 
att presentera verksamhetsplan för 2019.   

I yrkandet instämmer Anders Gäfvert (M).     

Propositionsordning 
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, Karin 
Frejarös (MP) yrkande.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
Karin Frejarös (MP) yrkande.  
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Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Karin 
Frejarös (MP) yrkande.        

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har gett i uppdrag till kommundirektören att genomlysa 
socialnämndens ekonomi med anledning av det dåvarande ekonomiska läget 
samt det befarade läget inför 2018 och budgetarbete 2019. Syftet är att 
identifiera problemområden för nämnden att fortsätta arbetet med. 

Arbetssättet i genomlysningen bygger på avvikelseidentifiering. 
Frågeställningar och iakttagelser stäms löpande av med förvaltningen för 
kvalitetssäkring.  

Prioriteringsordningen under genomlysningen är följande;  

 Ekonomiredovisning 2014-2017 per verksamhet på postnivå för att 
prioritera och identifiera avvikelser 

 Rambudgetdokument, verksamhetsberättelser, verksamhetsplan, 
nämndbeslut och uppdrag från nämnden – genomgång av samtliga 
handlingar och underlag 2014-2017 

 Verksamhetsområden  
o Biståndsenheten   

o Individ- och familjeomsorgen 

o Hemsjukvård 

o Köp av huvudverksamhet och externa tjänster 

o Privata utförare (HVB-hem, Särskilda boenden, Hemtjänst) 

o Uppföljningsprocessen 

o Omsorgen om funktionshindrade 

o Särskilt boende 

o Generell administration 

o Avtal – IT, lokaler, upphandling och inköp  

o Prestationsmedel, schablonersättning och annan extern 
finansiering  

 

 

Iakttagelser budgetuppföljning 2017 
Budgetuppföljning har genomförts vid socialnämndens samtliga möten 
mellan februari till december 2017. Vid redovisningar har förvaltningen 
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redovisat ett växande underskott, se tabell 1. I mars 2017 beslutade 
socialnämnden att skicka information angående befarat ekonomiskt 
underskott till kommunstyrelsen för kännedom. I beslutet framgår att 
förvaltningen vid tertialrapport 1 ämnar återkomma med genomarbetad 
prognos samt handlingsplan och eventuellt behov av medel. I maj 2017 
beslutar socialnämnden om en besparing genom att avveckla tjänster 
omfattande 1,45 mnkr. I beslutsdokumentet för tertialbokslut föreslår 
förvaltningen en nollprognos för helåret, resultatet vid 4 månader visade på -
4,4 mnkr. I beslutet återfinns inte någon tydlig beskrivning över de åtgärder 
som ska genomföras samt planering av åtgärderna i tid och pengar för att 
åstadkomma det prognostiserade nollresultatet för 2017. 

Vid delårsprognosen för socialnämnden 2017 var resultatet -7,6 mnkr, 
prognosen för helåret 2017 visade då på ett underskott på -7,6 mnkr. De 
föreslagna och sedan beslutade åtgärderna omfattade 0,4 mnkr samt en 
äskning till kommunfullmäktige om 7,2 mnkr.  

2017 års resultat blev -1 mnkr inklusive +5,0 mnkr i överskottshantering 
samt ytterligare +7,2 mnkr tillförda efter den framförda äskningen. 

      

Resultat     
  

januari -0,9     
februari -1,5     
mars -5,9 
april -4,4 0 prognos, 1,45 mnkr spar, 5 mnkr överskottshantering 
maj -5,2     
juni  -7,2     
augusti -7,6        0,4 mnkr i åtgärder samt 7,2 mnkr i äskning 
september -9     
oktober -3,7     
november -4,1     
december -1    
   
Tabell 1. Underskottsredovisning socialnämnden 2017 
 

Iakttagelser i budgetarbetet för 2018 
I samband med nämndens budgetförslag 2018 antaget av nämnd i maj 2017 
framgår att nämnden äskade 41,5 mnkr i utökad budgetram. 
Kommunfullmäktige antog i juni 2018 en budgetram för 2018. I rambeslutet 
framgår att socialnämnden erhöll 19 mnkr i utökad ram varav 15 mnkr var 
villkorat.  
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I november 2017 beslutade socialnämnden verksamhetsplan och 
detaljbudget för 2018. I beslutet saknas beskrivning av genomförande av 
budgeten i relation till tidigare framförda äskningar dvs behov av 
verksamhetsförändringar med anledning av skillnaden mellan äskade 
41,5mnkr och beslutade 19 mnkr. Differensen mellan 2017 års kostnadsutfall 
och budgeterade kostnader 2018 var 38 mnkr. I samband med 
verksamhetsplanen beslutade nämnden om en handlingsplan för att minska 
kostnaderna med 20 mnkr. Vilket innebär att det i ingången till 2018 saknas 
handlingsplan för 18 mnkr.   

I verksamhetsplanen för 2018 återfinns en beskrivning av att man inom 
förvaltningen har en stor oro för kostnadsökningar motsvarande ca 40 mnkr 
som inte inryms inom budgetram. Inget beslut om handlingsplan för de 
befarade kostnadsökningarna tas i samband med beslutet om 
verksamhetsplan. 

 

I samband med verksamhetsplanen för 2018 beslutade nämnden att 
genomföra en förändring inom hemtjänsten med minskad servicenivå. 
Förändringen skulle ge ca 7 mnkr i besparing. Socialnämndenes beslut 
omfattade 150 brukar vilket skulle ge 10 timmar minskad utförd tid per 
månad motsvarande ca 7 mnkr. I samband med genomlysningen har en 
uppföljning av effekten av åtgärden genomförts. Vid uppföljningen återfinns 
endast 40 brukare med den förväntade insatsen, samt att den utförda tiden för 
dessa brukar i genomsnitt inte har minskat. Den beslutade 
kostnadsminskningen kommer således inte vara möjlig att åstadkomma. 
Nämnden har därefter fattat andra beslut om förändringar inom området 
hemtjänst vilket fått tydlig effekt på den utförda tiden som också följs upp på 
ett förbättrat sätt, vilket skapar större kostnadskontroll. 

 

Ekonomisk utveckling 
Skillnaden över åren mellan budgeterade intäkter och kostnader genomgick 
som störst förändring mellan 2014 till 2016. Intäkterna ökade då med ca 100 
mnkr. Kostnaderna ökade med motsvarande volym. 2018 innebar ett 
trendbrott med en minskning av nämndens budgeterade kostnadsutrymme 
för första gången på många år. Förändringen berodde på kraftigt minskade 
externa intäkter som inte kunde kompenseras med skattemedel. För att klara 
en sådan omfattande ekonomisk förändring krävs tydliga handlingsplaner 
och en kraftfull ledning och styrning. 

Personalkostnader är en av de mest kostnadsdrivande faktorerna inom 
kommunal verksamhet. Antalet tillsvidareanställningar vid IFO ledning, barn 
och familj samt ekonomi- och vuxen konstateras ha ökat i antalet 
tillsvidareanställda med 19 tjänster mellan åren 2014-2018. 9 av dessa har 
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inrättats i enlighet med gällande regelverk, inrättandet av övriga 10 tjänster 
motsvarande en kostnad på ca 5,5 mnkr har inte varit uppe till politiskt beslut 
i enlighet med gällande regelverk. 

 

Iakttagelser beslutsunderlag 
Vid genomgång av socialnämndens protokoll och underlag mellan åren 
2014-2018 framgår att vissa ärendena omfattar beslutet ”att lägga 
informationen till handlingarna” alternativt har otydlig formulering i relation 
till underlaget eller omfattningen av beslutet och gällande regelverk.  Detta 
medför att besluten blir otydliga och försvårar uppföljningen från nämndens 
sida av fattade beslut. Granskningen visar så här långt exempel på brister 
som gjort det svårt att under rådande omständigheter leda verksamheten på 
ett adekvat sätt. Brister på handlingsplaner i samband med ekonomiska 
underskott har försvårat möjligheterna att bryta kostnadsutvecklingen. En 
fungerande uppföljning av fattade beslut skulle ökat möjligheterna att på ett 
tidigt stadium vidta åtgärder. Otydliga underlag och beslutsformuleringar har 
försvårat nämndens möjlighet att genomföra och följa upp beslut. I 
granskningsarbetet framkommer också brister på följsamhet till gällande 
regelverk, såsom ekonomistyrningsreglementet.  

 

 

Omvärlden 
I det fortsatta arbetet med genomlysning av socialnämndens ekonomi har 
jämförelser mellan Socialförvaltningens områden inom Härnösands kommun 
och andra kommuner genomförts i KOLADA. Överlag kan man säga att 
Härnösand befinner sig i mitten i jämfört med andra kommuner.  Vi har 
nedan sammanställt den potential Härnösand har att utforska i relation till de 
kostnadsmässigt 50 bästa kommunerna i landet enligt 2017 års siffror.  

 

Inom området särskilt boende ligger Härnösand på plats 132 av landets 
kommuner. Vi har en kostnad som redovisas i KOLADA med 859 
051kr/brukare. 
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De kommuner som ligger inom det gröna området runt plats 50 har en 
kostnad på ca 760 000 kr/brukare. För Härnösands del innebär det att det 
finns en potential i att bedriva verksamheten inom särskilt boende med en 
minskad kostnad på 25 mnkr. 
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Inom området IFO har Härnösands kommun 2017 en kostnad på 3595 
kr/invånare. Skulle Härnösand placera sig plats de 50 främsta skulle vi ha en 
kostnad på 3000 kr/invånare skulle det innebära 14 mnkr mindre kostnader. 

 

 

 
 

Inom omsorgens verksamhet, daglig verksamhet hade Härnösand 2017 en 
kostnad på 178 416 kr/brukare. Motsvarande kostnad runt plats 50 är 120 
000 kr/brukar vilket innebär en potential på 10 mnkr. 

 

Sammantaget ser vi utifrån den samlade nationella statistiken i KOLADA en 
potential inom de områden som belysts med 50 mnkr. Vi vet att det kan finns 
svårigheter inom vissa verksamhetsområden att jämföra i KOLADA. Här 
kan RKA vara ett bra stöd för det fortsatta arbetet för nämndens fortsatta 
analysarbete. Potentialen behöver analyseras närmare och jämföras med de 
kommuner som finns inom spannet 50 bästa för att hitta förbättringsområden 
och i vilken omfattning potentialen går att omsätta. 

 

Uppföljning av nämndens arbete med att nå givna ramar 2018 
Vid socialnämndens möte i september beslutade man gällande delårsprognos 
2018. I protokollet går att läsa att det prognostiserade resultatet minskat från 
aprilprognosens 44,7 mnkr till 40,6 mnkr. Nämnden har sedan beslut om 
verksamhetsplan och detaljbudget november 2017 sammanlagt beslutat om 
kostnadsminskningar motsvarande ca 30 mnkr. Vid uppföljningen i 
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september visade prognosen att ca 20 mnkr av dessa kommer att kunna 
verkställas i år. Det går i handlingarna inte att utläsa hur stor del av 
kostnadsminskningen som kommer få genomslag senare och hur stor del 
som inte kommer få någon effekt alls.  

Förvaltningens förslag till handlingsplan i samband med delårsprognosen till 
nämnden var att hos kommunfullmäktige äska 40,6 mnkr. Nämnden 
beslutade att äska det hittills uppkomna underskottet om 30,9 mnkr samt att 
förvaltningen fick i uppdrag att genomföra tidigare beslutade 
handlingsplaner samt återkomma till nämnden med ytterligare förslag till 
handlingsplan omfattande 10 mnkr avseende budget 2019.  

Nämndens beskrivna behov i budget 2019 är högre än den ramökning 
nämnden erhållit. Tillsammans med det underskott man i dagsläget har och 
den rambudget man fått från KF, är det av yttersta vikt att nämnden beslutar 
om ytterligare handlingsplaner och en detaljbudget för 2019 som tar hänsyn 
till prognosen för 2018 och de av kommunfullmäktige givna ramarna.  

Som en del av arbetet med kostnadsreduceringar behöver nämnden 
säkerställa att de utökningar som genomfördes i samband med det extra 
tillförda flyktingmedel 2016 och som försvinner 2019, arbetas bort.  

Nämnden behöver också säkerställa att de tjänster som tillförts utan politiska 
beslut blir föremål för värdering och beslut på erforderlig nivå.  

Förvaltningens beskriver själv att man möjligen har ett för generöst 
förhållningssätt i biståndsbedömningarna. Detta bör nämnden rikta särskilt 
fokus och utreda då det kan få stora konsekvenser för kostnaderna.  

Inom ramen för kommunstyrelsens granskning identifierades hemsjukvård 
och hälso- och sjukvård som ett område där man haft betydande 
kostnadsökningar mellan 2014-2017. Särskilt utredningsstöd ges därför till 
socialförvaltningen i frågan för att identifiera möjliga kostnadsbesparingar.  

I delårsprognosen för 2018 har nämnden angett att man prognostiserar ett 
kostnadsutfall för 2018 på 726,9 mnkr. I budgetförslaget för 2019 från 
nämnden beräknades externa intäkter till 98,3 mnkr. Tillsammans med den 
budgetram kommunfullmäktige givit i form av skattemedel ger det en total 
ram på 694,9 mnkr under förutsättning att förslag till budgeterade externa 
intäkter kvarstår. Skillnaden mellan det prognostiserade kostnadsutfallet 
2018 och ramen för 2019 är 32 mnkr. För 2018 hade nämnden budgeterat för 
1,9 mnkr högre externa intäkter än vad som i dagsläget syns i prognosen. 
Om detta skulle vara fallet för 2019 kommer således 32 mnkr vara 
tillräckligt. 

Om externa intäkter inte höjs eller ytterligare åtgärder inte genomförs 
kommer förutsättningarna att klara 2019 års givna ramar vara mycket små.  
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Lagkrav och styrande dokument 
Enligt kommunallagen 6 kap §11 ska Styrelsen ska följa de frågor som kan 
inverka på kommuens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska 
också hos kommunfullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra 
de framställningar som behövs. I regeringens proposition (2016/17:171) 
gällande KL 6 kap. gällande Särskilt om styrelsens uppgifter står att läsa. 
”Styrelsen kan lämna råd, anvisningar och förslag till åtgärder till 
nämnderna. Följs inte dessa får styrelsen begära att kommunfullmäktige 
vidtar åtgärder. Däremot ligger det inte inom styrelsens befogenheter att i en 
annan nämnds ställe besluta att en viss åtgärd ska vidtas eller att belsuta att 
något som en nämnd redan har beslutat inte får verkställas.” 
 
Enligt Reglementet för ekonomistyrning punkt 2.2 Kommunstyrelsens 
ansvar, ska kommunstyrelsen ”Om beslutade mål för verksamhet och 
ekonomi inte uppnås ska kommunstyrelsen tillskriva kommunfullmäktige 
och föreslå åtgärder för att komma tillrätta med obalansen” 
 
I ekonomistyrningsreglementet går också att läsa under punkt 2.3 
Nämndernas ansvar att ”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. […]Om nämnden bedömer att den av 
kommunfullmäktige beslutade budgeten 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 behovet av att ändra mål och inriktning för 
verksamheten. Varje utökning av budget skall vara finansierad.” 
 
Socialnämnden har under längre tid haft kännedom om kommande befarade 
underskott. Erforderliga handlingsplaner för att nå ekonomi i balans har inte 
beslutat i tillräcklig omfattning för att klara de av kommunfullmäktige givna 
ramarna. Ej heller har de antagna handlingsplanerna fått förväntad effekt.  

Den kraftiga obalansen socialnämnden gick in med i 2018 på grund av den 
stora differensen mellan 2017 års utfall och 2018 års ram, har varit en tuff 
utmaning. Då nämnden under 2018 inte vidtagit tillräckligt stora åtgärder i 
relation till vikande externa intäkter ser vi att även 2019 kommer att kunna 
bli problematiskt. Det mest realistiska är att socialförvaltningen genomför 
åtgärder som gör att nämnden återigen kommer till en nivå som återställer en 
ekonomi i balans först senare delen av 2019. Det betyder dock att det finns 
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en risk att det stora underskott nämnden går in med i 2019 inte kommer att 
kunna hämtas hem i sin helhet.      

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-01 

Delårsrapport socialnämnden 2018-09-27 § 136 

Handlingsplan socialnämnden      

______  
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§ 140 Dnr 27802  

Informationsärenden 
Kommunstyrelsen har fått information om följande ärenden:    

Brottsofferjourens verksamhet – Lars Edlund, ordförande Brottsofferjouren 
och Claes Arenander, stödperson Brottsofferjouren Härnösand 

Remissvar Regional kulturplan – Elisabeth Oxelhöjd, kulturchef 

Remissvar Regional biblioteksplan – Susanne Hägglund, bibliotekschef 

Ansökan verksamhetsbidrag Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 
(Murberget) – Uno Jonsson, tillväxtchef  

Campus Härnösand – Uno Jonsson, tillväxtchef 

SPRINT 2019-2022 – Uno Jonsson, tillväxtchef 

Uppsiktsplikt kommunala bolag – Anna Bostedt, kanslichef, Johanna Laine, 
kommunsekreterare 

Revisionen granskar kommunstyrelsen, Granskning av tillväxtavdelningen 
och Frågor och svar från Revisionen om investeringsprocessen – Sofia 
Pettersson, kommundirektör, Anna Bostedt, kanslichef 

Handlingsplan för ekonomi i balans 2018 (socialnämnden) – Sofia 
Pettersson, kommundirektör 

Remiss – förslag till direktiv för översyn av den regionala kollektivtrafiken – 
Sofia Pettersson, kommundirektör 

Medfinansiering av EU-projekt – Framtidens fjärrvärme med energilagring 
och solenergi – Daniel Johannsson, strateg miljö, hållbarhet och infrastruktur 

Program för digitalisering – Sofia Pettersson, kommundirektör 

 

Följande ledamöter och ersättare har varit närvarande: 

Ledamöter:    Ersättare: 
Andreas Sjölander (S) ordförande  Mona Sundin (S) 
Karin Frejarö, (MP), vice ordförande  Lotten Vidmark (S) 
Anders Gäfvert (M), 2:e vice ordförande  Ann Kristin Elfvendal (S) 
Björn Nordling (S)   Mohammed Abdulwahab (MP) 

198



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(4) 

Sammanträdesdatum 
2018-09-04 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 149 Dnr 2018-000297 042 

Genomlysning socialnämndens ekonomi 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga delrapport 2 till handlingarna samt 

att beslutet delges socialnämnden och kommunfullmäktiges presidium.   

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Karin Frejarö (MP) och Andreas 
Sjölander (S). 

Yrkanden 
Anders Gäfvert (M) yrkar att beslutet lämnas till kommunfullmäktige för 
kännedom. 

Karin Frejarö (MP) yrkar att beslutet delges socialnämnden. 

Andreas Sjölander (S) yrkar att beslutet delges kommunfullmäktiges 
presidium och socialnämnden. 

Anders Gäfvert (M) bifaller Andreas Sjölanders (S) förslag.  

Propositionsordning 
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag med Andreas Sjölanders (S) tilläggsförslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag samt Andreas Sjölanders (S) tilläggsförslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag samt Andreas Sjölanders (S) tilläggsförslag.  

Bakgrund 
Delrapport 2 

Socialnämnden har under 2018 arbetat för att balansera budget och utfall för 
att klara förväntat resultat utifrån givet uppdrag och ekonomiska ramar från 
kommunfullmäktige. Vid januari 2018 hade socialnämnden en differens 
mellan utfall 2017 och budget 2018 på ca 30 mnkr. Nämnden tog i samband 
med verksamhetsplanen beslut om kostnadsreduceringar motsvarande ca 10 
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mnkr. Under våren har nämnden beslutat om kostnadsminskningar 
motsvarande ca 11 mnkr.  

Vid kommunstyrelsens sammanträde i juni 2018 delgavs en delrapport där 
områden för förbättringar rapporterades. Det gällde bland annat underlagens 
korrekthet och möjlighet för nämnden att besluta och följa upp fattade beslut. 
Sedan senaste delrapporten har nämnden beslutat om prognos och 
handlingsplan för befarat underskott. Handlingsplanen bestod av åtgärder 
motsvarande 1,15 mnkr samt en äskning till kommunfullmäktige om 43,6 
mnkr. Den beslutade åtgärden innebar avveckling av tjänster, ej tillsätta 
vakanta tjänster samt att genomföra en del schemaändringar. Resultaten av 
åtgärden ska presenteras för nämnden i september. En första analys ger att 
förvaltningen troligen kommer att ha svårigheter att nå beslutet om 1,15 
mnkr under innevarande år. Då nämnden i dagsläget inte beslutat om 
ytterligare åtgärder kommer man sannolikt ha problem att nå de ekomiska 
målen för 2018. 2019 års beslutade budgetram är för socialnämnden 30 mnkr 
högre än innevarande år. För att möjliggöra 2019 års budget krävs planering 
beslut för att överbrygga skillnaden mellan den beslutade budgetramen, +30 
mnkr och det prognostiserade resultatet, -44 mnkr. Innan kommunstyrelsen 
kan bereda framförd äskning bör socialnämnden ha genomfört en analys av 
effekten av beslutade besparingar samt upprättat en ny prognos innehållande 
ytterligare handlingsplaner med ett minimum av åtgärder för att klara 
övergången till 2019 års beslutade budget. Nämnden riskerar annars att i 
likhet med ingången till 2018 att ha en kostnadsmassa som är betydligt högre 
än budget för nästkommande år. 

Genomlysningen har under sommaren fortsatt att fokusera på de områden i 
den ordning som redovisats tidigare.  

Ekonomiredovisning 2014-2017 per verksamhet på postnivå för att prioritera 
och identifiera avvikelser. 

Rambudgetdokument, verksamhetsberättelser, verksamhetsplan, 
nämndsbeslut och uppdrag från nämnden – genomgång av samtliga 
handlingar och underlag 2014-2017. 

Verksamhetsområden:  

- Biståndsenheten   

- Individ- och familjeomsorgen 

- Hemsjukvård 

- Köp av huvudverksamhet och externa tjänster: 

 Privata utförare (HVB-hem, Särskilda boenden, Hemtjänst) 

 Uppföljningsprocessen 
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- Omsorgen om funktionshindrade 

- Särskilt boende 

- Generell administration: 

 Avtal – IT, lokaler, upphandling och inköp  

 Prestationsmedel, schablonersättning och annan extern 
finansiering  

Gällande ekonomiredovisningen återstår att presentera mer detaljerat den 
kostnadsutveckling om 90 mnkr som inträffade under 2017.  

Dokumentgenomlysningen har avrapporterats vid delrapporten som 
presenterades i juni 2018. Rapporten genererade ett uppdrag till 
förvaltningschefen som återrapporterats i socialnämnden augusti 2018 (se 
bilaga).  

Biståndsenheten konstaterar i sin granskning att ca 50-60% av besöken 
taggas, resterande läggs in manuellt i efterhand. Vidare ser biståndet vid 
granskning på individnivå att besluten inte alltid följs vilket blir 
kostnadsdrivande. Socialnämnden har beslutat om en rad åtgärder gällande 
biståndsbedömningarna vilket ge bättre förutsättningar för kostnadskontroll. 
Resultaten följs löpande i socialnämnden.  

Vid genomlysning av bemanningstalet 0,65 inom SÄBO konstateras att 
förutsättningarna ser väldigt olika ut mellan de olika enheterna varför 
bemanningstalet varierar mellan 0.65-0.71. Storleken på avdelning är 
avgörande för om bemanningstalet är möjligt att nå eller inte. Mindre 
avdelningar får mycket svårt att nå målet rent schemamässigt om man 
planerar avdelningsvis. Vissa avdelningar har räknat med arbetsplatsträffar 
andra inte och skillnader ses också på längden på nattpassen samt 
bemanningstalet på natten. En tydlighet kring vad som gäller och hur man 
samordnar borde underlätta arbetet för de planerande cheferna.  

Genomlysningen av verksamheterna inom IFO och hemsjukvård, hälso- och 
sjukvård pågår fortsatt och delrapportering förväntas vid kommunstyrelsens 
oktobermöte.  

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan socialnämnden 2018 
Handlingsplan för ekonomi i balans 2018 
Tidigare beslutade besparingar 2018  
Plan för åtgärder efter genomlysning av socialnämndens ekonomi, delrapport 
1 
Budgetuppföljning 2018 
Uppföljning av övriga effektiviseringar i åtgärdsplan ekonomi 2018 
Delrapport 1 granskning socialnämnden 
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______  
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§ 107 Dnr 27802  

Informationsärenden 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har fått ta del av följande informationspunkter: 

  

 Handelsutveckling – Uno Jonsson, tillväxtchef 

 HKIG, Höga Kusten på Export, Kattastrand 2:1 och 
Borgmästaravtalet, Gussjö – Uno Jonsson, Hanna Viklund, mark- 
och exploateringshandläggare 

 Fyramånadersbokslut 2018 KS – Sofia Pettersson, kommundirektör 
och Malin Rydmark, tf. ekonomichef 

 Fyramånadersbokslut 2018 kommunen – Sofia Pettersson och Malin 
Rydmark 

 Genomlysning av socialnämndens ekonomi – Sofia Pettersson 

 Kommuninvest, Reglemente interkontroll – Malin Rydmark, Ann 
Entall, redovisningscontroller och Jonas Innala, 
redovisningscontroller 

 Borgen Kommuninvest – Malin Rydmark 

 Presentation av budgetförslag; majoritetens och oppositionens förslag 

 Länsmuseet – Årsredovisning 2017, nuläge och planering – Jenny 
Samuelsson, länsmuseichef 

 Projekt Trolldomsprocesserna – Margareta Bergvall, antikvarie 
Länsmuseet 

 

Följande ledamöter och ersättare närvarade:  

Ledamöter  Ersättare 
Fred Nilsson (S) Håkan Viklund (S) 

Karin Frejarö (MP) Ann-Christine Elfvendahl (S) 

Anders Gäfvert (M) Lotten Widmark (S) 

Björn Nordling (S) Johan Nilsson (S) 
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Lennart Molin (S) Mohammed Abdulwahab (MP) 

Göran Norlander (S) Michael Möller Christensen (V) 

Andreas Sjölander (S) Helena Grönhagen (V) kom kl. 10.10 

Nina Skyttberg (S) Rosmarie Sandin (L) kl. 08.00-09.45, 11.15-11.45 

Göran Umefjord (MP) Karin Högberg (KD) 

Ingrid Nilsson (V)   

Gunnar Vestman (M)   

   
______  
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§ 130 Dnr 2017-000644 044 

Genomlysning av socialnämndens ekonomi 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra åt kommundirektören att återrapportera till kommunstyrelsen det 
fortsatta arbetet med den åtgärdsplan socialchefen fått i uppdrag att upprätta, 
 
att uppdra åt kommundirektören att fortlöpande informera kommunstyrelsen 
och socialnämnden om genomlysningens resultat och återkomma med 
slutrapport när arbetet avslutats, samt 
 
att sända ärendet för kännedom till kommunfullmäktiges presidium och 
revisionen.   

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M). 

Yrkanden 
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) yrkar på följande attsatser: 

att uppdra åt kommundirektören att återrapportera till kommunstyrelsen det 
fortsatta arbetet med den åtgärdsplan socialchefen fått i uppdrag att upprätta, 
 
att uppdra åt kommundirektören att fortlöpande informera kommunstyrelsen 
och socialnämnden om genomlysningens resultat och återkomma med 
slutrapport när arbetet avslutats, samt 
 
att sända ärendet för kännedom till kommunfullmäktiges presidium och 
revisionen.       

Propositionsordning 
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, ordförandes 
förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
ordförandes förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 
ordförandes förslag.      
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Bakgrund 
December 2017 gav kommunstyrelsen i uppdrag till kommundirektören att 
genomlysa socialnämndens ekonomi med anledning av det dåvarande 
ekonomiska läget samt det befarade läget inför 2018 och budgetarbete 2019. 
Arbetssättet i genomlysningen bygger på avvikelseidentifiering och 
frågeställningar och iakttagelser stäms löpande av med förvaltningen och 
nämnden för att möjliggöra snabbare åtgärder.  

Delrapport 
Arbetssättet bygger på avvikelseidentifiering och frågeställningar och 
iakttagelser stäms löpande av med förvaltningen och nämnden för att 
möjliggöra snabbare åtgärder.  
Prioriteringsordningen under genomlysningen är följande;  

 Ekonomiredovisning 2014-2017 per verksamhet på postnivå för att 
prioritera och identifiera avvikelser 

 Rambudgetdokument, verksamhetsberättelser, verksamhetsplan, 
nämndsbeslut och uppdrag från nämnden – genomgång av samtliga 
handlingar och underlag 2014-2017 

 Verksamhetsområden  
o Biståndsenheten   
o Individ- och familjeomsorgen 
o Hemsjukvård 
o Köp av huvudverksamhet och externa tjänster 
o Privata utförare (HVB-hem, Särskilda boenden, Hemtjänst) 
o Uppföljningsprocessen 
o Omsorgen om funktionshindrade 
o Särskilt boende 
o Generell administration 

 Avtal – IT, lokaler, upphandling och inköp  
 Prestationsmedel, schablonersättning och annan extern 

finansiering  
 
 
Iakttagelser budgetuppföljning 2017 
 
Budgetuppföljning har genomförts vid socialnämndens samtliga möten 
mellan februari till december 2017. Vid redovisningar har förvaltningen 
redovisat ett växande underskott, se tabell 1. I mars 2017 beslutar 
socialnämnden att skicka information angående befarat ekonomiskt 
underskott till kommunstyrelsen för kännedom. I beslutet framgår att 
förvaltningen vid tertialrapport 1 ämnar återkomma med genomarbetad 
prognos samt handlingsplan och eventuellt behov av medel. I maj 2017 
beslutar socialnämnden om en besparing genom att avveckla tjänster 
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omfattande 1,45 mnkr. I beslutsdokumentet för tertialbokslut föreslår 
förvaltningen en nollprognos för helåret, resultatet vid 4 månader visade på  
-4,4 mnkr. I beslutet återfinns inte någon tydlig beskrivning över de åtgärder 
som ska genomföras samt vilka ekonomiska effekter som ska uppnås i 
samband med respektive förändringar för att åstadkomma det 
prognostiserade nollresultatet för 2017. 
Vid delårsprognosen för socialnämnden 2017 var resultatet -7,6 mnkr, 
prognosen för helåret 2017 visade då på ett underskott på -7,6 mnkr. De 
föreslagna och sedan beslutade åtgärderna omfattade 0,4 mnkr samt en 
äskning till kommunfullmäktige om 7,2 mnkr. 2017 års resultat blev -1 mnkr 
inklusive +5,0 mnkr i överskottshantering samt ytterligare +7,2 mnkr 
tillförda efter den framförda äskningen. 
 
 

        
 

Resultat 
      januari -0,9 
      februari -1,5 
      mars -5,9 
      april -4,4 0 prognos, 1,45 mnkr besparingar, 5 mnkr överskottshanteringen 

maj -5,2 
      juni  -7,2 
      augusti -7,6 0,4 mnkr i åtgärder samt 7,2 mnkr i äskning 

 september -9 
      oktober -3,7 
      november -4,1 
      december -1 
      

        Tabell 1. Underskottsredovisning socialnämnden 2017 
 
 
Iakttagelser budgetförslag 2018 
 
I samband med budgetförslag 2018 antaget av nämnd i maj 2017 framgår att 
nämnden äskade 41,5 mnkr i utökad budgetram. Kommunfullmäktige antog i 
juni 2018 en budgetram för 2018. I rambeslutet framgår att socialnämnden 
erhöll 19 mnkr i utökad ram varav 5 mnkr var villkorat.  
 
I november 2017 beslutade socialnämnden verksamhetsplan och 
detaljbudget för 2018. I beslutet saknas beskrivning av genomförande av 
budgeten i relation till tidigare framförda äskningar dvs behov av 
verksamhetsförändringar beroende skillnaden mellan äskade 41,5mnkr och 
beslutade 19 mnkr. Differensen mellan 2017 års kostnadsutfall och 
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budgeterade kostnader 2018 är ca 43 mnkr. Någon beskrivning i 
verksamhetsplan eller annat politiskt beslut hur kostnadsminskningen ska 
åstadkommas återfinns ej.   
 
I samband med verksamhetsplanen för 2018 beslutade nämnden att 
genomföra en förändring inom hemtjänsten med minskad servicenivå. 
Förändringen skulle ge ca 7 mnkr i besparing. Socialnämndenes beslut 
omfattade 150 brukar vilket skulle ge 10 timmar minskad utförd tid per 
månad motsvarande ca 7 mnkr. Vid uppföljning på effekten av åtgärden 
återfinns endast 40 brukare med matlagning som insats, samt att den utförda 
tiden för dessa brukar i genomsnitt inte har minskat. Den beslutade 
kostnadsminskningen kommer således inte vara möjlig att åstadkomma. 
 
I verksamhetsplanen för 2018 återfinns också en beskrivning av att man 
inom förvaltningen har en stor oro för kostnadsökningar motsvarande ca 40 
mnkr som inte inryms inom budgetram. Förvaltningen beskriver också att 
dessa kommer vara svåra att påverka eftersom det är yttre faktorer som styr. 
 
 
Iakttagelser ekonomisk utveckling 
 
Skillnaden mellan 2017 års utfall och 2018 års budget är 43 mnkr. 
Prognosen efter tertialbokslut 1 visar på ett underskott på 44 mnkr. 
 

 
Den befarade kostnadsökningen om 40 mnkr från förvaltningen 
prognostiseras endast till 9 mnkr mer än utfallet 2017. Däremot 
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prognostiserade intäkterna för 2018 till 7 mnkr högre än budgeterat och 
kostnaderna för 2018 till ca 53 mnkr högre än budgeterat. 
Kostnadsutvecklingen har således bromsats dock ej minskat i den omfattning 
budgeten medger. Någon handlingsplan framfördes inte i samband med 
prognosen. Nämnden beslutade att ett handlingsplan ska presenteras för 
nämnden i enlighet med reglementet senast 3 veckor efter prognostiserat 
underskott. 
 

 
 
Skillnaden över åren mellan budgeterade intäkter och kostnader genomgick 
som störst förändring mellan 2016 och 2017. Intäkterna ökade då med 104 
mnkr varav 15 mnkr var skatteintäkter. Kostnaderna ökade med motsvarande 
volym ca 90 mnkr. Vilket innebär en ökning med ca 13%. 2018 innebar 
däremot en minskning av nämndens kostnadsutrymme för första gången på 
många år. För att klara en sådan omfattande ekonomisk förändring krävs en 
kraftfull ledning och styrning. 
 
Personalkostnader är en av de mest kostnadsdrivande faktorerna inom 
kommunal verksamhet. Antalet tillsvidareanställningar vid IFO ledning, barn 
och familj samt ekonomi- och vuxen konstateras ha ökat i antalet 
tillsvidareanställda med 19 tjänster mellan åren 2014-2018. 9 av dessa har 
inrättats i enlighet med gällande regelverk, inrättandet av övriga 10 tjänster 
motsvarande en kostnad på ca 5,5 mnkr har inte varit uppe till politiskt beslut 
i enlighet med gällande regelverk. 
 
 
Iakttagelser beslutsunderlag 
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Vid genomgång av socialnämndens protokoll framgår att vissa ärendena 
omfattar beslutet ”att lägga informationen till handlingarna” alternativt har 
otydlig formulering i relation till underlaget eller omfattningen av beslutet 
och gällande regelverk.  Detta medför att besluten blir otydliga och försvårar 
uppföljningen från nämndens sida av fattade beslut.  
 
 
Exempel 1:  
I protokoll från 2017 §106 lyder att satsen:  
”att ett mindre dagrum anpassas för brukarnas behov av 
måltids/aktivitetsrum genom att en mindre lägenhet öppnas upp och blir en 
del av dagrummet.” 
Under ekonomisk konsekvens beskriver förvaltningen att kostnaderna 
kommer att minska med 170 tkr per år samt att men genom förändringen tar 
bort en av demensplats i kommunen. Ekonomisk och verksamhetsmässig 
konsekvens borde ha framgått i beslutet. 
 
Exempel 2: 
I protokoll från september 2017 föreslår förvaltningen fortsatt utvärdering av 
gemensam familjehemsenhet i kommunförbundets regi.  Man beslutar också 
om att förvaltningen ska återkomma med ekonomisk redovisning av faktiska 
kostnader beroende på de andra kommunernas deltagande. 
Vid nämndsmötet i maj 2018 föreslås nämnden besluta om att ingå 
överenskommelse om gemensam familjehemsenhet. I förslaget till beslut 
saknas finansieringsförslag och underlag i form av utformad 
överenskommelse. I underlaget går att utläsa att förvaltningen bedömer 
kostnader till ca 1,2 mnkr per år samt att man inom organisationen inte kan 
kostnadseffektivisera med motsvarande summa vilket innebär att det blir en 
utökad kostnad för nämnden.  
Nämnden beslutade då att delta i gemensam familjehemsvård under 
förutsättning av; att övriga fyra kommuner som indikerat intresse väljer att 
ingå, att avtalet mellan kommunförbundet och kommunen godkänns samt att 
förvaltningen återkommer med ett kostnadsneutralt förslag.  
Förvaltningens förslag var inte i enlighet med ekonomisyrningsreglementet 
vilket nämnden uppmärksammade och åtgärdade via sitt beslut. 
 
Exempel 3: 
I det av förvaltningen framtagna åtgärdsplan för budget i balans som 
presenterades för nämnden i april 2018 presenteras ett prognostiserat 
underskott på 42 mnkr och en åtgärdsplan motsvarande 11,2 mnkr. I 
förslaget till beslut går ej att utläsa att planen endast omfattar delar av det 
befarade underskottet. Det går att utläsa längre in i underlaget. I förslaget 
menar förvaltningen däremot att planen har gjorts i enlighet med 
ekonomistyrningsreglementet vilket inte är korrekt då det inte omfattar hela 
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det befarade underskottet. Förslagen i sin utformning är otydliga i hur de är 
uträknade samt hur uppföljning ska för att säkerställa leverans.  
 
Relevant regelverk kopplat till granskningen 
Utdrag ur ekonomistyrningsreglementet; 
”Nämnden ansvarar för att verksamheten 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.”  
”Om nämnden bedömer att den av kommunfullmäktige beslutade budgeten 
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 behovet av 
att ändra mål och inriktning för verksamheten. Varje utökning av budget 
skall vara finansierad.” 
 
Utdrag ur samlat reglemente för kommunstyrelse och nämnder; 
”Kommunstyrelsen har att besluta om att inrätta tjänster inom kommunens 
förvaltningsorganisation.” 
 
Sammanfattning delrapport 
Granskningen visar så här långt exempel på brister som gjort det svårt att 
under rådande omständigheter leda verksamheten på ett adekvat sätt. Brister 
på handlingsplaner i samband med ekonomiska underskott har försvårat 
möjligheterna att bryta kostnadsutvecklingen. En fungerande uppföljning av 
fattade beslut skulle ökat möjligheterna att på ett tidigt stadium vidta 
åtgärder. Otydliga underlag och beslutsformuleringar har försvårat nämndens 
och förvaltningens möjlighet att genomföra och följa upp beslut. 
Granskningen visar exempel på brister på följsamhet till gällande regelverk.      

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-06-01 
Bilaga – Uppdrag till förvaltningschef på socialförvaltningen – Förändrade 
arbetssätt inom socialförvaltningen          

______  
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§ 84 Dnr 27802  

Informationsärenden 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har fått ta del av följande informationspunkter: 

 Information från arbetslivsnämnden – Stig Nilsson, ordförande 
arbetslivsnämnden och Petra Norberg, förvaltningschef 
arbetslivsförvaltningen  

 Information om samverkansavtal MIUN – Anneli Kuusisto, 
utvecklare 

 Campus Härnösand – Uno Jonsson, tillväxtchef 

 Information om översyn av Härnösands kommuns 
förvaltningsorganisation – Sofia Pettersson, kommundirektör 

 Information om projekt Vårdkasen året runt - Henrik Olsson, 
näringslivsutvecklare 

 Information om projekt Landsbygd 2.0 - Henrik Olsson, 
näringslivsutvecklare och Eva-Lotta Öberg, projektledare Landsbygd 
2.0 

 Information om översyn av styrande dokument 
Kollektivtrafikmyndigheten – Ulf Andersson, Trafik- och Fritidschef 

 Information om genomlysning socialnämndens ekonomi – Sofia 
Pettersson, kommundirektör 

 Information om kommunstyrelsens budget – Sofia Pettersson, 
kommundirektör 

 Information från ekonomiavdelningen – Bo Glas, ekonomichef 

 Information om Ostkustbanan, Ingela Bendrot, VD Ostkustbanan 
2015 AB      

Följande ledamöter och ersättare har varit närvarande: 
Ledamöter:   Ersättare: 

Fred Nilsson (S)  Håkan Viklund (S) 
Karin Frejarö (MP)  Lotten Widmark (S) 
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§ 59 Dnr 27802  

Informationsärenden 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har fått ta del av följande informationspunkter: 

  

  

 Information uppsiktsplikt socialnämnden – Krister Fagerström 
McCarthy (S), ordförande i socialnämnden och Agneta Jonsson (S), 
vice ordförande i socialnämnden 

 Våldsbejakande extremism – Anna-Karin Hasselborg, 
våldsförebyggande samordnare 

 Information om hot och våld mot förtroendevalda - Anna-Karin 
Hasselborg  

 Information om stadsfesten – Tobias Wikström, Höga Kusten Nöje, 
Oscar Westerlind och Anna-Karin Hasselborg  

 Information tillväxt Höga Kusten – HKIG en industrigrupp med 
visioner – Uno Jonsson, tillväxtchef och Mia Wester, HKIG 

 Förlängning av markanvisning Ön 2:81 – Hanna Viklund, mark och 
exploateringshandläggare och Mia Wester, Connecti  
 

 Härnösand Teknik- och kulturhus – Uno Jonsson och Elisabeth 
Oxelhöjd, kulturchef 

 Information Västernorrlandsgruppen – Ronald Forsberg, 
kommendörkapten och Bengt-Ivar Rådström, blivande chef för 
Västernorrlandsgruppen 

 Policy för hållbar välfärd genom samverkan och partnerskap och 
Riktlinjer för upphandling och inköp – Mia Fälldin, 
verksamhetscontroller och Linda Högdahl, upphandlingscontroller 

 Järnvägsviadukten Projekt 1745 – Sofia Pettersson, kommundirektör 
och Tomas Jenssen, förvaltningschef på samhällsförvaltningen 
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§ 30 Dnr 27802  

Informationsärenden 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har fått ta del av följande informationspunkter: 

 Information om program för evenemang och möten, Uno Jonsson, 
tillväxtchef och Martina Rosenberg, utvecklare evenemang och 
möten 

 Information om VINK BizMaker, fortsättning etapp 1, Uno Jonsson, 
tillväxtchef 

 Information om Smitingen, Uno Jonsson, tillväxtchef 
 Information om markanvisning radhusområde Lövudden 1:123, Uno 

Jonsson, tillväxtchef, Hanna Viklund, mark- och 
exploateringshandläggare och Sebastian Stehlin, VD Framfast 
Projektutveckling AB 

 Information från fullmäktiges beredning för översyn av den politiska 
organisationen, Andreas Sjölander, kommunfullmäktiges ordförande 

 Information om Scenkonstbiennalen, Mikael Flodström, VD 
Scenkonst Västernorrland och Mira Helenius, danschef Norrdans 

 Information om BioFuel Region, Arne Smedberg, VD BioFuel 
Region och Daniel Johannsson, strateg miljö, hållbarhet och 
infrastruktur 

 Information om elköpsavtal, Ingemar Forzelius, Hemab och Bo Glas, 
ekonomichef 

 Information om ekonomi: Utfall februari, Över- och 
underskottshantering, Årsredovisning, Bo Glas, ekonomichef och 
Sofia Pettersson, kommundirektör 

 Information om kommunstyrelsens uppsiktsplikt över 
socialnämnden, Bo Glas, ekonomichef och Sofia Pettersson, 
kommundirektör 

 Information om arbetet med #Wedo, Sofia Pettersson, 
kommundirektör  

Följande ledamöter och ersättare har varit närvarande: 

Ledamöter:  Ersättare: 

Fred Nilsson (S) Mona Sundin (S) 
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§ 49 Dnr 2018-000115 040 

Uppsiktplikt Socialnämnden 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra åt kommundirektören att löpande återrapportera socialnämndens 
arbete med att säkerställa en ekonomi i balans och 

att bjuda in socialnämndens presidium till kommande möte med 
kommunstyrelsen.    
Yttranden 
I ärendet yttrar sig Karin Frejarö (MP). 

Yrkanden 
Karin Frejarö (MP) yrkar på en tilläggs att-sats med följande lydelse:  

att bjuda in socialnämndens presidium till kommande möte med 
kommunstyrelsen.     

Propositionsordning 
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag med Karin Frejarös (MP) tilläggsförslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag samt Karin Frejarös (MP) tilläggsförslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag samt Karin Frejarös (MP) tilläggsförslag.         

Bakgrund 
Socialnämnden uppvisade januari 2018 ett underskott på 3,9 mnkr. Från 
socialförvaltningen framförs oro för att 2018 klara en budget i balans. 
Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen inlett en 
ekonomisk granskning av socialnämndens ekonomi med syfte att stödja 
nämnden i att identifiera möjligheter till avvikelser och förbättringar för att 
klara sina ekonomiska utmaningar. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår 
att kommunstyrelsen intensifierar arbetet med uppsiktsplikten ytterligare 
genom att ge kommundirektören i uppdrag att löpande rapportera om 
socialnämndens arbete med att nå en budget i balans.     
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-03-07      

______  
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§ 14 Dnr 27802  

Informationsärenden 
Kommunstyrelsen har fått ta del av följande informationspunkter: 

 EU-projekt Investeringsfrämjande i Västernorrland – Helena 
Elfvendahl, High Coast Invest 

 Policy Kompetensförsörjning inkl. utbildning HR – Pernilla Unander, 
HR-chef 

 Remissvar långtidsplan 2020-2022 – Ulf Andersson, trafikchef 

 Scenkonstbiennal – Mira Helenius Martinsson, projektledare 

 Försäljning tomträtt Saltvik 8:27 – Hanna Viklund, mark- och 
exploateringshandläggare 

 Lägesbeskrivning ekonomi – Sofia Pettersson, kommundirektör och 
Lena Einarsson, ekonomichef 

 Genomlysning socialnämndens ekonomi – Sofia Pettersson 

 Kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S) informerar 
följande: 

- Kvartalsmöte med Technichus, HEMAB och Härnösandshus 
- Möte med Landshövdingen och Länsstyrelsen gällande 

säkerhetsskydd 
- Sjöfartsprogrammet 
- Bildandet av Kollektivtrafikgrupp 
- Företagsfrukosten 18 januari 2019 
- KSAU hade lunchbesök från Eon 22j januari 2019 
- Träff med ÖP-gruppen 23 januari 2019 
- Möte med Per Wahlberg, ordförande 

Kollektivtrafikmyndigheten och Hans Backlund, ordförande i 
nämnden för hållbar utveckling i Region Västernorrland om 
kollektivtrafikfrågor 

- Företagsbesök på Signum Reklam 
- Träff med rekryteringsgruppen angående rekryteringen av en 

ny kommundirektör 
- Tf. kommundirektör blir Birgitta Wigren, för närvarande 

förvaltningschef på skolförvaltningen 
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- Möte med Svensk näringsliv 8 februari 2019 
- Träff med HNEF 
- Möte med sjöfartsnäringen och försvarsberedningen 
- Kommer att ha en träff med ägarna av APA restaurang 

 
Christina Lindberg (C), 2:e vice ordförande informerar följande: 

- Möte med Landshövdingen den 7 februari 2019 

Kommundirektör Sofia Pettersson informerar om följande: 

- VP 2019, Budget 2020, Årsbokslut 
- Internkontroll ärendeprocessen 
- Planering av årets arbete 
- Uppstart budget- och uppföljningsprocessen 
- Omställningsprocessen soc 

 
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om kostnaden och upphandlingen 
för julfesten, företagsbesöket på biblioteket och Teatern. 
 
Lennart Bergström (SD) ställer en fråga om Alkoholhandläggningen i 
kommunen och Sjöfartsprogrammet. 
 

Följande ledamöter och ersättare närvarade:  

Ledamöter  Ersättare 
Andreas Sjölander (S)  Susanne Forsberg (S) 

Ingrid Nilsson (V)  Ann-Kristine Elfvendahl (S) 

Christina Lindberg (C)  Lennart Mohlin (S) 

Lotta Visén (S)  Myriam Estrella-Näslund (MP) 

Björn Nordling (S)  Mohammed Abdulwahab (MP) 

Monica Fahlén (S)  Karin Högberg (KD) 

Håkan Viklund (S)   Ulla Bylund (KD) 

Michael Möller Christensen  (V) Karl Rönnkvist (C) 

Johan Sundqvist (MP)  Ulrika Sundgren (C) 

Ingemar Wiklander (KD)   Leif Jonsson (M)  

Anders Gäfvert (M)  Glenn Sehlin (SD) 

Ida Skogström (M)  Olle Löfgren (L) 

Ingemar Ljunggren (M)  

       Lennart Bergström (SD) 
______  
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§ 24 Dnr 2018-000297 042 

Genomlysning socialnämndens ekonomi 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra åt socialnämnden att till kommunstyrelsen månadsvis 
återrapportera utfall av beslutade besparingar i relation till beräknad enligt 
tidigare beslut i kommunfullmäktige 20181217 §141,   

att uppdra åt socialnämnden att återkomma till kommunstyrelsen med en 
rapport som beskriver fördelningen av externa intäkter samt kostnader 
kopplade till dessa, 

att sända ärendet för kännedom till kommunrevisionen samt till 
kommunfullmäktiges presidium,  

att uppdra åt kommundirektören att tillsammans med övriga kommuner och 
regionen följa upp hemsjukvården, samt 

att uppdra åt kommundirektören att till kommunstyrelsens arbetsutskott 
löpande återrapportera socialförvaltningens omställningsarbete inom 
personalområdet..  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Erik Hultin (C), Johan Sundqvist (MP), Lennart 
Bergström (SD), Anders Gäfvert (M) och Lotta Visén (S). 

Yrkanden 
Anders Gäfvert (M) yrkar att första och andra attsatsen ska lyftas ur och 
skapa två extra ärenden av dessa. 

I yrkandet instämmer Erik Hultin (C), Lennart Bergström (SD), Andreas 
Sjölander (S) och Christina Lindberg (C).   

Ingrid Nilsson (V) yrkar på ytterligare attsatser som lyder: 

att uppdra åt kommundirektören att tillsammans med övriga kommuner och 
regionen följa upp hemsjukvården, samt 

att uppdra åt kommundirektören att till kommunstyrelsens arbetsutskott 
löpande återrapportera socialförvaltningens omställningsarbete inom 
personalområdet.  
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Propositionsordning 
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, första och 
andra attsatsen ska lyftas ur och bilda separata ärenden.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med att första 
och andra attsatsen ska lyftas ur och bilda separata ärenden.  

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, gällande 
attsats tre, fyra, fem.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag gällande attsatserna tre, fyra och fem.  

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, gällande 
Ingrid Nilssons (V) tilläggsyrkande.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Ingrid 
Nilssons (V) tilläggsyrkande.  

Bakgrund 
December 2017 gav kommunstyrelsen i uppdrag till kommundirektören att 
genomlysa socialnämndens ekonomi med anledning av det dåvarande 
ekonomiska läget samt det befarade läget inför 2018 och budgetarbete 2019. 

Arbetssättet i genomlysningen bygger på avvikelseidentifiering och 
frågeställningar och iakttagelser stäms löpande av med förvaltningen och 
nämnden för att möjliggöra snabbare åtgärder.  

Granskningens arbetssätt 
Arbetssättet bygger på avvikelseidentifiering. Iakttagelser rapporteras genom 
denna rapport till socialnämnden för att ge nämnden möjlighet att fördjupa 
analyserna och prioritera i det fortsatta arbetet med att anpassa kostnader 
efter intäkter.   

Samtliga verksamhetsområden har belysts ur följande perspektiv;  

Ekonomiredovisning 2014-2017 per verksamhet på postnivå för att prioritera 
och identifiera avvikelser 

Rambudgetdokument, verksamhetsberättelser, verksamhetsplan, 
nämndsbeslut och uppdrag från nämnden – genomgång av samtliga 
handlingar och underlag 2014-2017 

Iakttagelser budgetuppföljning 2017 
Budgetuppföljning har genomförts vid socialnämndens samtliga möten 
mellan februari till december 2017. Vid redovisningar har förvaltningen 
redovisat ett växande underskott, se tabell 1. I mars 2017 beslutade 
socialnämnden att skicka information angående befarat ekonomiskt 
underskott till kommunstyrelsen för kännedom. I beslutet framgår att 
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förvaltningen vid tertialrapport 1 ämnar återkomma med en genomarbetad 
prognos samt handlingsplan och eventuellt behov av medel. I maj 2017 
beslutar socialnämnden om en besparing genom att avveckla tjänster 
omfattande 1,45 mnkr. I beslutsdokumentet för tertialbokslut föreslår 
förvaltningen en nollprognos för helåret, resultatet vid 4 månader visade på  

-4,4 mnkr. I beslutet återfinns inte någon tydlig beskrivning över de åtgärder 
som ska genomföras samt vilka ekonomiska effekter som ska uppnås i 
samband med respektive förändringar för att åstadkomma det 
prognostiserade nollresultatet för 2017. 

Vid delårsrapporten för socialnämnden 2017 var resultatet -7,6 mnkr, 
prognosen för helåret 2017 visade då på ett underskott på -7,6 mnkr. De 
föreslagna och sedan beslutade åtgärderna omfattade 0,4 mnkr samt en 
äskning till kommunfullmäktige om 7,2 mnkr.  

2017 års resultat blev -1 mnkr inklusive +5,0 mnkr i överskottshantering 
samt ytterligare +7,2 mnkr tillförda efter den framförda äskningen. 

 

 
Resultat 

      januari -0,9 
      februari -1,5 
      mars -5,9 
      april -4,4 0 prognos, 1,45 mnkr besparingar, 5 mnkr överskottshanteringen 

maj -5,2 
      juni  -7,2 
      augusti -7,6 0,4 mnkr i åtgärder samt 7,2 mnkr i äskning 

 september -9 
      oktober -3,7 
      november -4,1 
      december -1 
       

Tabell 1. Underskottsredovisning socialnämnden 2017  
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Iakttagelser budget 2018 
I samband med budgetförslag 2018 antaget av nämnd i maj 2017 framgår att 
nämnden äskade 41,5 mnkr i utökad budgetram. Kommunfullmäktige antog i 
juni 2018 en budgetram för 2018. I rambeslutet framgår att socialnämnden 
erhöll 19 mnkr i utökad ram varav 15 mnkr var villkorat.  

I november 2017 beslutade socialnämnden verksamhetsplan och 
detaljbudget för 2018. I beslutet saknas beskrivning av genomförande av 
budgeten i relation till tidigare framförda äskningar dvs behov av 
verksamhetsförändringar med anledning av skillnaden mellan äskade 
41,5mnkr och beslutade 19 mnkr.  

Differensen mellan 2017 års kostnadsutfall och budgeterade kostnader 2018 
var ca 43 mnkr. Någon tydlig beskrivning i verksamhetsplan eller annat 
politiskt beslut hur kostnadsminskningen ska åstadkommas återfinns ej.   

I samband med verksamhetsplanen för 2018 beslutade nämnden att 
genomföra en förändring inom hemtjänsten med minskad servicenivå. 
Förändringen skulle ge ca 7 mnkr i besparing. Socialnämndenes beslut 
omfattade 150 brukar vilket skulle ge 10 timmar minskad utförd tid per 
månad motsvarande ca 7 mnkr. Vid uppföljning av effekten av åtgärden 
återfinns en liten andel brukare av de förväntade för insatsen, samt att den 
utförda tiden för dessa brukar i genomsnitt inte hade minskat. Den beslutade 
kostnadsminskningen var således inte vara möjlig att åstadkomma. 

I verksamhetsplanen för 2018 återfinns också en beskrivning av att man 
inom förvaltningen har en stor oro för kostnadsökningar motsvarande ca 40 
mnkr som inte inryms inom budgetram. Förvaltningen beskriver också att 
dessa kommer vara svåra att påverka då man menar att det är yttre faktorer 
som styr. Ingen plan för hur detta ska hanteras inom befintlig tilldelad ram 
återfinns i verksamhetsplanen. 

Iakttagelser budget 2019 
Framtagandet av förslag på budget i balans och verksamhetsplan 2019 för 
socialnämnden skedde under hösten 2018 i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut 20181022 § 113, i dialog mellan 
kommunstyrelsen presidium och socialnämndens presidium. 
Förvaltningschefen redogjorde löpande i samband med detta om alternativ 
till åtgärder för balans. Under arbetets gång framkom tydligt att nämnden 
förväntades säkerställa genomförbarhet i tid och pengar i underlagen samt att 
detta löpande skulle följas i nämnden. I beslutet om verksamhetsplan och 
detaljbudget i socialnämnden 20181122 §180 fattades inget beslut om 
uppföljning eller förväntad effekt per månad. Kommunfullmäktige fattade 
därför beslut 20181217 §141 att ge socialnämnden i uppdrag att 
återrapportera effekterna av åtgärderna månadsvis till kommunstyrelsen med 
början i januari 2019. I protokollet för socialnämnden i januari återfinns inte 
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någon sådan beslutspunkt. Socialnämnden bör skyndsamt fastställa en 
uppföljningsplan innehållande budgeterad effekt av åtgärderna per månad 
samt uppnådd effekt.  

Iakttagelser ekonomisk utveckling 
Skillnaden mellan 2017 års utfall och 2018 års budget var 43 mnkr. 
Prognosen efter tertialbokslut 1 2018 visade på ett underskott på 44 mnkr 
och bokslutet för året ser ut att landa med ett underskott på ca 40 mnkr. 

 
 

Den befarade kostnadsökningen om 40 mnkr från förvaltningen har bromsats 
och 2018 ligger nu på samma kostnadsnivå som 2017. Däremot är de 
faktiska intäkterna för 2018, 37 mnkr lägre än 2017. Kostnadsutvecklingen 
har således bromsats, dock ej minskat i den omfattning intäkterna medger.  
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Intäkter och kostnader inom socialnämndens område har genomgått stora 
förändringar mellan 2015 och 2017. Intäkterna har ökat i stor omfattning till 
största delen beroende på externa intäkter. Kostnaderna har ökat med 
motsvarande volym, vilket således innebär en kraftig ökning av 
kostnadsmassa under dessa år. 2018 innebar för hela kommunen en 
minskning av de totala intäkterna med ungefär 180 mnkr. Den största delen 
av förändringen omfattar skolan där intäkterna minskat med en bra bit över 
100 mnkr där man också klarat anpassningen av kostnaderna. 2018 innebar 
således också en minskning av socialnämndens budgeterade 
kostnadsutrymme för första gången på många år, på grund minskade externa 
intäkter. För att klara en sådan omfattande ekonomisk förändring krävs 
tydliga handlingsplaner och en kraftfull ledning och styrning. Under året har 
arbetet med att minska kostnaderna varit intensivt inom socialnämnden. När 
vi jämför kostnadsmassan med föregående år ser vi att man lyckats bromsa 
utvecklingen så att man står kvar på samma nivå som 2017. Däremot har 
intäkterna fortsatt minskat, vilket gör att avvikelsen mellan intäkt och 
kostnad varje månad är betydande och därmed gör att man i år kommer att 
sluta med ett minusresultat. En fortsatt anpassning av kostnaderna till 
intäkterna är nödvändig för att undvika fortsatta underskott och tydligare 
redovisning till nämnden av externa intäkter och kostnader kopplade till 
dessa är nödvändig för att förbättra styrningen. 

Personalkostnader 
Personalkostnaderna är den största delen av nämndens kostnader. I juni 
rapporterader genomlysningen att tjänster inrättats utan föregående politiska 
beslut enligt gällande regelverk. Vad vi kan se i nämndsprotokoll sedan dess 
har frågan om inrättande av dessa tjänster ännu inte varit uppe för 
bedömning i nämnden. För att säkra att socialnämnden får adekvat möjlighet 
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att styra sitt av kommunfullmäktige utpekade ansvarsområdet är det av vikt 
att nämnden får möjlighet att bedöma och prioritera enligt gällande 
regelverk. 

I dagsläget arbetar man inom förvaltningen olika utifrån bemanningstalet 
0,65. Ett exempel är att arbetsplatsträffar ibland ingår i bemanningstalet och 
ibland inte. Inom de områden där man har små enheter för beräkning av 
bemanningstalet blir det mycket svårt att uppfylla, medan i de områden som 
är större, inte ser samma problem. Detta skapar en otrygghet för cheferna när 
man själv får anta förutsättningarna. Ett tydliggörande behövs därför vad 
som menas med bemanningstalet.   

Härnösands kommun under hösten arbetat med att ta fram ett nytt 
gemensamt chefsavtal då vi idag har skillnader som gör att vi blir otydliga i 
hur vi agerar som en gemensam arbetsgivare. I samband med detta har vi 
noterat att ett fåtal chefer inom socialförvaltningens ena verksamhetsområde 
inte har förtroendearbetstid utan har beredskapsersättning och 
övertidsersättning samt i något enstaka fall även lönetillägg för enstaka 
ansvarsområde.  

Socialförvaltningens ledning har framfört önskemål om att också 
medarbetare utan personalansvar ska ha förtroendearbetstid. Detta 
tillsammans med att vi ser avvikelser i följsamheten till gällande 
arbetstidsavtal gör att vi behöver se över detta. Vi ser att denna olika 
hantering av chefsavtal och arbetstidsavtal kan få såväl ekonomiska som 
förtroendemässiga konsekvenser varför de kommer att ses över i samband 
med de nya chefsavtalen och heltidsprojektet.  

Under granskningen har även rutiner för hantering av inkonverterade och 
omställningsprocessen identifierats att vara i behov av översyn och 
förtydligande, vilket därför har initierats av HR-chefen. I samband med de 
besparingar som socialnämnden beslutade om i november 2018, togs inget 
beslut om uppföljning i nämnden av beslutade besparingar, vilket i 
kombinationen med otydlig omställningsprocess kan få ekonomiska 
konsekvenser. Vi ser också i beslutsunderlagen att otydligheter finns kring 
vissa personalbesparingar. Tex så beskrivs neddragningen av en tjänst som 
socialsekreterare istället som en neddragning av tjänst som 
kvinnofridssamordnare. Någon tjänst som kvinnofridssamordnare finns inte, 
däremot finns arbetsuppgiften. Vilket då faller inom ramen för förvaltningen 
att leda och fördela arbetet. Detta har skapat onödig förvirring om vad 
beslutet egentligen omfattar. Då omställningsprocessen i dagsläget inte är 
helt kvalitetssäkrad finns en risk att de beräknade besparingspotentialerna 
inte heller är fullt kvalitetssäkrade. Sammantaget gör det att socialnämnden 
och kommunstyrelsen bör följa förändringsarbetet med nogsamhet då det 
kan få ekonomiska konsekvenser. 
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Samordningsmöjligheter 

Inom kommunstyrelsens ansvar i enlighet med det gemensamma reglementet 
för styrelse och nämnder är en av uppgifterna att stödja, utveckla och 
samordna kommunens verksamheter. Under granskningen har såväl 
socialförvaltningen som andra förvaltningar framfört förslag på möjliga 
utvecklingsområden. 

Socialnämnden framförde i samband med ärendet om ekonomi i balans 
20180620 §98 att man önskade att kommunstyrelsen utreder en ny 
budgetmodell för bland annat försörjningsstöd. Det framförda 
utredningsbehovet utgår från socialförvaltningens önskan om ökad styrning 
och samordning inom arbetslöshetsområdet för att minska behovet av 
försörjningsstöd. För att stärka samverkan och styrningen av insatser och för 
att öka sysselsättningen bör frågan om försörjningsstödets organisatoriska 
placering med utgångspunkt i effektivisering och ökad måluppfyllelse, 
utredas. Vid omvärldsbevakning av området finns bra exempel på hur man 
hittat goda samverkansvinster genom att organisatoriskt placera arbetet med 
försörjningsstöd i direkt anslutning till de enheter inom 
arbetslivsförvaltningen som hanterar sysselsättningsfrågor. 

Nationellt pågår för närvarande ett arbete med att standardisera 
ansökningsprocesser för företagare, detta går under namnet Serverat. 
Serverat är ett samarbete mellan SKL, Tillväxtverket, Bolagsverket mfl där 
man skapat en modell för standardiserad e-tjänstansökan för företag. Vidare 
pågår i Sundsvall ett intressant utvecklingsarbete med samarbete mellan 
olika myndigheter för att förenkla tillståndsgivningen. Inom ramen för 
Serverat har man sett det blir enklare att starta och driva företag i 
restaurangbranschen men det har också bidragit till att effektivisera 
kommunernas arbete och handläggning. En kommun som anslutit sig till 
Serverats lösningar med guide, nationellt standardiserade tillstånd och 
checklista på verksamt.se och den sammansatta bastjänsten för 
grundläggande uppgifter har när det gäller serveringstillstånd bland annat 
sett en minskad andel felaktiga ansökningar, en minskad tidsåtgång hos 
kommunen för kompletteringar och minskad tidsåtgång för 
restaurangföretagare per ansökan. Inom Härnösands kommun finns 
möjlighet till liknande effektivisering genom samordning av 
myndighetsutövningen inom bland annat tillstånd och tillsyn inom områdena 
servering och livsmedel. Detta skulle också kunna förbättra företagens syn 
på Härnösands kommuns myndighetsutövning och därmed kunna var ett 
viktigt led i att förbättra företagsklimatet utifrån de politiska målen. 

Iakttagelser beslutsunderlag 
Vid genomgång av socialnämndens protokoll framgår att en vissa ärendena 
omfattar beslutet ”att lägga informationen till handlingarna” alternativt har 
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otydlig formulering i relation till underlaget, omfattningen av beslutet eller 
gällande regelverk.  Detta medför att besluten blir otydliga och försvårar 
uppföljningen från nämndens sida av fattade beslut, vilket får ekonomiska 
och förtroendemässiga konsekvenser. Detta rapporterades till socialnämnden 
i juni och är som avvikelse betraktat viktig för nämnden att skyndsamt 
hantera för förbättrad ekonomisk kontroll. I socialnämndens 
verksamhetsplan för 2019 har nämnden beslutat om ett antal åtgärder för att 
minska kostnaderna. Vi ser dock att det saknas beslut om uppföljning och 
förväntad effekt per månad vilket försvårar nämndens möjlighet till 
uppföljning och kontroll.  

Biståndsenheten 
Bakgrund och genomförande 
I genomlysningsarbetet av socialnämnden har ett av fokusområdena varit 
biståndsenhetens arbete. Detta beror på att biståndsbedömningar och fattade 
beslut om bistånd inom ramen för SoL (socialtjänstlagen) och LSS (lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade) har en direkt påverkan på 
resursanvändning inom socialförvaltningen. Därför har 
genomlysningsgruppen arbetat med att försöka ta reda på hur kommunens 
egen biståndsenhet arbetar med: 

- Systematisk kvalitetssäkring 
- Beslutsprocessen 
- Uppföljning av beslut 
- Begreppen skälig levnadsnivå (SoL) och goda levnadsvillkor (LSS) 
- Kommunens eventuella restriktivitet eller generositet i biståndsbeslut 

jämfört med andra kommuner 
- Kloka idéer på eller tankar kring förbättringsarbeten gjorda i andra 

kommuner som Härnösand skulle kunna ha nytta av 
Detta har gjorts utifrån tanken att en biståndsbedömning ska vara individuell 
och rättssäker, samtidigt som den ska vara kostnadseffektiv. 

För att ta reda på det har intervjuer gjorts med enhetschef på biståndsenheten 
samt med tre biståndshandläggare som arbetar med varsina områden: 1) 
LSS, 2) socialpsykiatri och 3) äldreomsorg. Dessutom har dialog förts med 
andra kommuner utifrån att de beskrivs som jämförbara med Härnösand i 
Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen). Dessa kommuner är Höganäs, 
Nybro, Karlshamn, Karlskoga, Avesta och Flen.  

Sammanfattning av intervjuer med medarbetare i biståndsenheten i 
Härnösand  
Biståndsenheten har i sin verksamhet ansvar för att kommuninvånare som 
har behov av vissa insatser får det de har rätt till. Det påverkar förstås också 
ekonomin i förvaltningen – tolkningen av en persons ansökan går att koppla 
till kostnader för till exempel hemtjänst, särskilt boende eller omsorg. 
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Utifrån det har frågor om verksamhetens organisering och art ställts för att 
kunna förstå om det finns något i enheten som gör att förvaltningens resurser 
kan användas på andra sätt. 

Biståndshandläggningsprocessen upplevs som tydlig och klar och följer en 
struktur som alla beskriver i stort sett på samma sätt. Det som inte fungerar 
på samma sätt beror på att handläggarna arbetar med olika ärendetyper 
(äldreomsorg, socialpsykiatri eller LSS).  

Processen för hur ett ärende ska handläggas är framtagen inom ramen för 
projektet KaMeL (Kvalitetssäkring av myndighetsbeslut enligt lag) som 
drivs inom socialförvaltningen. Vägledning i enskilda ärenden finns 
beskriven i dokumentet Riktlinjer för biståndsbeslut. Handläggarna har olika 
mycket hjälp av processen och av vägledningen, vilket verkar bero dels på 
handläggarens erfarenhet, dels på dokumentet Riktlinjer för biståndsbeslut. 
En erfaren handläggare kan i större utsträckning än en mindre erfaren ta sig 
igenom ett ärende utan att använda sig av processen eller riktlinjen som stöd 
i arbetet. Dessutom är riktlinjen inte helt komplett och i behov av viss 
uppdatering, ett arbete som är påbörjat. Det framförs också tankar om att det 
kan behövas fler rutiner och mer dokumentation för att handläggningen och 
handläggarna ska bli ännu säkrare. I de fall det finns juridiska funderingar 
som inte kan hanteras av handläggarna eller av enhetschef finns en juridisk 
tjänst upphandlad och som också används.  

Biståndsenheten arbetar med ärendedragningar vilket innebär att de 
handläggare som har ärenden de behöver få hjälp att fundera kring eller 
ärenden som rör beslut om boende träffas tillsammans med enhetschef en 
gång i veckan. Detta görs för att enheten vill ha samsyn i de olika 
handläggarnas bedömningar samt eftersom det är beslutat att beslut om 
boende ska gå via enhetschef. Vissa veckor har enhetschef haft svårt att 
hinna med dessa ärendedragningar, vilket gjort att de prioriterats bort.  

Respondenterna beskriver också att de har ett nära samarbete i det dagliga 
för att stötta varandra och för att tänka i samma riktning.  

För att följa upp enskilda ärenden har handläggarna teammöten varje eller 
varannan vecka. I teammötena träffas olika yrkeskategorier för att samverka 
kring en person som har insatser från socialförvaltningens verksamheter 
inom vår och omsorg. Teamen består av biståndshandläggare, 
distriktssköterska, rehabiliteringspersonal, kontaktperson i hemtjänst och 
enhetschef i hemtjänst. Dessa möten syftar till att alla ärenden följs upp på 
rätt sätt samt att insatser kan förändras om behov har kommit till eller 
försvunnit hos den kommuninvånare som har behov. 

Begreppen skälig levnadsnivå (SoL) och goda levnadsvillkor (LSS) är 
centrala för biståndsenheten och det är upp till varje enskild kommun att ta 
ställning till vad som ryms i begreppen. För att begreppen ska kunna tolkas 
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används prejudikat, vilket leder till att vägledande dokument kan upprättas. 
Idag, menar respondenterna, finns idag ingen dokumentation som håller 
måttet. Den dokumentation som finns är inte tillräckligt uppdaterad och 
arbete med att ta fram ny dokumentation pågår. 

Vägledande dokumentation är till hjälp vid biståndsbedömningar, särskilt i 
de fall som kan hamna i en gråzon, alltså där det kan vara svårt göra en 
biståndsbedömning och hamna rätt i fråga om insatser. Vid en direkt fråga 
om vad som kan hamna i en sådan gråzon visar det sig att det mesta kan 
hamna i där utifrån ärendets art, vilket gör att rutiner och arbetssätt är viktigt 
att fortsätta utveckla.  

I intervjuerna framförde medarbetare också behovet av att fortsätta utveckla 
former för dialog inom gruppen, ledning- och styrning, dokument och 
rutiner, handledning, funktionsbedömningar och verksamhetsutveckling. 
Inom socialförvaltningen har också behov framförts av dialog mellan de 
olika verksamheterna och biståndseneheten, vilket ytterligare borde främja 
verksamhetsutvecklingen. 

Andra kommuners arbete med biståndsbedömning 
Sammanfattningsvis ser vi i dialogen med andra kommuner att man är i 
ungefär samma läge som Härnösand. Vi ser att Härnösand har god insikt om 
sina fortsatta utvecklingsområden och i dialogen med andra har vi i vissa 
lägen kommit längre i att ställa oss de svåra frågorna. Utifrån samlad 
nationell data finns ingen möjlighet att jämföra om utfallet i utförda 
biståndsbedömningar skiljer sig i utformning och storlek på ett relevant sätt.  

Hemsjukvård  
I granskningen av hemsjukvården har dels en bemanningsjämförelse gjorts 
och dels en enkät där olika bland annat distriktssköterskorna fått svara på 
olika frågor om sina brukargrupper. 

 
 

 

 

 

Västernorrland 105 (90) 45 (20) 39 (12) 13,5 (4)
205,5 

(126)
+78,5 +62%

Härnösand 11 (10)  7 (2) 6 (1) 1 (0,4) 25 (14) +11,1 +82%

Kramfors 8 (8) 5 (2) 3 (1) 2 (0,4) 20 (12) +8,3 +71%

SolleB eå 16 (9) 4 (2) 3 (1) 1,5 (0,4) 25 (12) +12,8 +104%

Sundsvall 34 (32) 17 (7) 17 (4) 6 (1,5) 74 (45) +28,9 +64%

Timrå 8 (6) 3 (1,4) 3 (1) 1,5 (0,3) 16 (9) +6,7 +76%

Ånge 5 (4) 3 (1) 3 (0,5) 0,5 (0,2) 11,5 (6) +5,6 +96%

Örnskö ldsvik 23 (21) 6 (5) 4 (3) 1 (1) 34 (29) +5,1 +18%

Diff mot "2013 

beräknade 

bemanning"

2018 ÅA jfr med 

(2013 beräkning)

Sjuk/Distrikt

/Specialist-

sköterska

Arbets-

terapeut 

Sjuk-

gymnast 

Arbets-

ledare
Total 

229



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
12(13) 

Sammanträdesdatum 
2019-02-05 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

I tabellen ovan ses den faktiska bemanningen idag 2018 och inom parentes 
motsvarande siffror för det beräknande behovet som låg till grund för 
skatteväxlingen.  

Totalt har Västernorrlands kommuner betydligt högre personalantal mot den 
beräknade +62% dvs +78,5 ÅA. Härnösand ligger på +82% dvs +11 ÅA. 
Kramfors +71%, Sollefteå +104%, Sundsvall +64%, Timrå +76% och Ånge 
+96% ligger alla betydligt högre än beräknade behovet.  

Här sticker Örnsköldsvik ut positivt som den enda kommunen som ligger 
nära den beräknade personalbehovet – endast +18% och +5,1ÅA. 

Hemsjukvården ska styras av den så kallade tröskelprincipen. Den innebär 
att läkare på vårdcentralen med hjälp av tillgänglig information ska avgöra 
om patienten inte själv eller med ledsagning kan ta sig till vårdcentralen och 
därmed vara berättigad till hemsjukvård. I den genomföra enkäten 
konstateras att distriktssköterskorna har svarat att ca 30% av besöken borde 
med tanke på deras kännedom om patienten kunnat genomföras på 
vårdcentral. Vi ser också att patienter kommer in i hemsjukvård inte enbart 
genom tröskelprincipen och därmed läkarbedömning utan genom 
direktkontakt tex mellan anhörig och hemsjukvårdens personal. 
Problembilden behöver ytterligare analyseras inom socialförvaltningen 
tillsammans med övriga kommuner i länet för att tillsammans med regionen 
komma till rätta med de stora fördyringar som uppstått inom området 
hemsjukvård. I övrigt ser vi behov av utvecklade arbetssätt inom kommunen 
mellan MAS och hälso- och sjukvården, där vi idag ser uttryck för olika syn 
på roller och ansvar.  

Relevant regelverk kopplat till granskningen 
Utdrag ur ekonomistyrningsreglementet; 

”Nämnden ansvarar för att verksamheten 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.”  
”Om nämnden bedömer att den av kommunfullmäktige beslutade budgeten 
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 behovet av 
att ändra mål och inriktning för verksamheten. Varje utökning av budget 
skall vara finansierad.” 
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Utdrag ur samlat reglemente för kommunstyrelse och nämnder; 

”Kommunstyrelsen har att besluta om att inrätta tjänster inom kommunens 
förvaltningsorganisation.” 

Sammanfattning  
Granskningen visar iakttagelser på brister som behöver hanteras. Det gäller 
framförallt underlag, uppföljning och kontroll där vissa delar har förbättrats 
men behöver stärkas ytterligare för att uppnå rättsäkerhet och möjlighet för 
nämnden att säkra upp fattade beslut. Detta är den enskilt viktigaste faktorn 
för nämndens möjlighet att fullgöra uppdraget från kommunfullmäktige.  

Vidare ser vi också i de ekonomiska analyserna att kostnadsmassan för 2018 
jämfört med samma tidsperiod 2017 är kvar på samma nivå dock har 
intäkterna minskat med ca 37 mnkr. En bättre kontroll behövs av kopplingen 
mellan externa intäkter och uppkommen kostnad. Detta för att öka 
omställningshastigheten inom förvaltningen. De tjänster inom förvaltningen 
som inrättats utan föregående politiska beslut behöver bli föremål för beslut 
för att säkra nämndens möjlighet att prioritera inom sina givna ramar. 
Samordning av chefsavtal och förbättrade rutiner för inkonverteringar, 
omställning och arbetstidsavtal kommer kunna ge såväl ekonomiska som 
förtroendemässiga positiva effekter. 

Hemsjukvården kräver ett fortsatt arbete tillsammans med resten av länet för 
att komma åt de ökade kostnaderna, men även inom den egna organsationen 
för att säkra rutiner och arbetssätt. Samordningsvinster mellan 
förvaltningarna inom områdena arbete/försörjningsstöd samt inom 
livsmedel/alkohol tillstånd och tillsyn bör kunna ge ytterligare 
kvalitetsförbättringar och ökad måluppfyllelse.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-04 

______  

 

231



232



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2019-04-29 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 56 Dnr 2019-000154 1.1.1.1 

Ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och 
förtroendevalda i Härnösands kommun 
verksamhetsåret 2018  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet. 

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Kristoffer Bodin (M) och Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 
Ordförande Kristoffer Bodin (M) yrkar att ärendet ska återremitteras med 
anledning av att årsredovisning 2018 återremitterades.      

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 
till beslut, ordförandes förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 
ordförandes förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 
ordförandes förslag.      

Bakgrund 
Revisorerna har granskat de kommunala verksamheterna under året 2018 
och presenterat resultaten i den ingivna revisionsberättelsen. Revisorerna har 
tillstyrkt att fullmäktige ska bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 
samtliga nämnder. Fullmäktige har nu att ta ställning till frågan om 
ansvarsfrihet för förtroendevalda i dessa organ.  

 

 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges presidieberedning protokollsutdrag, 2019-04-24 § 39 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-04-23 § 78 
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Reviderat yttrande till kommunfullmäktiges presidieberedning med 
anledning av revisionens anmärkning  

Socialnämndens protokollsutdrag, 2019-04-23 § 73 

Socialnämndens yttrande KF presidium 

Tillfälle till yttrande 

Revisionsberättelse för år 2018 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-04-09 § 73    

______ 
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den 22 april 2019 

Sverigedemokraterna i Härnösands kommun. Sida 1 av 1 

Till 
Kommunfullmäktiges presidium 
Härnösands kommun 

SD Härnösands svar på revisionens anmärkning gällande kommunstyrelsen 

Vi Sverigedemokrater bedömer inte oss själva. Den uppgiften har Kommunfullmäktiges utsedda 
revisorer. Revisionen har granskat Kommunstyrelsens verksamheter och lämnat synpunkter till 
Kommunstyrelsen som har till uppgift att besvara dem.  

Sverigedemokraterna tar till oss av revisorernas kritik och kommer att verka för att 
anmärkningarna/synpunkterna hörsammas och efterlevs framgent. 

Sverigedemokraterna Härnösand  
gm/ Lennart Bergström  
Ledamot i Kommunstyrelsen 
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 Kommunfullmäktiges presidium 

Yttrande kring anmärkning i revisionsberättelsen 2018 
 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
De förtroendevalda revisorerna har i 2018 års revisionsberättelse bedömt att 
räkenskaperna inte är rättvisande, då pensionsredovisningen avviker från lag 
om kommunal redovisning och felet är väsentligt. 
Revisorerna riktar vidare anmärkning mot kommunstyrelse och 
socialnämnd, vars interna kontroll inte bedöms ha varit tillräcklig. 
Revisorerna riktar anmärkning mot att kommunstyrelsen brutit i sin 
uppsiktsplikt, varit passiv och inte tagit den samordnande roll som behövts 
för att säkerställa styrningen och kontrollen av socialnämndens ekonomi. 
 
Yttrande 
Kommunstyrelsen hänvisar till ärende dnr KS2019-000187 Övervägande 
om anmärkning, där en detaljerad genomgång kring kommunstyrelsens 
uppföljning av socialnämndens ekonomi presenterats. I samma ärende anges 
bakgrund för tillämpning av redovisningsmodell för pensioner.  

I bokslutet 2018 har kommunen i sin balanskravsutredning valt att dessutom 
redovisa ett resultat omräknat enligt den s.k. blandmodellen för att öka 
transparensen.  

Kommunrevisionen har den 19 mars till kommunstyrelsen inkommit med en 
skrivelse där revisionen överväger att lämna anmärkning på 
kommunstyrelsen i revisionsberättelsen 2018. Sista svarsdatum för 
kommunstyrelsens yttrande var satt till 8 april 2019, efter muntlig 
överenskommelse med revisionens ordförande beviljades anstånd med att 
lämna yttrande till kommunstyrelsens ordinarie sammanträde 9 april 2019. 
Kommunstyrelsen har lämnat in ett direktjusterat yttrande enligt revisionens 
begäran den 9 april. Revisionen har lämnat in revisionsberättelsen enligt 
plan med anmärkning den 9 april. Revisionen har i den inlämnade 
revisionsberättelsen inte tagit ställning till kommunstyrelsens inlämnade 
yttrande. 
 Kommunstyrelsen har vid upprättande av årsredovisning 2018 följt 
gällande Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun. 
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En utredning av kommunens redovisningsmodell för pensioner har 
genomförts av extern konsult, Camilla Karlsson KomRedo AB. Resultatet 
av denna utredning har presenterats för kommunstyrelsen 9 april 2019. 
Processen för anpassning till nya redovisningslagen har påbörjats. 

   

Birgitta Wigren 
T.f kommundirektör 

Lena Einarsson 
Ekonomichef 
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§ 39 Dnr 2019-000154 1.1.1.1 

Ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och 
förtroendevalda i Härnösands kommun 
verksamhetsåret 2018  
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut 
Kommunfullmäktiges presidieberedning föreslår kommunfullmäktige 
besluta 

att ställa sig bakom revisorernas anmärkning mot kommunstyrelsen gällande 
bristande uppsiktsplikt, 

att ställa sig bakom revisorernas anmärkning mot socialnämnden gällande 
bristande styrning och internkontroll, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen samt enskilda förtroendevalda i detta 
organ för verksamhetsåret 2018, 

att enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för skolnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ 
för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för socialnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ 
för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för samhällsnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta 
organ för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för arbetslivsnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta 
organ för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för överförmyndaren samt enskilda förtroendevalda i detta 
organ för verksamhetsåret 2018,   

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för valnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ för 
verksamhetsåret 2018.   
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Kommunfullmäktiges presidium beslutar 

att paragrafen ska justeras omedelbart.      

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges presidiums ordförande finner att det endast föreligger 
ett förslag till beslut, liggande förslag. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidium avser att besluta i 
enlighet med liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunfullmäktiges presidium har beslutat i enlighet 
med liggande förslag.      

Jäv 
Göran Norlander (S) och Eva Olstedt Lundgren (L) har anmält sig jäviga och 
deltar varken i beredning eller i beslut i ärendet. 

Bakgrund 
Revisorerna har granskat de kommunala verksamheterna under året 2018 
och presenterat resultaten i den ingivna revisionsberättelsen. Revisorerna har 
tillstyrkt att fullmäktige ska bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 
samtliga nämnder. Fullmäktige har nu att ta ställning till frågan om 
ansvarsfrihet för förtroendevalda i dessa organ.  

Kommunfullmäktiges presidium noterar att revisorerna har riktat 
anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande uppsiktsplikt. Revisorerna 
har även riktat anmärkning mot socialnämnden för bristande styrning och 
internkontroll.    

Kommunstyrelsen och socialnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över 
revisorernas skrivelse. Kommunfullmäktiges presidium har tagit del av 
svaren från kommunstyrelsen samt socialnämnden. Kommunstyrelsen 
hänvisar i sitt svar till det yttrande daterat 2019-04-05 som lämnades som 
svar på revisorernas skrivelse gällande anmärkningen. Kommunstyrelsen 
redogör i yttrandet bland annat över tillfällen då information mottagits och 
beslut fattats. Kommunstyrelsen redogör att vid två tillfällen har de föreslagit 
fullmäktige att vidta åtgärder. Till yttrandet har bifogats bilagor på totalt 66 
sidor. En oenig kommunstyrelse har mot denna bakgrund uppgett att någon 
anmärkning inte bör riktas mot dem av fullmäktige. Moderaterna och 
Liberalerna samt Sverigedemokraterna har lämnat in egna yttranden där de 
hörsammar revisorernas kritik.  

Kommunfullmäktiges presidium noterar att kommunstyrelsen och revisionen 
har olika syn på hur uppsiktsplikten har hanterats. Presidiet instämmer i de 
iakttagelser och kritik mot kommunstyrelsen som framgår av 
revisionsberättelsen för år 2018 från en enig revision. Presidiet har tagit del 
av samma yttrande från kommunstyrelsen som revisionen och kan inte se att 
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Till 

Kommunfullmäktiges presidium 

Härnösands kommun 

Svar på revisionens anmärkning till kommunstyrelsen 

Vi Moderater och Liberaler bedömer inte oss själva utan det är en uppgift för av 

Kommunfullmäktige utsedda revisorer. Revisionen har granskat Kommunstyrelsens 

verksamheter och lämnat synpunkter till Kommunstyrelsen som har till uppgift att besvara 

desamma.  

Självklart tar vi till oss av revisorernas kritik, Moderaterna och Liberalerna kommer att verka 

för att anmärkningarna/synpunkterna hörsammas och efterlevs framgent. 

Moderaterna och Liberalerna i Kommunstyrelsen i Härnösand 

gm// Anders Gäfvert och Eva Olstedt Lundgren  
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§ 78 Dnr 2019-000154 1.1.1.1 

Ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och 
förtroendevalda i Härnösands kommun 
verksamhetsåret 2018 - Yttrande till 
kommunfullmäktiges presidium med anledning av 
revisionens anmärkning 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta yttrandet som kommunstyrelsens svar till kommunfullmäktiges 
presidium, 

att föreslå kommunfullmäktiges presidium föreslå kommunfullmäktige att 
inte rikta anmärkning mot kommunstyrelsen samt 

att paragrafen ska justeras omedelbart.      

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

Yrkanden 
Ingrid Nilsson (V) yrkar på en ytterligare attsats enligt följande: att föreslå 
kommunfullmäktiges presidium föreslå kommunfullmäktige att inte rikta 
anmärkning mot kommunstyrelsen. 

Christina Lindberg (C) yrkar på två ytterligare attsatser enligt följande: 
att uppdra till kommundirektören ta fram riktlinjer för kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt utifrån revisionens anmärkning, revisionsberättelse 2018 och 
återrapportera i juni 

att socialnämnden får i uppdrag att ta fram riktlinjer för att stärka och 
säkerställa internkontroll utifrån revisionens anmärkning, revisionsberättelse 
2018 och återrapportera i juni. 

Anders Gäfvert (M) avser lämna eget yttrande till fullmäktiges presidium, se 
protokollsbilaga 1, KS § 78, 2019-04-23. 

Lennart Bergström (SD) avser lämna eget yttrande från Sverigedemokraterna 
till fullmäktiges presidium, se protokollsbilaga 2, KS § 78, 2019-04-23. 
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Andreas Sjölander (S) yrkar avslag på Christina Lindbergs (C) förslag.      

Propositionsordning 
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag 
med Ingrid Nilssons (V) tilläggsyrkande och Christina Lindbergs (C) förslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag med Ingrid Nilssons (V) tilläggsyrkande. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
Christina Lindbergs (C) förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag med Ingrid Nilssons (V) tilläggsyrkande.         

Reservation 
Centerpartiet reserverar sig till förmån för Christina Lindbergs (C) yrkande. 

Bakgrund 
Kommunrevisionen har lämnat en anmärkning på kommunstyrelsen i 
revisionsberättelsen 2018. Kommunfullmäktiges presidium har lämnat 
kommunstyrelsen tillfälle att yttra sig senast den 23 april.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-19 
Rev yttrande till kommunfullmäktiges presidium med anledning av 
revisionens anmärkning 2019-04-23 
Bilaga 1 yttrande till KF presidium – KS yttrande till revisionen – 
övervägande av anmärkning från Dnr 2019-187 
Tillfälle till yttrande, från fullmäktiges presidium till KS, 2019-04-12       

______  
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§ 39 Dnr 2019-000154 1.1.1.1 

Ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och 
förtroendevalda i Härnösands kommun 
verksamhetsåret 2018  
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut 
Kommunfullmäktiges presidieberedning föreslår kommunfullmäktige 
besluta 

att ställa sig bakom revisorernas anmärkning mot kommunstyrelsen gällande 
bristande uppsiktsplikt, 

att ställa sig bakom revisorernas anmärkning mot socialnämnden gällande 
bristande styrning och internkontroll, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen samt enskilda förtroendevalda i detta 
organ för verksamhetsåret 2018, 

att enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för skolnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ 
för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för socialnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ 
för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för samhällsnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta 
organ för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för arbetslivsnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta 
organ för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för överförmyndaren samt enskilda förtroendevalda i detta 
organ för verksamhetsåret 2018,   

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för valnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ för 
verksamhetsåret 2018.   
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Kommunfullmäktiges presidium beslutar 

att paragrafen ska justeras omedelbart.      

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges presidiums ordförande finner att det endast föreligger 
ett förslag till beslut, liggande förslag. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidium avser att besluta i 
enlighet med liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunfullmäktiges presidium har beslutat i enlighet 
med liggande förslag.      

Jäv 
Göran Norlander (S) och Eva Olstedt Lundgren (L) har anmält sig jäviga och 
deltar varken i beredning eller i beslut i ärendet. 

Bakgrund 
Revisorerna har granskat de kommunala verksamheterna under året 2018 
och presenterat resultaten i den ingivna revisionsberättelsen. Revisorerna har 
tillstyrkt att fullmäktige ska bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 
samtliga nämnder. Fullmäktige har nu att ta ställning till frågan om 
ansvarsfrihet för förtroendevalda i dessa organ.  

Kommunfullmäktiges presidium noterar att revisorerna har riktat 
anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande uppsiktsplikt. Revisorerna 
har även riktat anmärkning mot socialnämnden för bristande styrning och 
internkontroll.    

Kommunstyrelsen och socialnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över 
revisorernas skrivelse. Kommunfullmäktiges presidium har tagit del av 
svaren från kommunstyrelsen samt socialnämnden. Kommunstyrelsen 
hänvisar i sitt svar till det yttrande daterat 2019-04-05 som lämnades som 
svar på revisorernas skrivelse gällande anmärkningen. Kommunstyrelsen 
redogör i yttrandet bland annat över tillfällen då information mottagits och 
beslut fattats. Kommunstyrelsen redogör att vid två tillfällen har de föreslagit 
fullmäktige att vidta åtgärder. Till yttrandet har bifogats bilagor på totalt 66 
sidor. En oenig kommunstyrelse har mot denna bakgrund uppgett att någon 
anmärkning inte bör riktas mot dem av fullmäktige. Moderaterna och 
Liberalerna samt Sverigedemokraterna har lämnat in egna yttranden där de 
hörsammar revisorernas kritik.  

Kommunfullmäktiges presidium noterar att kommunstyrelsen och revisionen 
har olika syn på hur uppsiktsplikten har hanterats. Presidiet instämmer i de 
iakttagelser och kritik mot kommunstyrelsen som framgår av 
revisionsberättelsen för år 2018 från en enig revision. Presidiet har tagit del 
av samma yttrande från kommunstyrelsen som revisionen och kan inte se att 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 39 Dnr 2019-000154 1.1.1.1 

Ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och 
förtroendevalda i Härnösands kommun 
verksamhetsåret 2018  
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut 
Kommunfullmäktiges presidieberedning föreslår kommunfullmäktige 
besluta 

att ställa sig bakom revisorernas anmärkning mot kommunstyrelsen gällande 
bristande uppsiktsplikt, 

att ställa sig bakom revisorernas anmärkning mot socialnämnden gällande 
bristande styrning och internkontroll, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen samt enskilda förtroendevalda i detta 
organ för verksamhetsåret 2018, 

att enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för skolnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ 
för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för socialnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ 
för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för samhällsnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta 
organ för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för arbetslivsnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta 
organ för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för överförmyndaren samt enskilda förtroendevalda i detta 
organ för verksamhetsåret 2018,   

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för valnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ för 
verksamhetsåret 2018.   
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Kommunfullmäktiges presidium beslutar 

att paragrafen ska justeras omedelbart.      

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges presidiums ordförande finner att det endast föreligger 
ett förslag till beslut, liggande förslag. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidium avser att besluta i 
enlighet med liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunfullmäktiges presidium har beslutat i enlighet 
med liggande förslag.      

Jäv 
Göran Norlander (S) och Eva Olstedt Lundgren (L) har anmält sig jäviga och 
deltar varken i beredning eller i beslut i ärendet. 

Bakgrund 
Revisorerna har granskat de kommunala verksamheterna under året 2018 
och presenterat resultaten i den ingivna revisionsberättelsen. Revisorerna har 
tillstyrkt att fullmäktige ska bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 
samtliga nämnder. Fullmäktige har nu att ta ställning till frågan om 
ansvarsfrihet för förtroendevalda i dessa organ.  

Kommunfullmäktiges presidium noterar att revisorerna har riktat 
anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande uppsiktsplikt. Revisorerna 
har även riktat anmärkning mot socialnämnden för bristande styrning och 
internkontroll.    

Kommunstyrelsen och socialnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över 
revisorernas skrivelse. Kommunfullmäktiges presidium har tagit del av 
svaren från kommunstyrelsen samt socialnämnden. Kommunstyrelsen 
hänvisar i sitt svar till det yttrande daterat 2019-04-05 som lämnades som 
svar på revisorernas skrivelse gällande anmärkningen. Kommunstyrelsen 
redogör i yttrandet bland annat över tillfällen då information mottagits och 
beslut fattats. Kommunstyrelsen redogör att vid två tillfällen har de föreslagit 
fullmäktige att vidta åtgärder. Till yttrandet har bifogats bilagor på totalt 66 
sidor. En oenig kommunstyrelse har mot denna bakgrund uppgett att någon 
anmärkning inte bör riktas mot dem av fullmäktige. Moderaterna och 
Liberalerna samt Sverigedemokraterna har lämnat in egna yttranden där de 
hörsammar revisorernas kritik.  

Kommunfullmäktiges presidium noterar att kommunstyrelsen och revisionen 
har olika syn på hur uppsiktsplikten har hanterats. Presidiet instämmer i de 
iakttagelser och kritik mot kommunstyrelsen som framgår av 
revisionsberättelsen för år 2018 från en enig revision. Presidiet har tagit del 
av samma yttrande från kommunstyrelsen som revisionen och kan inte se att 
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§ 73 Dnr 2019-000119 1.1.3.1 

Ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och 
förtroendevalda i Härnösands kommun 
verksamhetsåret 2018 - Yttrande till 
kommunfullmäktiges presidium med anledning av 
revisionens anmärkning 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar  

att anta yttrandet som sitt eget.      

Bakgrund 
Revisionen har i sin granskning av Socialnämnden(nämnden) 2018 funnit att 
nämnden brustit inom områden gällande analyser, uppföljning och 
ekonomistyrning trots att underlag inkommit från socialförvaltningen 
gällande det ekonomiska läget och åtgärdsförslag kopplat till detta. Utifrån 
det riktar revisonen nämnden en anmärkning.      

Beslutsunderlag 
Socialnämnden, yttrande 2019-04-23      

______  

 

278



 

Kommunfullmäktiges presidieberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(5) 

Sammanträdesdatum 
2019-04-24 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 39 Dnr 2019-000154 1.1.1.1 

Ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och 
förtroendevalda i Härnösands kommun 
verksamhetsåret 2018  
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut 
Kommunfullmäktiges presidieberedning föreslår kommunfullmäktige 
besluta 

att ställa sig bakom revisorernas anmärkning mot kommunstyrelsen gällande 
bristande uppsiktsplikt, 

att ställa sig bakom revisorernas anmärkning mot socialnämnden gällande 
bristande styrning och internkontroll, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen samt enskilda förtroendevalda i detta 
organ för verksamhetsåret 2018, 

att enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för skolnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ 
för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för socialnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ 
för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för samhällsnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta 
organ för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för arbetslivsnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta 
organ för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för överförmyndaren samt enskilda förtroendevalda i detta 
organ för verksamhetsåret 2018,   

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för valnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ för 
verksamhetsåret 2018.   
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Kommunfullmäktiges presidium beslutar 

att paragrafen ska justeras omedelbart.      

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges presidiums ordförande finner att det endast föreligger 
ett förslag till beslut, liggande förslag. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidium avser att besluta i 
enlighet med liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunfullmäktiges presidium har beslutat i enlighet 
med liggande förslag.      

Jäv 
Göran Norlander (S) och Eva Olstedt Lundgren (L) har anmält sig jäviga och 
deltar varken i beredning eller i beslut i ärendet. 

Bakgrund 
Revisorerna har granskat de kommunala verksamheterna under året 2018 
och presenterat resultaten i den ingivna revisionsberättelsen. Revisorerna har 
tillstyrkt att fullmäktige ska bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 
samtliga nämnder. Fullmäktige har nu att ta ställning till frågan om 
ansvarsfrihet för förtroendevalda i dessa organ.  

Kommunfullmäktiges presidium noterar att revisorerna har riktat 
anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande uppsiktsplikt. Revisorerna 
har även riktat anmärkning mot socialnämnden för bristande styrning och 
internkontroll.    

Kommunstyrelsen och socialnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över 
revisorernas skrivelse. Kommunfullmäktiges presidium har tagit del av 
svaren från kommunstyrelsen samt socialnämnden. Kommunstyrelsen 
hänvisar i sitt svar till det yttrande daterat 2019-04-05 som lämnades som 
svar på revisorernas skrivelse gällande anmärkningen. Kommunstyrelsen 
redogör i yttrandet bland annat över tillfällen då information mottagits och 
beslut fattats. Kommunstyrelsen redogör att vid två tillfällen har de föreslagit 
fullmäktige att vidta åtgärder. Till yttrandet har bifogats bilagor på totalt 66 
sidor. En oenig kommunstyrelse har mot denna bakgrund uppgett att någon 
anmärkning inte bör riktas mot dem av fullmäktige. Moderaterna och 
Liberalerna samt Sverigedemokraterna har lämnat in egna yttranden där de 
hörsammar revisorernas kritik.  

Kommunfullmäktiges presidium noterar att kommunstyrelsen och revisionen 
har olika syn på hur uppsiktsplikten har hanterats. Presidiet instämmer i de 
iakttagelser och kritik mot kommunstyrelsen som framgår av 
revisionsberättelsen för år 2018 från en enig revision. Presidiet har tagit del 
av samma yttrande från kommunstyrelsen som revisionen och kan inte se att 
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Socialnämnden 
 
 

  
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-04-23 
  

  

 

 
 

 

 
 
 

 

 

Svar till kommunfullmäktiges presidium angående 
Yttrande kring revisionens anmärkning av socialnämnden 
 
 
 
Bakgrund 
Revisionen har i sin granskning av Socialnämnden(nämnden) 2018 funnit att 
nämnden brustit inom områden gällande analyser, uppföljning och 
ekonomistyrning trots att underlag inkommit från socialförvaltningen 
gällande det ekonomiska läget och åtgärdsförslag kopplat till detta. Utifrån 
det riktar revisonen nämnden en anmärkning. 

Socialnämndens yttrande 
År 2018 var ett ekonomiskt mycket ansträngande år för nämnden. I sin 
ambition med att hålla budgetramen har socialförvaltningen arbetat med 
handlingsplaner och besparingar. Socialförvaltningens olika förslag till 
åtgärder har hanterats i nämnden, där man fattat beslut om att genomföra 
merparten av förslagen. Ekonomiskt utfall mot budget har följts månadsvis. 

Efter genomgång av nämndens protokoll för sammanträden under 2018 
framgår att ekonomin och arbetet med underskottshanteringen varit en 
central fråga under hela 2018. Dock har revisionen rätt i sin kritik, eftersom 
arbetet med fördjupade analyser och åtgärdsarbete inte har varit tillräckligt 
tydligt. Det gör att arbetet inte varit transparent nog att följa. 

Yttrandet har även delgivits de ledamöter som avgått där samtliga ställer sig 
bakom yttrandet. 
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§ 39 Dnr 2019-000154 1.1.1.1 

Ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och 
förtroendevalda i Härnösands kommun 
verksamhetsåret 2018  
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut 
Kommunfullmäktiges presidieberedning föreslår kommunfullmäktige 
besluta 

att ställa sig bakom revisorernas anmärkning mot kommunstyrelsen gällande 
bristande uppsiktsplikt, 

att ställa sig bakom revisorernas anmärkning mot socialnämnden gällande 
bristande styrning och internkontroll, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen samt enskilda förtroendevalda i detta 
organ för verksamhetsåret 2018, 

att enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för skolnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ 
för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för socialnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ 
för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för samhällsnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta 
organ för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för arbetslivsnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta 
organ för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för överförmyndaren samt enskilda förtroendevalda i detta 
organ för verksamhetsåret 2018,   

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för valnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ för 
verksamhetsåret 2018.   
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Kommunfullmäktiges presidium beslutar 

att paragrafen ska justeras omedelbart.      

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges presidiums ordförande finner att det endast föreligger 
ett förslag till beslut, liggande förslag. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidium avser att besluta i 
enlighet med liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunfullmäktiges presidium har beslutat i enlighet 
med liggande förslag.      

Jäv 
Göran Norlander (S) och Eva Olstedt Lundgren (L) har anmält sig jäviga och 
deltar varken i beredning eller i beslut i ärendet. 

Bakgrund 
Revisorerna har granskat de kommunala verksamheterna under året 2018 
och presenterat resultaten i den ingivna revisionsberättelsen. Revisorerna har 
tillstyrkt att fullmäktige ska bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 
samtliga nämnder. Fullmäktige har nu att ta ställning till frågan om 
ansvarsfrihet för förtroendevalda i dessa organ.  

Kommunfullmäktiges presidium noterar att revisorerna har riktat 
anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande uppsiktsplikt. Revisorerna 
har även riktat anmärkning mot socialnämnden för bristande styrning och 
internkontroll.    

Kommunstyrelsen och socialnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över 
revisorernas skrivelse. Kommunfullmäktiges presidium har tagit del av 
svaren från kommunstyrelsen samt socialnämnden. Kommunstyrelsen 
hänvisar i sitt svar till det yttrande daterat 2019-04-05 som lämnades som 
svar på revisorernas skrivelse gällande anmärkningen. Kommunstyrelsen 
redogör i yttrandet bland annat över tillfällen då information mottagits och 
beslut fattats. Kommunstyrelsen redogör att vid två tillfällen har de föreslagit 
fullmäktige att vidta åtgärder. Till yttrandet har bifogats bilagor på totalt 66 
sidor. En oenig kommunstyrelse har mot denna bakgrund uppgett att någon 
anmärkning inte bör riktas mot dem av fullmäktige. Moderaterna och 
Liberalerna samt Sverigedemokraterna har lämnat in egna yttranden där de 
hörsammar revisorernas kritik.  

Kommunfullmäktiges presidium noterar att kommunstyrelsen och revisionen 
har olika syn på hur uppsiktsplikten har hanterats. Presidiet instämmer i de 
iakttagelser och kritik mot kommunstyrelsen som framgår av 
revisionsberättelsen för år 2018 från en enig revision. Presidiet har tagit del 
av samma yttrande från kommunstyrelsen som revisionen och kan inte se att 
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§ 39 Dnr 2019-000154 1.1.1.1 

Ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och 
förtroendevalda i Härnösands kommun 
verksamhetsåret 2018  
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut 
Kommunfullmäktiges presidieberedning föreslår kommunfullmäktige 
besluta 

att ställa sig bakom revisorernas anmärkning mot kommunstyrelsen gällande 
bristande uppsiktsplikt, 

att ställa sig bakom revisorernas anmärkning mot socialnämnden gällande 
bristande styrning och internkontroll, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen samt enskilda förtroendevalda i detta 
organ för verksamhetsåret 2018, 

att enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för skolnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ 
för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för socialnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ 
för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för samhällsnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta 
organ för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för arbetslivsnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta 
organ för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för överförmyndaren samt enskilda förtroendevalda i detta 
organ för verksamhetsåret 2018,   

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för valnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ för 
verksamhetsåret 2018.   
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Kommunfullmäktiges presidium beslutar 

att paragrafen ska justeras omedelbart.      

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges presidiums ordförande finner att det endast föreligger 
ett förslag till beslut, liggande förslag. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidium avser att besluta i 
enlighet med liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunfullmäktiges presidium har beslutat i enlighet 
med liggande förslag.      

Jäv 
Göran Norlander (S) och Eva Olstedt Lundgren (L) har anmält sig jäviga och 
deltar varken i beredning eller i beslut i ärendet. 

Bakgrund 
Revisorerna har granskat de kommunala verksamheterna under året 2018 
och presenterat resultaten i den ingivna revisionsberättelsen. Revisorerna har 
tillstyrkt att fullmäktige ska bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 
samtliga nämnder. Fullmäktige har nu att ta ställning till frågan om 
ansvarsfrihet för förtroendevalda i dessa organ.  

Kommunfullmäktiges presidium noterar att revisorerna har riktat 
anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande uppsiktsplikt. Revisorerna 
har även riktat anmärkning mot socialnämnden för bristande styrning och 
internkontroll.    

Kommunstyrelsen och socialnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över 
revisorernas skrivelse. Kommunfullmäktiges presidium har tagit del av 
svaren från kommunstyrelsen samt socialnämnden. Kommunstyrelsen 
hänvisar i sitt svar till det yttrande daterat 2019-04-05 som lämnades som 
svar på revisorernas skrivelse gällande anmärkningen. Kommunstyrelsen 
redogör i yttrandet bland annat över tillfällen då information mottagits och 
beslut fattats. Kommunstyrelsen redogör att vid två tillfällen har de föreslagit 
fullmäktige att vidta åtgärder. Till yttrandet har bifogats bilagor på totalt 66 
sidor. En oenig kommunstyrelse har mot denna bakgrund uppgett att någon 
anmärkning inte bör riktas mot dem av fullmäktige. Moderaterna och 
Liberalerna samt Sverigedemokraterna har lämnat in egna yttranden där de 
hörsammar revisorernas kritik.  

Kommunfullmäktiges presidium noterar att kommunstyrelsen och revisionen 
har olika syn på hur uppsiktsplikten har hanterats. Presidiet instämmer i de 
iakttagelser och kritik mot kommunstyrelsen som framgår av 
revisionsberättelsen för år 2018 från en enig revision. Presidiet har tagit del 
av samma yttrande från kommunstyrelsen som revisionen och kan inte se att 
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§ 39 Dnr 2019-000154 1.1.1.1 

Ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och 
förtroendevalda i Härnösands kommun 
verksamhetsåret 2018  
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut 
Kommunfullmäktiges presidieberedning föreslår kommunfullmäktige 
besluta 

att ställa sig bakom revisorernas anmärkning mot kommunstyrelsen gällande 
bristande uppsiktsplikt, 

att ställa sig bakom revisorernas anmärkning mot socialnämnden gällande 
bristande styrning och internkontroll, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen samt enskilda förtroendevalda i detta 
organ för verksamhetsåret 2018, 

att enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för skolnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ 
för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för socialnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ 
för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för samhällsnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta 
organ för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för arbetslivsnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta 
organ för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för överförmyndaren samt enskilda förtroendevalda i detta 
organ för verksamhetsåret 2018,   

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 
ansvarsfrihet för valnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ för 
verksamhetsåret 2018.   
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Kommunfullmäktiges presidium beslutar 

att paragrafen ska justeras omedelbart.      

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges presidiums ordförande finner att det endast föreligger 
ett förslag till beslut, liggande förslag. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidium avser att besluta i 
enlighet med liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunfullmäktiges presidium har beslutat i enlighet 
med liggande förslag.      

Jäv 
Göran Norlander (S) och Eva Olstedt Lundgren (L) har anmält sig jäviga och 
deltar varken i beredning eller i beslut i ärendet. 

Bakgrund 
Revisorerna har granskat de kommunala verksamheterna under året 2018 
och presenterat resultaten i den ingivna revisionsberättelsen. Revisorerna har 
tillstyrkt att fullmäktige ska bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 
samtliga nämnder. Fullmäktige har nu att ta ställning till frågan om 
ansvarsfrihet för förtroendevalda i dessa organ.  

Kommunfullmäktiges presidium noterar att revisorerna har riktat 
anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande uppsiktsplikt. Revisorerna 
har även riktat anmärkning mot socialnämnden för bristande styrning och 
internkontroll.    

Kommunstyrelsen och socialnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över 
revisorernas skrivelse. Kommunfullmäktiges presidium har tagit del av 
svaren från kommunstyrelsen samt socialnämnden. Kommunstyrelsen 
hänvisar i sitt svar till det yttrande daterat 2019-04-05 som lämnades som 
svar på revisorernas skrivelse gällande anmärkningen. Kommunstyrelsen 
redogör i yttrandet bland annat över tillfällen då information mottagits och 
beslut fattats. Kommunstyrelsen redogör att vid två tillfällen har de föreslagit 
fullmäktige att vidta åtgärder. Till yttrandet har bifogats bilagor på totalt 66 
sidor. En oenig kommunstyrelse har mot denna bakgrund uppgett att någon 
anmärkning inte bör riktas mot dem av fullmäktige. Moderaterna och 
Liberalerna samt Sverigedemokraterna har lämnat in egna yttranden där de 
hörsammar revisorernas kritik.  

Kommunfullmäktiges presidium noterar att kommunstyrelsen och revisionen 
har olika syn på hur uppsiktsplikten har hanterats. Presidiet instämmer i de 
iakttagelser och kritik mot kommunstyrelsen som framgår av 
revisionsberättelsen för år 2018 från en enig revision. Presidiet har tagit del 
av samma yttrande från kommunstyrelsen som revisionen och kan inte se att 
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§ 64 Dnr 2019-000098 1.2.4.1 

Över- och underskottshantering 2018/2019 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet. 

Yrkanden 
Ordförande Kristoffer Bodin (M) yrkar att ärendet ska återremitteras med 
anledning av att årsredovisning 2018 återremitterades.  

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 
till beslut, ordförandes förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 
ordförandes förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 
ordförandes förslag.       

Bakgrund 
I kommunens Reglemente för ekonomistyrning, fastslagna av 
kommunfullmäktige beskrivs hur över- och underskottshantering hanteras.  
 
Huvudregeln att över- och underskott ska tas med. Dock så påverkas 
regleringen främst av följande faktorer 
 

 Graden av måluppfyllelse 
 Över- och underskottets storlek 
 Faktorer utanför nämndens kontroll som påverkat utfallet 
 Kommunens samlade ekonomiska förutsättningar 

 
Respektive nämnd tillskriver kommunfullmäktige efter fastställt årsutfall 
med önskemål om hur förekommande över- och underskott ska hanteras. I de 
fall kommunfullmäktige fattat beslut om justerad budgetram för innevarande 
år har nämnden att fördela förändrad medelstilldelning inom sina 
verksamhetsområden. Fördelningen ska dock följa de av kommun-
fullmäktige beslutade mål- och verksamhetsinriktningarna. 

318



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(3) 

Sammanträdesdatum 
2019-04-29 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Denna skrivelse behandlar hur över- och underskott från 2018 
föranleder ombudgeteringar avseende 2019.  
 
 
Kommunstyrelsen begär oförändrad budgetram för driften 2019 
med 0,0 mnkr. Kommunstyrelsen begär även oförändrad 
investeringsbudget 2019.  
 
Arbetslivsnämnden begär oförändrad budgetram för driften 2019 
med 0,0 mnkr.  
Arbetslivsnämnden begär att investeringsbudgeten för 2019 utökas 
med ett belopp motsvarande investeringsöverskottet för 2018, 
dvs.1,0 mnkr. 
 
Samhällsnämnden Samhällsförvaltningen/samhällsnämnden tar 
inte upp ärendet om över- och underskottshantering 2019 till nämnd, 
då de ej begär någon förändrad budgetram för 2019.  
 
Skolnämnden begär oförändrad budgetram för driften 2019 med 0,0 
mnkr, dvs. att 2018 års underskott på 0,5 mnkr inte ska föras över 
till 2019. Skolnämnden begär oförändrad investeringsbudget för 
2019. 
 
Socialnämnden begär oförändrad budgetram 2018 med 0,0 mnkr, 
dvs. att 2018 års underskott om 40,3 mnkr inte ska föras över till 
2019. Socialnämnden äskar oförändrad budgetram för investeringar 
2019 motsvarande 0,0 mnkr. 
 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att samtliga nämnders 
budgetramar för 2019 förblir oförändrade, dvs. att inga över- eller 
underskott avseende driften överförs till 2019. Detta då kommunen 
för 2019 befinner sig i ett ansträngt ekonomiskt läge. Kommunens 
budgeterade resultat samt budgeterade resultatöverskott behöver 
hållas för att klara 2019 års resultat och likviditet. 
 
 
 
 

Nämnd (mnkr) 
Utfall 
2018 

Begäran Förslag 
Ny 

budgetram 
  

Kommunstyrelsen 28,5 0,0 0,0 158,9 Oförändrad 
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Arbetslivsnämnden 4,6 0,0 0,0 57,5 Oförändrad 

Samhällsnämnden 6,3 0,0 0,0 179,6 Oförändrad 

Skolnämnden 0,5 0,0 0,0 600,3 Oförändrad 

Socialnämnden -40,3 0,0 0,0 596,6 Oförändrad 

Total -0,4 0,0 0,0 1 592,9   
 
 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ingen begärd överflyttning av 
investeringsmedel från 2018 till 2019 sker.  

Nämnd (mnkr) Begäran Förslag 
Ny 

investeringsram 
  

Kommunstyrelsen 0,0 0,0 9,0 Oförändrad 

Arbetslivsnämnden 1,0 0,0 0,5 Oförändrad 

Samhällsnämnden 0,0 0,0 29,0 Oförändrad 

Skolnämnden 0,0 0,0 2,0 Oförändrad 

Socialnämnden 0,0 0,0 0,5 Oförändrad 

Total 1,0 0,0 41,0   
  

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-04-09 § 61 

Rev. kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-13 

Bilaga 1 - Reglemente ekonomstyrningsregler 

Bilaga 2 - Protokollsutdrag ALN 2019-02-14 

Bilaga 3 - Ordförandebeslut SKO 2019-03-11 

Bilaga 4 - Tjänstskrivelse soc 

______  
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§ 61 Dnr 2019-000098 1.2.4.1 

Över- och underskottshantering 2018/2019 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att utifrån nämndernas och kommunstyrelsens ekonomiska utfall 2018 
avseende drift och investeringar, inte genomföra någon över- eller 
underskottshantering  

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 
I kommunens Reglemente för ekonomistyrning, fastslagna av 
kommunfullmäktige beskrivs hur över- och underskottshantering hanteras.  
 
Huvudregeln att över- och underskott ska tas med. Dock så påverkas 
regleringen främst av följande faktorer 
 

 Graden av måluppfyllelse 
 Över- och underskottets storlek 
 Faktorer utanför nämndens kontroll som påverkat utfallet 
 Kommunens samlade ekonomiska förutsättningar 

 
Respektive nämnd tillskriver kommunfullmäktige efter fastställt årsutfall 
med önskemål om hur förekommande över- och underskott ska hanteras. I de 
fall kommunfullmäktige fattat beslut om justerad budgetram för innevarande 
år har nämnden att fördela förändrad medelstilldelning inom sina 
verksamhetsområden. Fördelningen ska dock följa de av kommun-
fullmäktige beslutade mål- och verksamhetsinriktningarna. 
Denna skrivelse behandlar hur över- och underskott från 2018 
föranleder ombudgeteringar avseende 2019.  
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Kommunstyrelsen begär oförändrad budgetram för driften 2019 
med 0,0 mnkr. Kommunstyrelsen begär även oförändrad 
investeringsbudget 2019.  
 
Arbetslivsnämnden begär oförändrad budgetram för driften 2019 
med 0,0 mnkr.  
Arbetslivsnämnden begär att investeringsbudgeten för 2019 utökas 
med ett belopp motsvarande investeringsöverskottet för 2018, 
dvs.1,0 mnkr. 
 
Samhällsnämnden Samhällsförvaltningen/samhällsnämnden tar 
inte upp ärendet om över- och underskottshantering 2019 till nämnd, 
då de ej begär någon förändrad budgetram för 2019.  
 
Skolnämnden begär oförändrad budgetram för driften 2019 med 0,0 
mnkr, dvs. att 2018 års underskott på 0,5 mnkr inte ska föras över 
till 2019. Skolnämnden begär oförändrad investeringsbudget för 
2019. 
 
Socialnämnden begär oförändrad budgetram 2018 med 0,0 mnkr, 
dvs. att 2018 års underskott om 40,3 mnkr inte ska föras över till 
2019. Socialnämnden äskar oförändrad budgetram för investeringar 
2019 motsvarande 0,0 mnkr. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att samtliga nämnders 
budgetramar för 2019 förblir oförändrade, dvs. att inga över- eller 
underskott avseende driften överförs till 2019. Detta då kommunen 
för 2019 befinner sig i ett ansträngt ekonomiskt läge. Kommunens 
budgeterade resultat samt budgeterade resultatöverskott behöver 
hållas för att klara 2019 års resultat och likviditet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nämnd (mnkr) 
Utfall 
2018 

Begäran Förslag 
Ny 

budgetram 
  

Kommunstyrelsen 28,5 0,0 0,0 158,9 Oförändrad 
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Arbetslivsnämnden 4,6 0,0 0,0 57,5 Oförändrad 

Samhällsnämnden 6,3 0,0 0,0 179,6 Oförändrad 

Skolnämnden 0,5 0,0 0,0 600,3 Oförändrad 

Socialnämnden -40,3 0,0 0,0 596,6 Oförändrad 

Total -0,4 0,0 0,0 1 592,9   
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ingen begärd överflyttning av 
investeringsmedel från 2018 till 2019 sker.  

 

Nämnd (mnkr) Begäran Förslag 
Ny 

investeringsram 
  

Kommunstyrelsen 0,0 0,0 9,0 Oförändrad 

Arbetslivsnämnden 1,0 0,0 0,5 Oförändrad 

Samhällsnämnden 0,0 0,0 29,0 Oförändrad 

Skolnämnden 0,0 0,0 2,0 Oförändrad 

Socialnämnden 0,0 0,0 0,5 Oförändrad 

Total 1,0 0,0 41,0   
   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2019-03-26 § 26 

Rev. kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-13  

 

______  
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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 

 

 
 
Ekonomiavdelning 
Lena Einarsson, 070-616 90 20 
Lena.einarsson@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 
1(3) 

 
Datum 
2019-03-13 

 
Dnr  
KS/2019-000098 

  
 

 Kommunfullmäktige 

Över- och underskottshantering 2018/2019 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att utifrån nämndernas och kommunstyrelsens ekonomiska utfall 2018 
avseende drift och investeringar, inte genomföra någon över- eller 
underskottshantering  

 

Beskrivning av ärendet 
I kommunens Reglemente för ekonomistyrning, fastslagna av 
kommunfullmäktige beskrivs hur över- och underskottshantering hanteras.  
 
Huvudregeln att över- och underskott ska tas med. Dock så påverkas 
regleringen främst av följande faktorer 
 

 Graden av måluppfyllelse 
 Över- och underskottets storlek 
 Faktorer utanför nämndens kontroll som påverkat utfallet 
 Kommunens samlade ekonomiska förutsättningar 

 
Respektive nämnd tillskriver kommunfullmäktige efter fastställt årsutfall 
med önskemål om hur förekommande över- och underskott ska hanteras. I 
de fall kommunfullmäktige fattat beslut om justerad budgetram för 
innevarande år har nämnden att fördela förändrad medelstilldelning inom 
sina verksamhetsområden. Fördelningen ska dock följa de av kommun-
fullmäktige beslutade mål- och verksamhetsinriktningarna. 
 
Denna skrivelse behandlar hur över- och underskott från 2018 
föranleder ombudgeteringar avseende 2019.  
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Kommunstyrelsen begär oförändrad budgetram för driften 2019 
med 0,0 mnkr. Kommunstyrelsen begär även oförändrad 
investeringsbudget 2019.  
 
Arbetslivsnämnden begär oförändrad budgetram för driften 2019 
med 0,0 mnkr.  
Arbetslivsnämnden begär att investeringsbudgeten för 2019 utökas 
med ett belopp motsvarande investeringsöverskottet för 2018, 
dvs.1,0 mnkr. 
 
Samhällsnämnden Samhällsförvaltningen/samhällsnämnden tar 
inte upp ärendet om över- och underskottshantering 2019 till 
nämnd, då de ej begär någon förändrad budgetram för 2019.  
 
Skolnämnden begär oförändrad budgetram för driften 2019 med 
0,0 mnkr, dvs. att 2018 års underskott på 0,5 mnkr inte ska föras 
över till 2019. Skolnämnden begär oförändrad investeringsbudget 
för 2019. 
 
Socialnämnden begär oförändrad budgetram 2018 med 0,0 mnkr, 
dvs. att 2018 års underskott om 40,3 mnkr inte ska föras över till 
2019. Socialnämnden äskar oförändrad budgetram för investeringar 
2019 motsvarande 0,0 mnkr. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att samtliga nämnders 
budgetramar för 2019 förblir oförändrade, dvs. att inga över- eller 
underskott avseende driften överförs till 2019. Detta då kommunen 
för 2019 befinner sig i ett ansträngt ekonomiskt läge. Kommunens 
budgeterade resultat samt budgeterade resultatöverskott behöver 
hållas för att klara 2019 års resultat och likviditet. 
 

Nämnd (mnkr) 
Utfall 
2018 

Begäran Förslag 
Ny 

budgetram 
  

Kommunstyrelsen 28,5 0,0 0,0 158,9 Oförändrad 

Arbetslivsnämnden 4,6 0,0 0,0 57,5 Oförändrad 

Samhällsnämnden 6,3 0,0 0,0 179,6 Oförändrad 

Skolnämnden 0,5 0,0 0,0 600,3 Oförändrad 

Socialnämnden -40,3 0,0 0,0 596,6 Oförändrad 

Total -0,4 0,0 0,0 1 592,9   
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Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ingen begärd 
överflyttning av investeringsmedel från 2018 till 2019 sker.  
 

Nämnd (mnkr) Begäran Förslag 
Ny 

investeringsram 
  

Kommunstyrelsen 0,0 0,0 9,0 Oförändrad 

Arbetslivsnämnden 1,0 0,0 0,5 Oförändrad 

Samhällsnämnden 0,0 0,0 29,0 Oförändrad 

Skolnämnden 0,0 0,0 2,0 Oförändrad 

Socialnämnden 0,0 0,0 0,5 Oförändrad 

Total 1,0 0,0 41,0   
 
   

Sofia Pettersson 
Kommundirektör 

Lena Einarsson 
Ekonomichef 

 

Bilagor 
Bilaga 1 – Reglemente för ekonomistyrning 
Bilaga 2 – Protokollsutdrag ALN 2019-02-14 

Bilaga 3 – Ordförandebeslut SKO 2019-03-11 

Bilaga 4 – Tjänsteskrivelse SOC underskottshantering till nämnd 

Bilaga 4 Protokollsutdrag SOC 2019-02-28 
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Postadress 
Härnösand kommun 
Nybrogatan 8 
87180 Härnösand 

Besöksadress 
 

Hemsida 
www.harnosand.se 

Telefon 
0611-348000 

Organisationsnr 
212000-2403 

E-post 
kommun@harnosand.se 

Fax 
 

Bankgiro 
5576-5218 

 

 
 
Socialförvaltningen 
Fredrik Mattsson 
fredrik.mattsson@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 
1(2) 

 
Datum 
2019-02-19 

 
Dnr  
SOC/2019-000XXX 

  
 

 Socialnämnden 

Underskottshantering 
 
Förslag till beslut  
Socialnämnden föreslås besluta att föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att 2018 års underskott om 40,3 mnkr ej överförs till 2019 års budget, 
att överskottet i investeringspost motsvarande 0,4 mnkr ej förs över till 2019 års 
budget, samt 
att socialnämnden skickar förslaget angående underskottshantering via 
Kommunstyrelsen till Kommunfullmäktige att besluta 
   
Beskrivning av ärendet 
 
Driftbudget 
2018 års underskott på 40,3 mnkr beror främst på högre kostnader för 
personal och köp av huvudverksamhet. Orsakerna är omfattande 
omvårdnadsbehov och högre volymer än budgeterat inom hemtjänst, 
personlig assistans, försörjningsstöd samt externa placeringar.  
 
Intäkterna har minskat med totalt 47,4 mnkr mellan 2017 och 2018 
(skattemedel exkluderat). Av dessa minskade intäkter avser 33 mnkr 
schablonersättning för ensamkommande barn och unga. Denna minskning 
beror på förändrade ersättningsnivåer och regler hos Migrationsverket samt 
minskat antal barn och unga. För att möta detta har förvaltningen under 
2018 genomfört förändringar vilket har medfört sänkta kostnader. 
Verksamheten redovisade ett underskott på 1,8 mnkr för 2018. 
 
Under 2018 har nämnden beslutat om besparingsåtgärder för att begränsa 
förvaltningens totala kostnadsutveckling. De besparingsåtgärder som är 
beslutade beräknas ge en nettobesparing på 13,3 mnkr år 2019 och 
ytterligare 15 mnkr år 2020.  
 
Förvaltningen arbetar fortsatt för att socialnämndens ekonomi ska komma i 
balans och föreslår därför att 2018 års underskott inte belastar nämndens 
budget för 2019. 
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Härnösands kommun 
 
Socialförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
2(2) 

Datum 
2019-02-19 

Dnr 
SOC/2019-000XXX 

 

 

 
Investeringar 
Socialnämnden har 2018 haft en investeringsbudget om 1,0 mnkr. Där redovisas 
ett överskott om 0,4 mnkr. I budget för 2019 finns 0,5 mnkr vilket bedöms täcka 
årets behov. 
 

Fredrik Mattsson 
Tf Förvaltningschef   
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Postadress 
Härnösand kommun 
Nybrogatan 8 
87180 Härnösand 

Besöksadress 
 

Hemsida 
www.harnosand.se 

Telefon 
0611-348000 

Organisationsnr 
212000-2403 

E-post 
 

Fax 
 

Bankgiro 
5576-5218 

 

 
 
 
 

ORDFÖRANDEBESLUT  
Sida 
1(1) 

 
Datum 
2019-04-18 

 
Dnr  
SKN/2019-000076 

  
 

  

Framställan om ombudgetering från 2018 
Beslut 
Skolnämndens ordförande föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att  2018 års underskott på 0,5 mnkr inte förs över till 2019 

Sammanfattning 
Skolnämndens ordförande begär att inte behöva ombudgetera 2018 års 
underskott på 0,5 mnkr till 2019. 

Beskrivning av ärendet 
I december 2019 beslutade kommunfullmäktige om en sänkt 
skattemedelsram med 8,0 mnkr för skolnämnden. Att sänka skattemedlen 
med ytterligare 0,5 mnkr, utifrån de tidigare gjorda besparingsåtgärderna 
2019, skulle påverka verksamheten negativt.  
 
 
 
   
 
 
Monica Fällström 
Skolnämndens ordförande 
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Arbetslivsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(22) 
Sammanträdesdatum 

2019-02-14 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Nämndsrummet, Johannesbergshuset, torsdagen den 14 februari 2019 kl 08:00-14:00 
Ajournering 09:30-09:50, 11:25-13:30 

Beslutande Ledamöter 

Sverker Ågren (KD), Ordförande 
Nina Skyttberg (S), 1:e vice ordförande 
Bengt Wallgren (M), 2:e vice ordförande 
Glenn Sehlin (SD) 
Bill Lindgren (M) 
Krzysztof Lukazevicz (S) 
Martin Neldén (V) 
Laurent Serurre (MP) 
Dunia Ali (C) 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Olof Burlin (V) 
Kersti Kicki Östensson (MP) 
Richard Viklund (M) 
Olov Asplund (L) 
Lena Fassali (C) 
Mai Nahas (KD) 

 
kl. 08:00-11:45 
 
 
 
kl. 13:30-14:00 
 

Övriga närvarande Petra Norberg, förvaltningschef 
Lise-Lott Mineur, sekreterare 
Anna Bostedt, kanslichef 
Marcus Selin, vuxenutbildningschef 
Issam Sassi, arbetsmarknadschef 
Henric Landestorp, controller 
Mats Gradin, Jusek 
Ulf Sandström, Lärarnas riksförbund 
Joakim Hagström, IT-konsult 
 

 
 
kl. 08:00-14:00 
kl. 08:00-11:25 
kl. 08:00-11:05 
kl. 08:00-11:25 
kl. 08:00-11:25 
kl. 08:00-11:25 
kl. 08:00-08:10 
 

Justerare  

Justeringens plats och tid Nämndsrummet, Johannesbergshuset,  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 13-24 

 Lise-Lott Mineur  

 Ordförande 

  

 Sverker Ågren  

 Justerare 

  

 Bengt Wallgren   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Arbetslivsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-02-14 

Datum då anslaget sätts upp 2019-02-19 Datum då anslaget tas ned 2019-03-13 

Förvaringsplats för protokollet Arbetslivsförvaltningen 
 

Underskrift 
  

 Lise-Lott Mineur  
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Arbetslivsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(22) 
Sammanträdesdatum 

2019-02-14 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 13 Dnr 2 
Val av ledamot att justera protokoll ..................................................................... 3 

§ 14 Dnr 5 
Godkännande av dagordning .............................................................................. 4 

§ 15 Dnr 386 
Föregående protokoll .......................................................................................... 5 

§ 16 Dnr 3 
Informationsärenden ........................................................................................... 6 

§ 17 Dnr 2019-000010 1.2.4.0 
Reviderad investeringsram 2019 ......................................................................... 7 

§ 18 Dnr 2018-000108 012 
Verksamhetsplan med intern kontrollplan ............................................................ 9 

§ 19 Dnr 2019-000015 142 
Arbetsmarknadsinsatser 2019 ........................................................................... 12 

§ 20 Dnr 2019-000011 643 
Utbildningar Yrkeshögskolan ............................................................................. 14 

§ 21 Dnr 2019-000012 615 
Ansökning av utbildning Yrkeshögskolan .......................................................... 16 

§ 22 Dnr 2018-000045 133 
Samhällsorientering för nyanlända .................................................................... 19 

§ 23 Dnr 6 
Delegationsbeslut ............................................................................................. 21 

§ 24 Dnr 7 
Rapporter med flera informationer..................................................................... 22 
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Arbetslivsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(22) 
Sammanträdesdatum 

2019-02-14 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 13 Dnr 2  

Val av ledamot att justera protokoll 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar 

att utse Bengt Wallgren till justerare, samt 

att protokollet justeras tisdagen den 19 februari kl. 11:00.                                        

______  
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Arbetslivsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(22) 
Sammanträdesdatum 

2019-02-14 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 14 Dnr 5  

Godkännande av dagordning 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar 

att godkänna föreslagen dagordning.                                         

______  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(22) 
Sammanträdesdatum 

2019-02-14 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 15 Dnr 386  

Föregående protokoll 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga förgående protokoll till handlingarna.    

Beslutsunderlag 

Protokoll arbetslivsnämnden 201-01-17.      

______  
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Sida 

6(22) 
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2019-02-14 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 16 Dnr 3  

Informationsärenden 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga informationsärendena till handlingarna.       

Beslutsunderlag 
Joakim Hagström, IT-konsult informerade om ipad och mejl till 
förtroendevalda. 

Marcus Selin informerade om samhällsorienteringen och yrkeshögskolan.      

______  
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Arbetslivsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(22) 
Sammanträdesdatum 

2019-02-14 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 17 Dnr 2019-000010 1.2.4.0 

Reviderad investeringsram 2019 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelse föreslå kommunfullmäktige att få överföra 2018 
års överskott i investeringsmedel om 1,0 mnkr till arbetslivsnämndens 
investeringsram för 2019.  

Bakgrund 
Arbetslivsnämndens bokslut för 2018 visar att nämnden inte har omsatt 
tilldelade investeringsmedel om 1,5 mnkr för 2018.  

0,5 mnkr har investerats i: 

Uppgradering av reglersystem i Härnösands energitekniska arena – 113 tkr 

Möbler och pedagogisk miljö i Johannesbergshuset – 328 tkr 

 

I planen för investeringar under 2018 ingick möblering och IT-utrustning till 
Lärcentrum. Inköp av möbler kunde inte ske då upphandlingsprocess 
inleddes nationellt, då tilldelat uppdrag blev överklagat. Under processen då 
överklagandet hanterades kunde inte möbler upphandlas. I slutet av 
november tilldelades uppdraget och inköp kunde därefter genomföras. 

Förvaltningen har beställt möbler, men investeringarna för dessa genomförs i 
början av 2019, då möblerna levereras. Summa inköp möbler för 
iordningsställande av Lärcentrum: 0,5 mnkr. 

Investeringar i pedagogisk miljö i Resursgruppens bageri krävs för att 
möjliggöra att deltagare i arbetsmarknadsinsats ska få möjlighet att validera 
arbetsmoment och kunskap till gymnasiepoäng i kurs. Bageriets nuvarande 
lokaler tillåter inte fler än tre personer att arbeta i lokalen, varför ett 
iordningsställande av större lokal krävs. Ombyggnationerna har dragit ut på 
tiden, och beräknas stå klara första halvåret 2019. Summa beräknade 
kostnader för iordningsställande av pedagogisk lokal: 0,5 mnkr. 
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Arbetslivsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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8(22) 
Sammanträdesdatum 

2019-02-14 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ur ett ekonomiskt perspektiv gynnas en långsiktig och planerad 
investeringsplan, där nyetablering av Lärcentrum är planerad för 2019.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Petra Norberg, förvaltningschef. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelser 2019-01-29, ARN 2019-000010.                    

______  
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Arbetslivsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(22) 
Sammanträdesdatum 

2019-02-14 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 18 Dnr 2018-000108 012 

Verksamhetsplan med intern kontrollplan 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar 

att fastställa reviderad verksamhetsplan och budget 2019 för 
arbetslivsnämnden, samt 

att skicka reviderad verksamhetsplan 2019 för arbetslivsnämnden vidare till 
kommunstyrelsen för kännedom.  

Bakgrund 
Verksamhetsplanen 2019 är en sammanfattning av verksamheten utifrån 
politiska mål i form av budgetprioriteringar och strategisk planering. 

Vid ingången av en ny mandatperiod ska arbetslivsnämnden fatta ett nytt 
beslut om verksamhetsplan och budget för innevarande år. 

Förslaget till verksamhetsplan 2019 bygger på beslutade mål och 
resultatuppdrag och beslut om fördelade medel i budget 2019.  En revidering 
av tilldelad skattemedelsram har genomförts efter beslut i 
kommunfullmäktige, vilket ger arbetslivsnämnden 57,5 mnkr för 2019. 
Utöver en minskning av skattemedelsram om 2,0 mnkr fattade även 
fullmäktige beslut om att arbetslivsnämnden har ett resultatöverskott 2019 
om 2,0 mnkr. 

För att uppnå ett resultatöverskott om 2,0 mnkr vidtar nämnden följande 
åtgärder: 

Vakantsättning av enhetschefstjänst inom Integration och Mottagning – 0,7 
mnkr. 

Försiktighetsprincip i kompetensinsatser, resor och inköp – 0,3 mnkr. 

Personalkostnadsminskning vikarier – 0,1 mnkr. 

Minskad finansiering för sommarjobb 2019 från 1,6 mnkr till 1,3 mnkr, 
vilket motsvarar – 0,3 mnkr. 

Projekt ”Riktade insatser för nyanländas lärande” ger statsbidrag 
motsvarande 50 % av en heltid inom övergripande ledning + 0,4 mnkr. 

Ökning av externa intäkter inom HETA motsvarande + 0,3 mnkr. 
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Arbetslivsnämnden 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunfullmäktiges beslut innebär en minskad finansiering för nämnden 
om 4.0 mnkr. Detta medför konsekvenser för finansierade åtgärder, enligt 
årsplanen följande:  

Ökat antal i beredskapsanställning beräknas uppnås i budget för 2019, men 
har räknats ned med 27 årsarbetare, efter nya förutsättningar kring 
extratjänster. Budgeten har tagit hänsyn till 93 årsarbetare, vilket är en 
ökning mot 2018 års budget med 14 årsarbetare.  

Utökad sfi kan inte uppnås då personalkostnadsminskningar inte medger 
utökning av yrkesinriktningar inom sfi.  

Antalet anställda i AB-anställning (alla anställningar utom 
beredskapsanställda) minskar i förvaltningens förslag med 18 årsanställda 
från 94,6 årsanställda men ökar när anställda i beredskapsprogram räknas in 
till totalt 204 årsarbetare. Antalet i beredskapsanaställning ökar med 14 
årsarbetare från 79 årsarbetare 2018 till 93 årsarbetare 2019. Uppräkningen 
baseras på det faktiska utfallet av antalet i beredskapsanställning 2018.  

Den minskade volymen av AB-anställda är en konsekvens av upphandlad 
sfi, anpassning av personalstyrka inom såväl samhällsorientering, 
vuxenutbildning, administration, flytt av kommunikatör till 
kommunstyrelseförvaltningen samt inom integrationsverksamhet utifrån 
minskat behov och ändrade ekonomiska förutsättningar.  

Minskad finansiering av sommarjobb för 2019 om 0,3 mnkr motsvarar en 
minskning om 41 platser.  

Den verksamhet som Arbetslivsförvaltningen uppskattar kunna bedriva och 
nå finansiering för under verksamhetsåret 2019 uppgår till 122,5 mnkr. 
Utöver de kommunala skattemedlen beräknar förvaltningen att intäkter och 
bidrag från externa och interna aktörer kommer att uppgå till 67,0 mnkr, 
motsvarande 54 % av all finansiering. Lönestöden har räknats upp med 12 
mnkr från 2018 års nivå. Schablonersättning har minskats med 9,0 mnkr från 
2018 års nivå.  46 % av verksamheterna är skattemedelsfinansierad 2019. 

Då 54 % av de totala intäkterna finansieras genom externa och interna 
intäkter är verksamheterna känsliga för eventuella nationella beslut som 
påverkar intäkterna och bidragen. I bokslutet 2018 ligger den externa och 
interna intäktsnivån på 57 %, trots minskade intäkter från Migrationsverket. 

Internkontrollplan 2019  

En god internkontroll är en förutsättning för att bedriva en effektiv och säker 
verksamhet som berör alla medarbetare. planering, utförande och 
uppföljning av internkontroll ingår som en del av förvaltningens ordinarie 
verksamhetsstyrning. Fokusområden för internkontroll 2019: 

Uppföljning av upphandlade tjänster 
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Återsökning av statliga medel 

Interkontrollen ska genomlysa ansvar och rutiner kring de båda 
fokusområdena. 

 

Socialt perspektiv 

Ur ett socialt perspektiv ger budgetförslagets uppräkning av antal i 
beredskapsanställda möjlighet till effekter såsom minskat behov av 
ekonomiskt bistånd, höjd livskvalitet, ökad självkänsla, mindre belastning på 
välfärden i form av hälso – och sjukvårdande insatser. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ett av kommunens övergripande mål är en välskött och stabil ekonomi. 
Genom att säkerställa att budgetförslag är rimliga utifrån omvärldshändelser 
såsom exempelvis minskat mottagande av nyanlända och minskade 
statsbidrag bidrar nämnden och förvaltningen till kommunens ekonomi som 
helhet. Besparingar påverkar inte lagstyrd verksamhet.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Petra Norberg, förvaltningschef. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-31, ARN 2018-000108. 
Protokollsutdrag 2018-12-17 § 139 

______  
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§ 19 Dnr 2019-000015 142 

Arbetsmarknadsinsatser 2019 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar 

att äska 2 400 tkr från kommunstyrelsen för arbetsmarknadsinsatser 2019.  

Bakgrund 
Arbetslivsförvaltningen har i dagsläget drygt 50 extratjänster med placering 
inom kommunens verksamheter. Från och med den 1 januari 2019 har 
Arbetsförmedlingen infört stopp på anvisningar till extratjänster. Personer 
som har en extratjänst som löper ut under 2019 får slutföra sin anställning, 
däremot fattar Arbetsförmedlingen inga nya beslut. Extratjänst berättigar inte 
till A-kassa vilket innebär att den som inte får ett arbete när anställningen 
avslutas kommer att vara i behov av försörjningsstöd.  

 

Ett genomsnittligt försörjningsstöd för en ensamstående person är i dag 
ungefär 7 500 kr/mån för en person över 25 år. 

I en ekonomisk kostnadsberäkning av att anställa 50 personer i nystartsjobb i 
sex månader istället för försörjningsstöd, visar insatsen att kostnaden första 
året blir 0,6 mnkr mindre i arbetsinsatsen för kommunen. 

Andra året ger arbetsmarknadsinsatsen en kostnadsminskning för kommunen 
om 3,3 mnkr.  

 

Förvaltningen föreslår att personer som avslutar en extratjänst under 2019 
och som inte går vidare till en reguljär anställning ska erbjudas nystartsjobb 
under minst 6 månader. Det gör att personen kan gå vidare i sin utveckling 
att nå egen försörjning istället för att passivt uppbära bidrag. Nystartsjobb 
berättigar till A-kassa efter avslutade anställning.  

 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att äska 2 400 tkr från 
kommunstyrelsen som delfinansiering av nystartsjobb under 6 månader för 
personer som avslutar en extratjänst under 2019.  
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Socialt perspektiv 

De allra största vinsterna med en anställning är de humanitära för personer 
och deras familjer. Att ha ett arbete, tillhöra ett socialt sammanhang och ha 
möjlighet att försörja sig själv och sin familj är viktiga delar för att må bra. 
Föräldrar som arbetar är goda förebilder till sina barn. En anställning och 
referenser gör också personen attraktivare för arbetsgivare. Att leva på små 
ekonomiska marginaler och med en ovisshet påverkar många arbetssökande 
negativt och kan leda till psykisk ohälsa. 

 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Kommunen får minskade kostnader för personer som i stället för ekonomiskt 
bistånd får en subventionerad anställning under en begränsad tid. 
Arbetsplatserna inom kommunens verksamheter får genom anställningarna 
tillgång till extra resurser. Kommunens skattemedelsunderlag ökar då 
personer i anställning betalar kommunalskatt.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Petra Norberg, förvaltningschef. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-07, ARN 2019-000015.   

______  
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§ 20 Dnr 2019-000011 643 

Utbildningar Yrkeshögskolan 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar 

att erbjuda de av Myndigheten för yrkeshögskolan beviljade utbildningarna 
2019  

att uppdra till förvaltningen att utse ledningsgrupp för respektive utbildning 
med ansvar enligt förordning (2009:130) om yrkeshögskolan.  

Bakgrund 
Myndigheten för yrkeshögskolan presenterade den 29 januari vilka 
ansökningar som beviljats ingå i yrkeshögskolan 2019. 

Av totalt 1105 inkomna ansökningar har myndigheten beviljat 496. Det 
innebär en beviljandegrad på 45 % vilket är den högsta någonsin. 

Härnösands kommun har beviljats fyra utbildningar: 

• Ingenjör VVS och energi med 3D CAD, BIM och 
solenergikompetens. 450p. 2,25 år.  
2 utbildningsomgångar, 20 platser per omgång. 
Driftsbidrag 75 800 per årsstudieplats 
Utbildningsform, halvdistans. 

• Certifierad kyl- och värmepumpstekniker inriktning 
energieffektivisering. 300p. 1.5 år.  
2 utbildningsomgångar, 20 platser per omgång. 
Driftsbidrag 81 000 per årsstudieplats 
Utbildningsform, halvdistans 

• Montageledare Solel. 100p. 0.5 år.  
2 utbildningsomgångar, 25 platser per omgång. 
Driftsbidrag 70 200 per årsstudieplats 
Utbildningsform, halvdistans 

• Underhållstekniker inom processindustrin. 
Krav på komplettering innan slutgiltigt beslut. 
Utbildningsform, närstudier. 

Socialt perspektiv 
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Av 12700 examinerade 2016 hade 93 % jobb året efter examen. 68 % av 
dessa har ett jobb som överensstämmer helt eller till största delen med 
utbildningen. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

 

 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Utgångpunkten är att utbildningarna kan finansieras till helhet med 
statsbidrag under förutsättning att utbildningarna får tillräckligt med 
sökande. Enligt tidigare fastställda rutiner återkommer förvaltningen i maj 
och juni för beslut om utbildningarna skall starta.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Marcus Selin, vuxenutbildningschef. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-13, ARN 2019-000011.  

______  
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§ 21 Dnr 2019-000012 615 

Ansökning av utbildning Yrkeshögskolan 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar 

att hos Myndigheten för yrkeshögskolan ansöka om statsbidrag för att 
bedriva utbildning inom följande områden: 

• Livsmedelsindustri och kretsloppsodling 

• Specialistundersköterska 

• Fastighetsingenjör 

• Vindkraft 

• Automationstekniker 

• Drifttekniker 

• Turistnäringen                                                             

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Glenn Sehlin (SD), Bengt Wallgren (M) och Olov 
Asplund (L). 

Yrkanden 
Glenn Sehlin (SD), Bengt Wallgren (M) och Bill Lindgren (M) yrkar på att 
arbetslivsnämnden ansöker om utbildningen Fartygsbefäl i skärgårdsmiljö på 
Yrkeshögskolan. 
Ordförande yrkar avslag på tilläggs förslaget. Ordföranden hänvisar till 
Kommunstyrelsen beslut att utreda start av sjöfartsutbildning, under 
kommundirektörens ledning.        

Propositionsordning 
Arbetslivsnämnden ordförande finner att det finns två förslag till beslut, 
förvaltningens förslag, samt ett tilläggs yrkande om ytterligare en ansökan 
om utbildning yrkeshögskolan. 
 
Ordförande föreslår propositionsordningen att först behandla Förvaltningens 
förslag angående sju utbildningar. Därefter behandla tilläggsyrkandet från 
Glenn Sehlin (SD), Bengt Wallgren (M) och Bill Lindgren (M), att dessutom 
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söka en åttonde utbildning, Fartygsbefäl i skärgårdsmiljö. Till detta yrkade 
ordförande avslag.  
 
Prepositionsordningen godkänns. 
 
Ordförande frågar om arbetslivsnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag om utbildningar inom sju områden och finner att 
nämnden beslutar enligt förslaget.  
 
Ordförande ställer därefter tilläggsyrkandet från Glenn Sehlin (SD), Bengt 
Wallgren (M) och Bill Lindgren (M) om en åttonde utbildning mot avslag. 
Ordförande frågar om nämnden beslutar avslå tilläggsyrkandet och därefter 
om det ska bifallas.  
Ordförande finner att nämnden beslutar avslå tilläggsyrkandet.   
 
Votering begärs och verkställs.        

Votering och utfall 
Ordförande föreslår följande propositionsordning: Den som vill avslå 
tilläggsyrkandet röstar ja, den som vill bifalla tilläggsyrkandet från Glenn 
Sehlin (SD), Bengt Wallgren (M) och Bill Lindgren (M) röstar nej. Vinner 
ja, görs inget tillägg i ansökan ang. YH utbildning. Vinner nej, lägger 
nämnden till Fartygsbefälsutbildning i ansökan Propositionsordningen 
godkänns.  
Votering sker med upprop.  
 
Votering enligt tabell 
Ledamot 
 

Parti Ja Nej 

Sverker Ågren  KD X  
Nina Skyttberg S X  
Bengt Wallgren M  X 
Josef Lukaszewicz S X  
Martin Neldén V X  
Laurent Serrure MP X  
Dunia Ali C X  
Bill Lindgren M  X 
Glenn Sehlin SD  X 
 
Med rösterna 6 jaröster och 3 nejröster, beslutar nämnden att utan tillägg 
ansöka om statsbidrag för att bedriva utbildningar inom sju områden enligt 
förvaltningens förslag. 
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Bakgrund 
Ansökan om att få bedriva yrkeshögskoleutbildning öppnar 9 april. Ansökan 
ska lämnas in senast 18 juni. 

Vuxenutbildningen har inför ansökningsomgången 2019 arbetat med att 
bredda utbudet som tidigare dominerats av utbildningar inom energi och 
tekniska arbeten. 

Socialt perspektiv 

Utbildningar inom yrkeshögskolan syftar till att tillgodose arbetslivets behov 
av efterfrågan och kompetens. Statistik från tidigare utbildningsomgångar 
visar att över 90 % har arbete året efter examen. 

Ekologiskt perspektiv 

Med utbildningar inom såväl kretsloppsodling som förnybar energi vill 
förvaltningen bidra till ett hållbart samhälle. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan.         

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Marcus Selin, vuxenutbildningschef. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-11, ARN 2019-000012.   

______  
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§ 22 Dnr 2018-000045 133 

Samhällsorientering för nyanlända 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar 

att förvaltningen återkommer till nämnden med underlag inför 
tilldelningsbeslut enligt tidsplan,  

att lägga promemorian till handlingarna, samt 

att uppdra till förvaltningen att vid nästa sammanträde informera om 
upphandlingsdokumentet.                   

Bakgrund 
Arbetslivsnämnden beslutade i november 2018 att uppdra till förvaltningen 
att påbörja en upphandlingsprocess av samhällsorientering för nyanlända, att 
återkomma med förfrågningsunderlag senast i februari 2019 samt att 
beskriva hur samhällsorienteringen kan fortsätta bedrivas i egen regi. 

Ansvarig för samhällsorientering har tillsammans med medarbetarna tagit 
fram förslag till hur samhällsorientering kan bedrivas i egen regi. De flesta 
förslagen även om de är positiva ur verksamhetssynpunkt saknar 
finansiering.  

Arbetet med förfrågningsunderlaget pågår fortfarande. Enligt tidplanen för 
upphandlingen bör förfrågningsunderlag vara klar i mars/april och 
tilldelningsbeslut fattas i juni. 

Tidplan: 

 Framtagning av förfrågningsunderlag  2018-12 – 2019-03 

 Annonsering av underlag 2019-04-11 

 Sista dag för frågor 2019-04-30 

 Sista anbudsdag 2019-05-07 

 Öppning av anbud  2019-05-08 

 Utvärderingsprotokoll med beslutsförslag 2019-06-05 

 Tilldelningsbeslut, senast 2019-06-07 

 Underskrivet ramavtal 2019-06-20 
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Socialt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Förvaltningens samlade bedömning är att samhällsorientering med 
ekonomisk och praktisk fördel kan upphandlas. Ur ett ekonomiskt perspektiv 
är det för nämnden och för kommunen som helhet, av stor vikt att leva upp 
till kommunens mål om välskött och god ekonomi.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Marcus Selin, vuxenutbildningschef. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-30, ARN 2018-000045. 
Protokollsutdrag § 96 ARN 2018–000045 

______  
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§ 23 Dnr 6  

Delegationsbeslut 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga återrapportering av delegationsbesluten till handlingarna.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Sverker Ågren, ordförande om deltagande i SKL 
Arbetsmarknadsdagar- och näringslivsdagar och fastställande av 
Verksamhetsberättelse för 2018. 

Delegationslistor januari 2019.      

______  
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§ 24 Dnr 7  

Rapporter med flera informationer 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga rapporter och informationsärenden till handlingarna.  

Beslutsunderlag 
A/Ordförandes rapporter 

Utbildningsdag den 20 februari och 1 mars för nämndens ledamöter. 

 

 

B/Förvaltningschefens rapporter 

______  
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1 SYFTE
Kommunfullmäktige anger i detta reglemente vad som gäller for den
ekonomiska styrningen i Härnösands kommun. Den centrala
ekonomistyrningen utövas av kommunstyrelsen som även utfärdar
anvisningar till detta ekonomistymingsreglemente.

För ekonomistyrningen tillämpas följande styrmedel

• Budget och mål

• Ägardirektiv

• Redovisning

• Intemkontroll

• Uppföljning och utvärdering

Ekonomiprocessen ska utvecklas på alla resultatnivåer för att möjliggöra en
effektiv användning av kommunens resurser och skapa största möjliga nytta
for medborgarna. En aktiv dialog kring ekonomi och verksamhetsplaner är
en förutsättning för att ekonomistyrningen ska lyckas.

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 fyramånadersbokslut 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 den verksamhets- och ekonomiuppföljning
som den finner nödvändig for att ha kontroll över utvecklingen. Om
beslutade mål för verksamhet och ekonomi inte uppnås ska
kommunstyrelsen tillskriva kommunfullmäktige och förslå åtgärder för att
komma tillrätta med obalansen.

^•^ K<<
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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 for kommunstyrelsen.

När en nämnd uppvisar 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 budget är
otillräcklig för att uppnå de uppsatta målen, ska nämnden i första hand vidta
åtgärder for att omdisponera tillgängliga resurser inom gällande budgetram. I
andra hand ska nämnden hos kommunfullmäktige aktualisera behovet av att
ändra mål och inriktning for verksamheten. Varje utökning av budget skall
vara finansierad.

Nämnden ska rapportera till kommunstyrelsen 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

3. 1 Budgetprocess

Kommunallagen 8 kap §§4-12 reglerar budgetprocessen och budgetens
innehåll i stort. Utöver detta gäller för Härnösands kommun följande:

• Kommunstyrelsen fastställer budgetdirektiv med budgetramar
och anvisningar om målarbetet till nämnderna. Det sker i januari
året innan aktuellt budgetår.

• Kommunstyrelsen inbjuder representanter for samtliga partier i
fullmäktige till en budgetkonferens där förutsättningarna for
budgetarbetet presenteras och diskuteras.

• Kommunfullmäktige ska senast juni månad fastställa budget och mål för
nästkommande år.

• Drift- och investeringsbudgeten ska innehålla en plan över tre år,
varav budgetåret är första året.
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De förslag till budget och mål som föreläggs kommunfullmäktige ska vara
beredda 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 %
av skatteintäkter och statsbidrag. Endast i undantagsfall ska den beräknade
resultatnivån underskrida l % av skatteintäkter och statsbidrag.

3.3 Nämndernas verksamhetsplan och budget
Nämnderna ska senast i november for kännedom delge kommunfullmäktige
en verksamhetsplan innehållande budget baserad på av kommunfullmäktige
fastställda budgetramar, mål och resultatuppdrag. De mål med tillhörande
indikatorer som nämnderna själva antar för sina verksamheter ska vara
kopplade till de överordnade och kommungemensamma.

För tidsbegränsad verksamhet som löper över mer än ett kalendetår utfärdar
kommunstyrelsen anvisningar om hur beviljad budget innevarande år skall
hanteras inför årsskiften.

3.4 Anslagsbindningsnivå

3.4. 1 Driftbudget

Kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd skattemedel for att bedriva
verksamhet. Skattemedlen ska vara kopplade till mål. Skattemedlen fördelas
sedan av respektive nämnd till 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 förändring särskilt.
Överföring av skattemedel mellan verksamheter som påverkar de av
kommunfullmäktige uppsatta målen ska alltid fastställas av
kommunfullmäktige.

3. 4. 2 Investeringsbudget

Anslagsbindningsnivån for 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 l miljon kronor ska kommunens
prqjektmodell 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 Över- och underskottshantering
Även om anslagna medel tilldelas per kalenderår ska varje nämnds
ekonomiska hantering präglas av långsiktigt tänkande. Ett årsskifte utgör i
reell mening ingen gräns mellan skilda attityder till den ekonomiska
förvaltningen.
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För pågående drifts- och investeringsprojekt gäller att om en förvaltning
sammantaget redovisar ett positivt resultat, kan redan beviljade budgetmedel
bokas upp på balansräkningen och överföras till kommande verksamhetsår.

Även om varje nämnd själv ansvarar för sina medel så länge de håller sig
inom sin angivna budgetram så ska ett solidariskt förhållningssätt och en
helhetssyn på kommunens ekonomi vara självklar. Detta innebär att
ingenstans i kommunens organisation ska den tanken tillämpas att medel
som finns kvar på ett konto under årets senare del ska användas upp - för att
inte brinna inne!

För att förtydliga varje nämnds långsiktiga ansvar och solidariska inställning
tillämpas följande över- och underskottshantering:

l. En nämnd som redovisar överskott i årsbokslutet tilldelas för

kommande budgetår extra medel.

2. En nämnd som redovisar underskott i årsbokslutet får kommande års

budget reducerad.

3. Storleken av beloppen i regleringen av över- och underskott påverkas
främst av följande faktorer;

• graden av måluppfyllelse

• över- och underskottets storlek

• faktorer utanför nämndens kontroll som påverkat utfallet

• kommunens samlade ekonomiska fömtsättningar

För avvikelser vad gäller investeringsmedel gäller samma tillämpning som för
driftsmedel.

Beslut om över- och underskottshantering tas av kommunfullmäktige. Det sker
normalt vid februarisammanträdet, dock senast i kommunfullmäktiges
marssammanträde.

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 följs upp och analyseras kontinuerligt och
avrapporteras till kommunfullmäktige i delårsrapport och årsredovisning.
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4 REDOVISNING

4. 1 Syfte med redovisningen

Redovisningen av kommunens verksamhet och ekonomiska ställning ska:

• ge en rättvisande bild av kommunkoncemens ekonomi

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

• tillgodose externa och interna intressenters behov av information om
kommunens och dess olika verksamheters resultat och ställning

4. 2 Externredovisning

Extemredovisningen i Härnösands kommun utgår från

• gällande lagstiftning

• god redovisningssed

* vedertagna redovisningsprinciper

När det gäller pensionsskuldshantering använder Härnösands kommun full
konsolidering, vilket innebär att den totala pensionsskulden redovisas i
balansräkningen.

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 eller
kommunstyrelseforvaltningen ska utfärda regler och fortydliganden
gällande regler inom extemredovisningen i Härnösands kommun.

4. 3 Internredovisning

Den interna redovisningens roll är att avspegla den organisation som
kommunen och respektive nämnd utgör. Uppgifterna ska tillsammans med
andra data från verksamhetssystem utgöra underlag för beslutsfattare på
olika nivåer i organisationen att fatta väl avvägda beslut. Det är av stor vikt
att uppbyggnaden av intemredovisningen görs så att behovet av ekonomisk
information på olika nivåer i kommunens organisation tillgodoses. Ansvaret
för intemredovisningen åvilar respektive nämnd i samspel med
kommunstyrelsen.

4.4 Redovisningsmodell

Kommunstyrelsen ansvarar for 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 ingår. För att underlätta den sammanställda redovisningen
kan även kommunala bolag ingå i samma redovisningssystem, men med
annan redovisningsmodell.
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5 INTERNKONTROLL

Intemkontroll är ett verktyg for 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 verksamheterna bedrivs effektivt och att lagar och regler följs.
Intemkontrollarbetet är processtyrt, vilket innebär att se till helheten istället for
enskilda moment. Intemkontroll omfattar både ekonomiska risker och

verksamhetsrisker. Kommunfullmäktige har beslutat om ett reglemente for
intemkontroll och till detta finns även tillämpningsanvisningar.

6 UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

6. 1 Uppföljningar

Respektive nämnd ska via sin förvaltning upprätta ett
fyramånadersbokslut forjanuari-april och ett delårsbokslut forjanuari-
augusti. Fyramånadersbokslutet ska redovisa ackumulerat ekonomiskt
resultat samt prognosticerat ekonomiskt resultat. Delårsrapporten ska
redovisa ackumulerat ekonomiskt resultat samt prognosticerat
ekonomiskt resultat for helåret. Delårsbokslutet ska också innehålla

uppföljning av nämndernas verksamhetsmål samt ett koncembokslut.

Nämndernas uppföljning sammanställs och analyseras av
kommunstyrelsen. Sammanställningen tillskrivs kommunfullmäktige om
inte verksamhetsmålen eller de ekonomiska målen uppfyllts.
Kommunstyrelsen sammanställer fyramånadersbokslut och delårsbokslut
vilka tillställs kommunfullmäktige for kännedom i juni- respektive
oktobersammanträdet.

Fyramånadersbokslut och delårsbokslut för kommunens belagda bolag
överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

6. 2 Årsredovisning

Kommunstyrelsen ska överlämna årsredovisningen 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 for det gångna året inklusive ett
koncembokslut.

6. 3 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.

^c
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 107 Dnr 2019-000275 2.4.1.4 

Fyramånadersbokslut 2019  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna fyramånadersbokslut 2019.  

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 
Härnösands kommun redovisar för årets fyra första månader ett negativt 
resultat på 2,3 mnkr exklusive ökningen av semesterlöneskulden. Samma 
resultatmått för motsvarande period 2018 var plus 33,7 mnkr. Det innebär att 
det löpande driftsresultatet har försämrats med 36,0 mnkr. Resultatet enligt 
resultaträkningen (inklusive semesterlöneskulden) är på minus 36,9 mnkr. 

Nämnderna redovisar per april ett överskott jämfört med budget på 12,7 
mnkr. Finansen och kommungemensamma kostnader redovisar per april ett 
underskott jämfört med budget på 41,4 mnkr. Avvikelsen härrör framförallt 
till pensionskostnader.  

Kommunens resultatprognos på helåret visar ett resultat på minus 4 mnkr 
vilket är 27 mnkr sämre än budget och motsvarar -0,2 % av skatteintäkter 
och statsbidrag. Budgeten baseras på en pensionsredovisning enligt 
fullfonderingsmodellen och prognosen baseras på blandmodellen, vilket är 
en föreslagen förändring under året. Arbetslivsnämnden prognostiserar ett 
överskott på 0,8 mnkr och samhällsnämnden på 0,1 mnkr. Finansen och 
kommungemensamma kostnader prognosticerar ett underskott på 21,9 mnkr. 

 

Balanskravsutredning ska göras baserad på blandmodellen. Prognosen visar 
under dessa förutsättningar att balanskravet för 2019 inte kommer att klaras. 
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Efter beslut i kommunstyrelsen ska fyramånadersbokslutet överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

Socialt perspektiv 
Ingen konsekvens 

Ekologiskt perspektiv 
Ingen konsekvens 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Balanskravsutredning ska göras baserad på fullfonderingsmodellen. 
Prognosen visar under dessa förutsättningar att balanskravet för 2019 inte 
kommer att klaras. Om balanskravsresultatet är negativt vid 
årsbokslutstillfället är huvudprincipen att kommunen enligt kommunallagen 
har tre år på sig att återställa det. Finns synnerliga skäl får 
kommunfullmäktige besluta att en reglering av ett negativt 
balanskravsresultat inte ska göras. Exempel på vad lagens förarbete anger 
som synnerliga skäl är om det motiveras av god ekonomisk hushållning för 
kommunen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-30 

Tertialbokslut 1 inkl. prognos 1 

 

______  
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Datum 
2019-05-31 

 
Dnr  
KS/2019-000275 

  
 

 Kommunstyrelsen 

Fyramånadersbokslut 2019  

Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att godkänna fyramånadersbokslut 2019.  
 

Beskrivning av ärendet 
Härnösands kommun redovisar för årets fyra första månader ett negativt 
resultat på 2,3 mnkr exklusive ökningen av semesterlöneskulden. Samma 
resultatmått för motsvarande period 2018 var plus 33,7 mnkr. Det innebär 
att det löpande driftsresultatet har försämrats med 36,0 mnkr. Resultatet 
enligt resultaträkningen (inklusive semesterlöneskulden) är på minus 36,9 
mnkr. 

Nämnderna redovisar per april ett överskott jämfört med budget på 12,7 
mnkr. Finansen och kommungemensamma kostnader redovisar per april ett 
underskott jämfört med budget på 41,4 mnkr. Avvikelsen härrör framförallt 
till pensionskostnader.  
 
Kommunens resultatprognos på helåret visar ett resultat på minus 4 mnkr 
vilket är 27 mnkr sämre än budget och motsvarar -0,2 % av skatteintäkter 
och statsbidrag. Budgeten baseras på en pensionsredovisning enligt 
fullfonderingsmodellen och prognosen baseras på blandmodellen, vilket är 
en föreslagen förändring under året. Arbetslivsnämnden prognostiserar ett 
överskott på 0,8 mnkr och samhällsnämnden på 0,1 mnkr. Finansen och 
kommungemensamma kostnader prognosticerar ett underskott på 21,9 
mnkr. 
 
Balanskravsutredning ska göras baserad på fullfonderingsmodellen. 
Prognosen visar under dessa förutsättningar att balanskravet för 2019 inte 
kommer att klaras. 
 
Efter beslut i kommunstyrelsen ska fyramånadersbokslutet överlämnas till 
kommunfullmäktige. 
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Socialt perspektiv 
Ingen konsekvens 

Ekologiskt perspektiv 
Ingen konsekvens 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Balanskravsutredning ska göras baserad på fullfonderingsmodellen. 
Prognosen visar under dessa förutsättningar att balanskravet för 2019 inte 
kommer att klaras. Om balanskravsresultatet är negativt vid 
årsbokslutstillfället är huvudprincipen att kommunen enligt kommunallagen 
har tre år på sig att återställa det. Finns synnerliga skäl får 
kommunfullmäktige besluta att en reglering av ett negativt 
balanskravsresultat inte ska göras. Exempel på vad lagens förarbete anger 
som synnerliga skäl är om det motiveras av god ekonomisk hushållning för 
kommunen.   

 

Birgitta Wigren 
Tf kommundirektör 

Lena Einarsson 
Ekonomichef 

 

Bilagor 
Bilaga 1: Fyramånadersbokslut 2019. 
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1 Förvaltningsberättelse 

1.1 Finansiell analys 

1.1.1 Kommunen 

1.1.1.1 Inledning 

Härnösands kommun redovisar ett negativt resultat på 2,3 mnkr exklusive 
semesterlöneskuld under 2019 års första tertial. Kommunens totala resultat för 
perioden är minus 36,9 mnkr. Jämfört med budget för samma period är 
avvikelsen minus 28,7 mnkr. Den stora förklaringen är att kommunen bär en 
högre pensionskostnad jämfört med föregående års motsvarande tertial. 
Prognosen för helåret är ett negativt resultat på 4 mnkr. 

1.1.1.2 Resultat och kapacitet 

Resultat April 2019 April 2018 April 2017 

Resultat exkl 
semesterlöneskuld, mnkr -2,3 33,7 31,2 

Procent av skatteintäkter 
och statsbidrag, % -0,4 6,2 4,8 

Resultat, mnkr -36,9 7,7 -2,8 

Procent av skatteintäkter o 
statsbidrag, % -6,7 1,4 -0,5 

Det negativa utfallet för tertial 1 förklaras i huvudsak av kraftigt ökade 
pensionsavsättningar jämfört med 2018 års motsvarande period. Kostnader för 
pensioner inklusive löneskatt uppgick under denna period till 3 mnkr kronor 
medan 2019 års tertial 1 bär en kostnad om 38,5 mnkr kronor för motsvarande 
post. Posten har inte bedömts jämförelsestörande på grund av att den fanns 
med i beräkningen som gjordes vid årsskiftet och därmed antas vara helt i linje 
med 2019 års förväntade pensionsavsättningar. Enligt prognosen ska 
pensionskostnaderna därmed inte eskalera. 
Avvikande del i pensionsavsättningen jämfört med beräkningarna är dock en 
direkt avsättning om 5,4 mnkr. Den förklaras av att en förtroendevald påbörjat 
utbetalning av en visstidspension men ingen pensionsskuld fanns upptagen då 
den inte varit rapporterad. 
Intäkts- och 
kostnadsutveckling    

(Förändring i procent) April 2019 April 2018 April 2017 

Verksamhetens intäkter -2,5 -8,9 8,1 

Verksamhetens 
bruttokostnader 5,8 0,7 7,5 

Skatteintäkter och 
statsbidrag 1,2 2,7 7,7 

Verksamhetens 
nettokostnad 9,5 1,1 8,1 

Verksamhetens nettokostnad bör inte öka i en snabbare takt än ökningen av 
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skatteintäkter och statsbidrag för att leva upp till god ekonomisk hushållning. En 
stor del av förklaringen till varför Härnösands kommun under årets första tertial 
har haft en markant ökning av nettokostnaderna jämfört mot skatteintäkterna 
och stadsbidragen jämfört mot föregående år beror till stor del på något 
minskade intäkter men framförallt den höga pensionskostnaden. Vilket också är 
den största förklaringen till den relativa ökningen av verksamhetens 
bruttokostnader.  

Anledningen till att verksamhetens intäkter minskar för varje tertialbokslut 1 hör 
till största delen samman med att erhållna bidrag och verksamhetens försäljning 
minskar. 
Investeringar April 2019 April 2018 April 2017 

Investeringsvolym, mnkr 11,9 9,4 12,9 

Investeringsvolym efter avdrag för 
investeringsinkomster, mnkr 10,1 9,2 12,8 

Investeringsvolym/skatteintäkter, % 2,5 2,4 3,3 

Värdet på Härnösand kommuns anläggningstillgångar har minskat jämfört med 
årsskiftet på grund av att avskrivningarna har varit större än återinvesteringen.  

 

1.1.1.3 Risk och kontroll  

Likviditet April 2019 April 2018 April 2017 

Likviditet % 47 29 35 

Rörelsekapital, mnkr -207 -341 -319 

varav semesterlöneskuld 103 96 98 

Det är önskvärt att ha ett normalvärde på 100% i likviditet. Den kortsiktiga 
betalningsförmågan har ökat med 18% jämfört mot samma period i fjol, vilket 
förklaras av att exploateringsmark har tagits upp som en omsättningstillgång 
istället för en anläggningstillgång och att kortfristiga skulder vid omsättning har 
tecknats långfristiga. Därtill är värdet i behållen likviditet vid tertial 1 2019 
jämfört mot föregående år 35,5 mnkr högre och det förklaras i att bolagen vid 
tertialbokslutet hade en högre likviditet på dess likviditetskonto.  
Rörelsekapitalet som är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga 
skulder är fortsatt negativt. Strävan är att ha ett positivt rörelsekapital för att 
kunna finansiera den löpande verksamheten och undvika likviditetskriser. Den 
kraftiga minskningen förklaras av samma underliggande variabler som för 
likviditetsutvecklingen. 
 
Soliditet April 2019 April 2018 April 2017 

Soliditet, % -14,5 -17 -20,2 

Eget kapital, mnkr -145,0 -156,7 -189,9 

Soliditet är ett mått som beskriver den långsiktiga betalningsförmågan. Den 
ingående soliditeten år 2019 var minus 11,2 %. På grund av det negativa 
resultatet under årets fyra första månader försämras soliditeten ytterligare. Så 
länge det egna kapitalet fortsätter vara negativt kommer också soliditeten vara 
negativ. Härnösands kommun måste fortsätta generera positiva resultat för att 
skapa ett positivt eget kapital utan att nämnvärt minska tillgångarna.  
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Låneskuld April 2019 April 2018 April 2017 

Låneskuld, mnkr 210 170 170 

Den ingående låneskulden för räkenskapsår 2019 var 190 mnkr. En 
nyupplåning om 20 mnkr genomfördes under tertial 1 2019. Två lån om totalt 70 
mnkr förfaller under nuvarande räkenskapsår. I kommunens låneportfölj har lån 
motsvarande 120 mnkr en rörlig ränta vars snittränta under perioden är i linje 
med snitträntan för det senaste året. 

 
Borgensåtagande 
(mnkr) 2018 2017 2016 

Borgen 1 340,8 1 255,8 1 197,8 

Varav    

- kommunala bolag 1 318,2 1 233,2 1 173,5 

- egnahem 0,2 0,2 0,3 

Kommunens borgensåtagande för de kommunala bolagen har återigen ökat 
och följer därmed föregående års utveckling. Ökningen utgörs till stor del av 
Härnösands Energi & Miljö AB och Härnösands Elnät AB nytecknade lån under 
2018. Kommunen har jämfört mot föregående år ännu inte fakturerat 
borgensåtagande under tertial 1 utan den intäkten kommer tillgodogöras 
kommunen under tertial 2. 

 
Pensionsåtagande 

Kommunens totala pensionsåtagande reducerad med medel i pensions-
stiftelsen i balansräkningen uppgår till 578,7 mnkr inklusive löneskatt. Den 
största delen av avsättningen i pensionsstiftelsen är för pensioner före 1998. 

Jämfört mot bokslut 2018 har kommunens totala pensionsåtagande i 
balansräkningen ökat med 21,6 mnkr. Pensionsavsättningarnas ökning beror på 
ökad intjäning av pension. Där 5,4 mnkr av pensionsavsättningen utgörs av en 
förtroendevalds uttag av visstidspension som inte tidigare varit rapporterad. 
 

1.1.2 Framtiden 

Den ekonomiska tillväxten väntas bromsa in i år och skatteunderlagets 
utveckling blir betydligt svagare än de senaste åren. Att anpassa 
verksamheterna till en åldrande befolkning med resurser som ökar betydligt 
långsammare kommer att kräva effektiviseringar. Den ekonomiskt starka 
perioden går mot sitt slut och omfattande åtgärder kommer att bli nödvändiga.  
2019 kommer utöver ekonomisk hushållning att präglas av anpassning till Lag 
om kommunal bokföring och redovisning samt likviditetsplanering.   
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1.2 Medarbetare 

1.2.1 Kommunen som attraktiv arbetsgivare 

1.2.1.1 Värdegrund 

Värdegrunden är en plattform för allt vi gör, både externt och internt. När alla tar 
ansvar för att värdegrunden omsätts i vardaglig handling kan vi skapa en 
hållbar och utvecklande kommun. 
Värdegrunden har tagits fram av medarbetare och chefer. Den uttrycks genom 
ledorden KUND-ANSVAR-GLÄDJE och kan beskrivas enligt följande: 
Kund Jag möter våra kunder med respekt och god service. Vi är lyhörda och för 
en dialog med våra kunder. 
Ansvar Jag tar ansvar för våra mål och respekterar fattade beslut. Vi arbetar 
kontinuerligt med att förbättra vår verksamhet. 
Glädje Jag har en positiv inställning till alla människor jag möter. Vi samarbetar 
genom att se och bekräfta varandra. 

1.2.1.2 Ledarskap 

Ledarskap  
Härnösands kommun har som ett av åtta övergripande mål: Framtidens 
arbetsgivare. Målet är att verka för att Härnösand kommun är och blir en 
föregångare som arbetsgivare. Det innebär bland annat en förväntan att våra 
chefer klarar att skapa en organisation med en god organisationskultur där en 
hållbar framtid byggs. Det arbetet ska ske tillsammans med medarbetarna.  

1.2.1.3 Medarbetarskap 

Vi vill utifrån uppdraget skapa mesta möjliga värde och bästa upplevda 
servicekvalitet för invånare och kunder. För att göra detta behöver vi 
medarbetare som är såväl kompetenta som motiverade. 
Med begreppet medarbetarskap menar vi en aktiv och ansvarstagande roll. 
Medarbetarskapet står även för en ambition. En ambition där vi vill att 
medarbetarens relation till arbetet och arbetsgivaren i stort bidrar till utveckling. 
I framtiden ska medarbetarskapet bli en ännu tydligare utvecklingskraft för 
kommunen. 

1.2.1.4 Arbetsmiljö och hälsa 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaro av sammanlagd ordinarie arbetstid 

(%) April 2018-Mars 
2019 

April 2017-Mars 
2018 

April 2016-Mars 
2017 

Totalt 5,50 5,99 6,49 

Kvinnor 5,80 6,39 7,09 

Män 4,70 4,98 4,99 

29 år eller yngre 6,00 5,06 5,74 

30 - 39 år 5,10 5,29 5,37 
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Sjukfrånvaro av sammanlagd ordinarie arbetstid 

40 -49 år 4,50 5,57 5,70 

50 -59 år 6,00 6,80 7,16 

60 år och äldre 6,50 6,79 8,49 

    

    

Förvaltningar (%)    

Kommunstyrelseförvaltning 4,10 4,38 5,10 

Arbetslivsförvaltning 5,70 5,26 4,99 

Samhällsförvaltning 3,10 5,30 6,66 

Skolförvaltning 5,40 5,93 6,04 

Socialförvaltning 6,30 6,80 7,83 

1.2.2 Medarbetarfakta 

Medarbetare April 2019 Andel 
kvinnor i % 

Andel män 
i % April 2018 April 2017 

Tillsvidareanställda 1934 75 25 1917 1867 

Visstidsanställda 219 69 31 272 268 

Totalt 2153 144 56 2189 2135 

 
Antal tillsvidareanställda April 2019 April 2018 April 2017 

Kommunstyrelseförvaltning 203 204 211 

Arbetslivsförvaltning 85 78 71 

Samhällsförvaltning 71 76 63 

Skolförvaltning 745 757 736 

Socialförvaltning 830 802 820 

SUMMA 1934 1917 1901 

 
Personalkostnader April 2019 April 2018 April 2017 

Löner, 
personalomkostnader, 
pensioner och sociala 
avgifter Tkr 

450 674 398 951 408 490 

1.2.3 Framtid 

Vår viktigaste utmaning som arbetsgivare i framtiden är att vara en attraktiv 
arbetsgivare. Det gäller på såväl kort som längre sikt, av såväl nuvarande 
medarbetare som av kommande. De områden vi arbetar särskilt med är: 

 Värdegrund 
 Ledarskap 
 Medarbetarskap 
 Arbetsmiljö och hälsa 

Det finns vinster att göra i varje område för sig, men vi vill utveckla helheten. 
Vårt framtida arbete syftar till att dessa fyra områden tillsammans ska stärka 
attraktiviteten för alla medarbetare. Det är den attraktiviteten som avgör 
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medarbetarengagemang och att nyckelkompetenser söker sig till oss och 
utvecklar verksamheten. Därför kommer vi de närmsta åren att ägna mycket 
kraft åt att utforma ett mer heltäckande kompetensförsörjningsarbete. Det 
handlar om allt från att identifiera framtida nyckelkompetenser till att ingå i 
strategiska samarbeten. 
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2 Verksamhetsberättelse  

2.1 Kommunstyrelsen 
Viktiga händelser 

Medarbetare 

Kommundirektör Sofia Pettersson har slutat och rekrytering pågår. Tillsvidare 
tjänstgör Birgitta Wigren. En ny folkhälsosamordnare har rekryterats till följd av 
pensionsavgång. Ekonomiavdelningen har under första delen av 2019 haft flera 
vakanser i verksamheten, detta har påverkat avdelningens verksamhet stort. 

Kultur, näringsliv och besöksnäring 

Mycket har hänt inom kommunstyrelsens verksamheter, inte minst inom 
kulturen. En ny biblioteksplan har antagits och flera insatser pågår för att 
utveckla biblioteksverksamheten, exempelvis genom Projekt Bokstart som 
syftar till att tidigt stimulera barnens språkutveckling (målgrupp: föräldrar med 
barn 0-3 år). Biblioteken i Ramvik och Viksjö utvecklas till mötesplatser i 
samarbete med projektet Landsbygd 2.0. Arbetet fortsätter med att utveckla 
Sambiblioteket- för möten, information, service, inspiration, utveckling och 
utbildning. Sambibliotekets som mötesplats har blivit succé. Bland annat har 
besöksantalet vid Företagsfrukostar ökat stort och övriga bokningar är över 
beräkning. Även dansen gör framsteg! En dansutredning pågår i syfte att gynna 
dansens utveckling i Härnösand och förstärka den regionala infrastrukturen för 
dans. 

Kulturen har även gynnat näringslivet. Exempelvis arrangerades Idol för första 
gången i Härnösand och den långa kön till audition var full av nya begåvningar. 
Det blev ett bra tillfälle att ytterligare markera Härnösands plats på kartan. 

Vidare har det näringslivsfrämjande arbetet renderat i ett nytt 
nyföretagarcentrum på plan 4 i Sambiblioteket och en förnyad projektansökan 
för High Coast Invest har lämnats till Regionalfonden. Denna gång omfattar 
projektansökan samtliga kommuner. Samverkansavtalet med HNEF följs upp 
kontinuerligt och aktiviteterna fortsätter att utvecklas. Bland annat har 
kommunen avtal om att HNEF kommer ansvara för företagsgalan 2019. 

Glädjande för besöksnäringen är att Birka Cruises uppger att nytt rekord har 
satts i antal förhandsbokningar. Fem kryssningar är inplanerade till Härnösand i 
sommar. 

Miljö och energi 

Inom miljö- och energiområdet har Härnösand attraherat den i särklass största 
investeringen någonsin i kommunen. Efter en längre tids arbete kom så beslut 
om E.ONs etablering av Europas största vindkraftspark i Viksjö med 114 verk. 
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Utbildning och forskning  

Kommunstyrelsens arbete för utveckling inom utbildningsområdet fortsätter. 
Bland annat har en handlingsplan för fokusområdet ”Utbildning som grundar” 
färdigställts och beslut väntas i KS i juni. En campusutvecklare har anställts för 
att leda arbetet med Campus Härnösand. 

Insatser pågår för att utveckla det som kallas Framtidens Livsmedel, och 
kommunen har ingått i en förstudie som syftar till att stärka länets regionala 
livsmedelsstrategi och dess genomförande med ett innovativt och nytänkande 
perspektiv. Livsmedelstrategin är knuten till den nationella strategin och till 
länets regionala utvecklingsstrategi. Resultatet av förstudien har presenterats i 
en rapport. 

Nya FoU-projekt har initierats tillsammans med MIUN inom ramen för 
Framtidens Livsmedel; bland annat en förstudie om universell utformning av 
Foodtech, inventering av lämpliga material och energiflöden för tillämpning inom 
Foodtech i Härnösands kommun och en förstudie om inventering av fiskfoder. 
En ansökan har lämnats till Jordbruksverket för att utveckla arbetet med 
Framtidens Livsmedel. Ansökan omfattar kommunerna Härnösand, Borlänge, 
Hofors. 

Mark och exploatering 

Inom mark- och exploateringsområdet bör nämnas att arbetet med 
översiktplanen har påbörjats och en mängd medborgardialoger har och kommer 
att hållas. En fin film med pedagogiskt innehåll är producerad för att väcka 
engagemang. 

Kommunen arbetar vidare med utvecklingen av Kattastrand och en 
intressentdag med exploatörer har genomförts för att utveckla kvarteret 
Seminariet. Intresset från branschen har varit stort. 

Kommunikation och digitalisering 

Efter lanseringen av kommunens nya webb i december 2018 påbörjades 
arbetet med att bygga en webborganisation för externkommunikation. Projektet 
Kommunikativ Organisation har startats i syfte att utveckla det befintliga 
Intranätet för personal. Exempel på stora kommunikationsprojekt under 
perioden är Campus Härnösand och Hållbara Härnösand. 

Digitalisering har haft fortsatt fokus utifrån beslutat styrdokument i 
budgetarbetet 2020. Exempelvis pågår samverkan mellan IT-avdelningen och 
skolförvaltningen för att skapa en strategi för skolans fortsatta digitalisering. 
Projektet med systemförvaltarmodell har avslutats och övergått i förvaltning 
med fortsatt införande. 

Demokrati och inflytande 

Kommunen har under 2019 arbetat strategiskt med invånardialog och under 
perioden har ett antal lyckade dialoger genomförts om olika områden. 
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Ekonomi 

Riktlinjer för likviditetshantering har upprättats och månadsrapportering sker 
numera löpande till kommunstyrelsen. Projekt Effektiva Inköp har genomförts 
och driftsatts. 

Ekonomisk analys 

Kommunstyrelsen har för 2019 ett beslutat resultatuppdrag på 10 mnkr. Detta 
innebär att kommunstyrelsen är ålagd av kommunfullmäktige att ha ett 
överskott på (minst) 10 mnkr vid årets slut. Budgetmässigt ligger detta 
resultatuppdrag utlagt redan i januari, vilket betyder att kommunstyrelsen för 
varje månad 2019 ska gå minst 10 mnkr plus för att hålla sin budget. 

Utfallet för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen per 2019-04-30 visar ett 
överskott på 18,4 mnkr, dvs 8,4 mnkr bättre än budget för perioden. 

Intäkterna är 6,2 mnkr högre än budget för perioden, vilket främst avser de 
projekt där kommunen uppbär extern finansiering för upparbetade kostnader. 
3,3 mnkr av intäktsökningen avser sådana, och då har kostnadssidan ökat med 
motsvarande belopp på dessa projekt jämfört med budget. 1,4 mnkr av ökade 
externa intäkter avser Soluddens asylboende, där intäkterna för 2019 
budgeterades med försiktighet givet att uppsägningstiden på avtalet är kortare 
än ett budgetår. Fortsatt tillförhyrning från Migrationsverket på Soludden ger 
således ett överskott på externa intäkter för perioden. 

Kostnaderna är 2,2 mnkr lägre än budget för perioden, varav 1,6 mnkr avser 
personalkostnader. Här är 0,7 mnkr en fördyring av personalkostnader på ovan 
nämnda externfinansierade projekt, vilket innebär att verksamheten exklusive 
externfinansierade projekt har 2,3 mnkr lägre lönekostnader än budgeterat. 0,2 
mnkr av dessa avser projekt Rätt till heltid, där kostnader inte har upparbetats i 
den utsträckning de budgeterats för perioden. Resterande 2,1 mnkr fördelar sig 
på HR-avdelning, ekonomiavdelning och kommunledningskontor, vilka alla har 
lägre personalkostnader än budgeterat till följd av personalomsättning och/eller 
vakanser. 

Köp av verksamhet har 1,0 mnkr lägre kostnader än budget för perioden, främst 
avseende Mittuniversitetet där årets kostnad inte inkommit vilket förbättrar 
periodens resultat med 0,7 mnkr. 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett resultat på helåret på 10,0 mnkr i 
överskott, vilket är att likställa med en nollprognos då nämnden har ett beslutat 
resultatöverskott på 10,0 mnkr för 2019. 

Personalkostnader prognostiseras minska med 0,4 mnkr inom 
överförmyndarenheten till följd av minskat antal ensamkommande barn mot för 
budget. 

Övriga kostnader prognostiseras öka med 4,1 mnkr, detta avser i sin helhet 
inköp av livsmedel på kostenheten. 
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2.2 Arbetslivsnämnden 
Viktiga händelser 
Arbete & Integration  

Arbetslösheten sjunker i Härnösand men är fortfarande hög bland utsatta 
grupper. Även mottagande av flyktingar har minskat jämfört med förra året. 

Mottagning och integration har kommit i gång med dropin-verksamhet som 
avlastar arbetsförmedling, socialtjänst och andra myndigheter med vardagliga 
frågor vilka ofta kan vara resurskrävande. Mottagning och integration bidrar på 
så sätt med att frågan hamnar på rätt ställe. 

Ett samarbete med företagare har kommit i gång som ska kunna erbjuda 
deltagare olika typer av arbetsuppgifter inom privat sektor. Förhoppningen är att 
det ska leda till att fler personer som står långt ifrån arbete får in en fot på den 
öppna arbetsmarknaden. 

På Resursgruppen anpassas arbetsmiljön i bageri i syfte att möjliggöra 
validering och bedriva utbildning. Anpassningen innebär också bättre 
tillgänglighet för personer med funktionshinder.    

Arbetsmarknadsinsatsen extratjänst aviserades att den inte skulle erbjudas 
under 2019. Kommunstyrelsen har beviljat arbetslivsnämnden 2,4 miljoner för 
att kunna förlänga personers anställning i extratjänst i annan insats såsom 
nystartsjobb för att öka möjligheterna för personerna i insats att nå egen 
försörjning. 

Antalet beredskapsanställningar har utökats från 120 i budget 2019 till 141 
årsarbetare fram till 30 april 2019. 

Lönerapportering för deltagare med anställning har digitaliserats i samarbete 
med HR-avdelningen. 

Processen med sommarjobben 2019 för ungdomar har påbörjats under januari. 
180 ungdomar kommer att kunna erbjudas sommarjobb under tre veckor. 
Ungdomar med särskilda behov är prioriterade. 

Sommaraktivitet för barn är planerade i samarbete med KFUM. 

Vuxenutbildning  

Vuxenutbildningen har under början av 2019 arbetat med ett omställningsarbete 
med anledning av besparingar i budget 2019. I besparingarna ligger 
neddragning av pedagogiska och administrativa samt en upphandling av 
Samhällsorientering. Arbetet med upphandling av Samhällsorientering fortgår 
och förväntas starta hos annan aktör under hösten 2019. 

Antalet elever inom svenska för invandrare har minskat från 270 elever i 
november till cirka 200 elever i april. 

375



Kommunfullmäktige, Tertialbokslut 1 inkl. prognos 1 13(28) 

Lärcentrum med mål att tillgängliggöra högre utbildning för kommuninvånarna 
har haft invigning under våren. Verksamheten har legat i träda i ett par år med 
anledning av ombyggnationer i sambiblioteket. Lärcentrum har i år beviljats 1 
mnkr i bidrag från Skolverket för att utveckla sin verksamhet. 

Yrkeshögskolemyndigheten har beviljat fyra utbildningar för Härnösands 
kommun, Ingenjör VVS och energi, Certifierad kyl- och värmepumpstekniker, 
Montageledare solel samt Underhållstekniker inom processindustrin. 
Utbildningarna startar hösten 2019 om tillräckligt antal sökande erhålles. 

Ekonomisk analys 

Utfallet tertial 1 uppvisar ett överskott på 3,1 mnkr. Varje enskild månad under 
2019 har uppvisat ett överskott, som lägst 0,5 mnkr och som högst 1,2 mnkr. 
Motsvarande period 2018 var utfallet 1,0 mnkr. Då var det större variationer 
varje enskild månad. 

Störst skillnad mot budget är intäkterna och då specifikt de externa intäkterna, 
där utfallet är 5,3 mnkr högre än budgeterat. Intäkterna från Arbetsförmedlingen 
för arbetsmarknadspolitiska insatser står för hela differensen. 56% av 
budgeterade intäkter från Arbetsförmedlingen har inkommit efter årets första 
fyra månader. Med tanke på de omställningar som kommer att göras på 
Arbetsförmedlingen är förvaltningens uppfattning att intäkterna kommer att bli 
mindre under senare delar av året, även om årsbudgeten kommer att 
överskridas.  

På kostnadssidan är det personalkostnaderna som sticker ut med 3,8 mnkr mer 
i utfall än i budget. Detta hänger samman med de ökade intäkterna från 
Arbetsförmedlingen. Personalkostnaderna uppgick till 32,7 mnkr, vilket är i nivå 
med motsvarande kostnader 2018. 

Prognosen för året är att överskottet beräknas bli 2,8 mnkr och således klara 
överskottskravet om 2,0 mnkr. Nämnden och förvaltningsledningen beräknas 
tillsammans få ett underskott på -0,3 mnkr medan Arbete o Integration beräknas 
göra ett överskott på 4,1 mnkr och vuxenutbildningen ett underskott på -1,0 
mnkr. Den största osäkerhetsfaktorn återfinns på vuxenutbildningen och hur 
många elever som startar utbildning hösten 2018. 

 

2.3 Samhällsnämnden 
Viktiga händelser 

Miljö 
Under första delen av året har arbetet inom livsmedelstillsynen fokuserats på 
rapportering till Livsmedelsverket, planering och debitering. Inom 
miljöskyddsarbetet har projektet med tillsyn inom bilverkstäder fortsatt. Inom 
arbetet med energieffektivisering har en informationsträff om solceller anordnats 
som var öppen för allmänheten att besöka och cirka 100 personer deltog. 
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Inventeringen av enskilda avlopp har påbörjats, där målet är att se över ca 50 
enheter under 2019 enligt plan. 

Arbetet med att ta fram en förstudie gällande åtgärder inom Gerestabäcken är 
igång och konsulter tar fram dessa utifrån både klimatanpassning, naturvärden 
och rekreation. Förstudien ska vara klar i augusti. 

För att se till att radonhalten inte är för hög i inomhusluften i flerbostadshus 
finns ett miljömål där halterna ska understiga referensnivån senast år 2020. 
Avdelningen sammanställer resultaten från fastighetsägarna samt godkänner 
dessa eller förelägger om åtgärder och nya mätningar. 

Flera av medarbetarna är drivande och delaktiga i arbetet med att ta fram en ny 
översiktsplan, där invånardialoger har hållits i olika delar av kommunen. 

Avdelningen deltar även i det kommunövergripande projektet gällande 
systemförvaltning där vi bistår med att bland annat ta fram en förvaltningsplan 
för vårt ärendehanteringssystem. 

Plan och Bygg 
Inom plan- och byggavdelningen fortsätter arbetet med att införa en papperslös 
ärendehanteringsprocess. Arbetet är nu i slutfasen och kommer med största 
sannolikhet att implementeras från den 1 juni 2019. De digitala verktyg som 
behövs för att starta upp processen är inhandlade. Under året kommer man 
tillsammans med IT att se över inköp av IT-verktyg som ska möjliggöra en direkt 
integration mellan e-tjänst och ärendehanteringssystem. 

Bygglovhandläggarna har också infört utökade telefontider och fastställda 
besökstider. Detta har gjorts för att kunna säkerställa tillgängligheten till kund 
samtidigt som man arbetar för att hålla de lagstadgade handläggningstiderna. 

Bygglovhandläggarna har också genomfört två stycken bygglovskvällar där 
allmänheten har kunnat få ställa sina frågor om kommande byggnationer. 

Verksamhetschef har genomfört en upphandling avseende konsultuppdrag 
gällande tillsynsarbete inom bygglov. Tillsynskonsulterna startade upp sitt 
arbete den 15 april 2019. Genom denna åtgärd hoppas avdelningen kunna 
uppfylla nämndens mål avseende den tidigare antagna tillsynsplanen. 

Verksamhetschef har tillsammans med förvaltningschef beslutat att avvakta 
med att återbesätta tjänsten som stadsarkitekt. Detta delvis beroende på den 
ekonomiska situationen men även att man behöver se över organisationen och 
om arkitektkompetensen kan tillhandahållas på annat sätt. 

Inom plan arbetar man vidare på detaljplaner som ska möjliggöra ökat 
bostadsbyggande i kommunen. Här ser man inte än någon tendens på att 
efterfrågan på färdiga detaljplaner minskar. Man ser även ett ökat behov av att 
ta fram detaljplaner för industri och liknande verksamhet. 

Inom bostadsanpassningen är det ett jämnt flöde av ärenden, dock har det 
inkommit ett par större anpassningsärenden avseende barn. 
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Flertalet av avdelningens medarbetare är engagerade i arbetet med den nya 
översiktsplanen och har deltagit i invånardialoger. 

Teknik 
Bygget av den nya bron över järnvägen har pågått under vintern. Projektet följer 
i stora drag planen, där liggtiden för överlast och oförutsedda arbeten med 
ledningar kan göra att tidplanen eventuellt kommer att justeras något. 

Projektet med utsprångskajen har pågått under vintern med en förstudie och 
arbete med att ta fram ansökningshandlingar för miljötillstånd av 
utsprångskajens kommande verksamhet. Ansökningshandlingarna ska kunna 
överlämnas till domstol efter semesterperioden. 

Kommunen har under ett antal veckor under vintern haft invånardialoger 
angående projektet Nybrogatan. Det har varit både fysiska möten och en 
webbenkät, där deltagandet och synpunkterna har varit både många och 
intressanta. Resultatet tillsammans med tidigare utredningar kommer att ligga 
till grund för förvaltningens förslag av framtida utformning av Nybrogatan. 
Förslaget kommer att presenteras för samhällsnämnden under tertial två. 

Fritid 
Härnösand Hästsport Arena drivs sedan årsskiftet av Härnösands Ridklubb, 
vilket innebär att kommunen numera endast har ansvaret för fastigheten. 
Övertagandet av ridskoleverksamheten föregicks av en lång förhandling med 
ridklubben som via olika avtal numera driver ridskoleverksamheten på 
anläggningen. En ny konstgräsplan har färdigställts på Bondsjö-höjdens IP med 
en planerad invigning 1 juni. En vandringsled runt Nattviken har också skyltats 
upp under våren och flera nya skyltprojekt är inplanerade för att öka 
tillgängligheten på våra anläggningar. 

Trafik 
Införandet av den subventionerade kollektivtrafiken innebär fortfarande stora 
resandeökningar där till exempel enbart tätortstrafiken har en resandeökning 
motsvarande cirka 50 % jämfört med samma period ifjol. Slutrapporten för den 
genomförda linjenätsanalysen har också presenterats och visar på klara 
förbättringsåtgärder för att ytterligare förbättra vårt 
linjenät. Planeringsarbete tillsammans med KTM har också påbörjats för 
kommande färdtjänstupphandling. 

Ekonomisk analys 
Samhällsnämndens budget 2019 är på ett överskott med 5,0 mnkr, budgeterat 
överskott för perioden ligger på 1,6 mnkr. Utfallet visar ett överskott på 0,6 mnkr 
för perioden, vilket är 2,2 mnkr sämre än samma period föregående år, och 
ger en budgetavvikelse med ett underskott på 1,0 mnkr per sista april. 
 Utfallet mellan åren visar att skattemedel ökat med 0,6 mnkr och avser 
verksamhetsflytt av GIS-samordnare. Intäkterna ligger 1,1 mnkr högre i 
jämförelse med samma period föregående år.  
Kostnadsökningen för nämnden mellan åren 2018-2019 är 5,9 
mnkr. Personalkostnaderna har minskat och avser tjänster som inte är tillsatta. 
Köp av huvudverksamhet är 6,3 mnkr högre än föregående år och avser 
entreprenad och trafikkostnader som indexuppräknats.  
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Intäkterna ligger med ett underskott på 0,3 mnkr för tertial ett mot budget och 
avser externa intäkter som inte debiterats i takt med budget för perioden. 

Utfallet för kostnader per sista april visar på ett underskott mot budget med 0,7 
mnkr. Personalkostnaderna ligger med ett överskott mot budget med 0,1 mnkr, 
köp av verksamhet har ett underskott mot budget och kan hänföras till 
entreprenaden med 2,4 mnkr. Entreprenaden har tagit en förlikningskostnad 
avseende förra entreprenaden med kostnad för vinterväghållning som avser 
2018. Fastighetskostnaderna ligger för perioden lägre än än budget och ger ett 
överskott. Kostnader för avskrivningar ger ett överskott på 0,7 mnkr mot budget 
för perioden, då investeringar inte tagits anspråk i den takt man budgeterat eller 
av olika anledningar senarelagts. Exempelvis kommer nämnden inte 
överskottshantera investeringsbudget från 2018 då det ekonomiska läget i 
kommunen är fortsatt ansträngt. Övriga kostnader ger ett överskott mot 
periodens budget, främst beroende på att bostadsanpassningen som ger ett 
överskott då nya anpassningsbeslut varit få och små för perioden. Några större 
ärenden är inlämnade men inte beslutade. 

Samhällsnämndens prognos på helår visar ett resultat om ett överskott på 5,1 
mnkr, det budgeterade resultatet ligger på 5,0 mnkr. 

Intäkterna ger ett prognostiserat underskott för nämnden på 0,6 mnkr för 2019. 

Kostnaderna ger ett prognostiserat överskott på 0,7 mnkr. Prognosen för 
personalkostnaderna ger ett underskott på 0,1 mnkr mot budget. 
Personalkostnaderna har ett totalt överskottskrav på 2,2 mnkr. 
Köp av huvudverksamhet ger ett prognostiserat överskott på 0,8 mnkr. 
Överskottskravet ligger på 1,0 mnkr och avser trafik. Den anropsstyrda trafiken 
i kommunens norra delar beställs inte under 2019 och Centrumlinjen sägs upp 
och från och med juni 2019 vilket bidrar till det budgeterade överskottet för 
nämnden. 
Prognos avseende lokalhyra ligger i nivå med budget för 2019. 
Prognos för kostnad avseende avskrivningar visar på ett överskott på 1,1 mnkr 
då investeringar inte tagits i anspråk i den utsträckning som lagts i budget, 
överskottskravet ligger på 0,4 mnkr. 
Övriga kostnader har en prognos på ett underskott med 1,0 mnkr mot budget. 
Här ligger kostnad för digitalisering, juridiska ombud samt konsultkostnad för 
tillsyn på bygg. 

 

2.4 Skolnämnden 
Viktiga händelser 

Kompetensförsörjning 

Ett utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen har pågått under 
2018 med insatser på kort och på lång sikt har fortsatt under våren 2019. 
Planeringsarbetet har påbörjats med utbildningar, för att stärka olika 
yrkesgrupper inom skola och förskola, och kommer att genomföras med start 
läsåret 2019/20. Andra områden inom kompetensförsörjningen som 
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skolförvaltningen arbetar med är nya roller i skolans verksamhet, förbättra 
introduktionen av nyanställda i olika yrkesroller, tydliggöra mentorns roll samt 
hitta olika lösningar för gruppen 65+. 

Utveckling av hållbart ledarskap, som är skolförvaltningens prioriterade 
utvecklingsområde för läsåret 18/19, har fortsatt under våren. 

Förskolans och skolans digitalisering 

Förskolans digitalisering har förtydligats i den reviderade läroplanen. Ett arbete 
har redan påbörjats genom kompetensutveckling av medarbetarna. Ett IKT-
nätverk har startats för förskolan för att säkerställa barns lärande utifrån digitala 
förutsättningar. 

Implementering av och fortbildning i den nya lärplattformen är genomförd inom 
grundskolan och gymnasieskolan. Införandet av det nya administrativa 
systemet pågår men har inte kunnat genomföras enligt tidsplanen på grund av 
leveransförsening. 

En likvärdig tillgång till digitala verktyg och infrastruktur 

7-9 skolorna och gymnasiet har tillgång till digitala verktyg enligt nationella 
strategin för skolans digitalisering. Kartläggning av tillgången av digitala verktyg 
inom förskolan och F-6 skolorna pågår. Tillgång till Wifi på F-6 skolor pågår 
men har försenats på grund av upphandling. 

Hälsofrämjande skolutveckling med stöd av statsbidrag  

Utvecklingsarbetet har fortsatt inom F-6 skolorna och särskolan med att 
utveckla stimulerande och inkluderande lärmiljöer för att främja elevernas 
utveckling och lärande och lusten att lära där elevernas lärande är i fokus. I 
utvecklingsarbetet har F-6 skolorna och elevhälsan samverkat. Grundsärskolan 
fortsätter sitt arbete inom hälsofrämjande skolutveckling med fokus på 
dokumentation av elevers lärande och utveckling av utomhusmiljön som en 
viktig del i lärmiljöerna. Ett nätverk har skapats för pedagoger inom 
grundsärskolan och F-6 skolorna utifrån hälsofrämjande skolutveckling. 

Läslyftet i förskolan 

Förskolan har beviljats medel för Läslyftet i förskolan. Utvecklingsarbetet har 
påbörjats och sker genom kollegialt lärande. Syftet är att förbättra resultatet för 
barnens språk, läs och skrivförmågor. Det som redan kan ses är att läsningen 
prioriteras mer i undervisningssituationer. 

Nyanländas lärande från förskola till gymnasiet 

Skolverket stödjer kommuner som tagit emot många nyanlända och som har 
stora utmaningar i samband med detta. Målet är att öka likvärdigheten inom och 
mellan kommunens skolor och att höja kunskapsresultaten. Under våren 2019 
har en nulägesanalys och inventering av utvecklingsbehov genomförts utifrån 
Skolverkets stöd för nyanländas lärande. En handlingsplan för fortsatt arbete 
har arbetas fram och ska skickas till Skolverket. 
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Uppföljning av måluppfyllelse i de lägre åldrarna på huvudmannanivå 

En specialpedagog inom elevhälsan har av huvudmannen fått i uppdrag att 
utveckla, skapa struktur och följa upp måluppfyllelsen inom läs och skriv i de 
lägre åldrarna inom grundskolan. Resultaten ska sammanställas och 
analyseras på huvudmannanivå. En screeningplan för matematik har utarbetats 
och kommer att användas från och med hösten 2019. 

Lokaler 

En utredning gällande de kommunala förskolornas organisation har genomförts. 
Utifrån den utredningen har skolnämnden beslutat att inte flytta Ängets förskola 
till Murbergets förskola, att behålla Gånsviks förskola med kortare avtalstid samt 
att jourförskolan Villan har blivit permanent förskola. 

Kommunens förskolor är i behov av underhåll. En behovsinventering pågår för 
närvarande. 

Ekonomisk analys 
Skolnämndens resultat per sista april visar ett överskott på 2,6 mnkr. Periodens 
budget är ett underskott på 0,4 mnkr vilket ger en budgetavvikelse på 3,0 mnkr. 
Intäkterna är 7,2 mnkr högre än budget vilket främst består av ökade 
statsbidrag från Skolverket och Kulturrådet. De totala kostnaderna är 4,2 mnkr 
högre än budget. Personalkostnader ligger över budget vilket till viss del 
motsvaras av ökade bidrag och till viss del av att organisationsförändringar till 
följd av inriktningsbeslutet i december 2018 ännu inte har trätt i kraft. Även köp 
av huvudverksamhet ligger över budget vilket beror på att fler elever än 
budgeterat går till externa huvudmän, främst inom grundskola. Övriga kostnader 
ligger under budget vilket främst beror på att planerade inköp ännu inte gjorts.  

Skolnämndens helårsprognos för 2019 visar ett nollresultat. 
Omställningsarbetet till följd av skattemedelsförändringen, inriktningsbeslutet 
samt sänkningen av grundbelopp som togs under december 2018 och januari 
2019 pågår samtidigt som man ser ett utfall på totalt 88 fler individer i 
verksamheten och försöker möta dessa behov. I nollprognosen ligger en fortsatt 
organisationsöversyn samt restriktivitet inom inköp och vikarier. 

Under första kvartalet 2019 har ersättning för asylsökande elever från 
Migrationsverket för 2018 inkommit. Dessa beslut har visat på en väsentligt 
lägre ersättningsprocent av återsökningarna än tidigare erhållet, vilket har 
inneburit att förväntade ersättningar från 2018 har tagits bort samt att 
förväntade ersättningar för 2019 skrivits ner i prognosen. Trots nedskrivningen 
av den förväntade ersättningen från Migrationsverket så prognostiseras de 
externa intäkterna öka med 24,3 mnkr, en ökning som främst beror på stora, ej 
budgeterade statsbidrag från Skolverket, men även bidrag från till exempel 
Kulturrådet. 

Personalkostnaderna prognostiseras bli 11,4 mnkr högre än budget vilket beror 
på dels ett ökat elevantal och en eftersläpning av effekten på den omställning 
som pågår sedan januari 2019. En del av ökningen motsvaras dock av ökade 
statsbidrag. 
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Köp av huvudverksamhet prognostiseras öka med 0,9 mnkr vilket beror på att 
fler barn och elever än budgeterat förväntas välja andra huvudmän. 

Övriga kostnader prognostiseras öka med 12,4 mnkr, en ökning som till största 
del består av kostnader kopplade till statsbidragsfinansierade projekt. I övrigt 
prognostiseras en viss ökning av måltidskostnader. 

 

2.5 Socialnämnden 
Viktiga händelser 

Individ- och familjeomsorgen  

Lägre kostnader för ekonomiskt bistånd beror främst på att fler fått arbete, både 
på den öppna arbetsmarknaden och genom kommunens arbetslivsenhet. Antal 
hushåll som har beviljats ekonomiskt bistånd har minskat i jämförelse med 
samma period föregående år. 

Institutionsplaceringar inom Barn- och familjeenheten har haft en sjunkande 
trend sedan december 2018. Dock är underskottet för samtliga placeringar för 
barn och unga 1,4 mnkr högre än budget för de fyra första månaderna. 

Biståndsbedömning 

Biståndsbedömningen för äldre och funktionshinderområdet har ett högt inflöde 
av ärenden vilket påverkar handläggningstid och möjligheten att följa upp 
beslut. Det beror bland annat på att enheten har tagit över 
boendesamordningen för både omsorgen och särskilt boende samtidigt som 
enheten har minskat med en årsarbetare. Arbetet med externa placeringar är 
ett stort och tidskrävande arbete. 

Omsorg om funktionshindrade  

Några kostnadsintensiva ärenden har tillkommit under början av året. Externa 
placeringar har haft en sjunkande trend sedan juli 2018 för att i mars 2019 i 
princip ligga på budgeterad nivå. Dock har kostnaden från och med april månad 
stigit märkbart. 

Sista helgen i mars inträffade en brand i två gruppbostäder, Vårstagatan 9 
A/B.  Bostäderna går ej att bruka efter branden och brukare har fått tillfälligt 
boende på Ugglan. Gruppbostaden kommer att renoveras och enligt preliminär 
prognos kan den bli inflyttningsklar vid årsskiftet 2019/2020. 

Hemtjänst 

Antalet utförda timmar hemtjänst har minskat i jämförelse med samma period 
de senaste tre åren. Den kommunala hemtjänstens andel av total utförd tid har 
minskat med 2,7 % under första tertialet och ligger på 77,8 % i 
april. Verksamheten upplever relativt stora svängningar på enhetsnivå gällande 
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personers behov av hemtjänst, vilket gör det komplicerat att hinna korrigera 
personalantalet i tillräckligt snabb takt. 

Särskilt boende 

Särskilda boendena Ugglan och Älandsgården övergick i februari 2019 till 
kommunal regi igen. Socialnämnden tog beslut om att Ugglans särskilda 
boende successivt ska avvecklas under 2019 och senast juni 2020. 

Det innebär att Härnösands kommun, när omställningen är klar kommer att ha 
42 boendeplatser färre. Färre boendeplatser ställer krav på nya arbetssätt som 
måste utvecklas för att kunna möta upp behov som uppstår. Arbetet med att 
anpassa verksamheterna pågår för fullt. 

Socialnämnden tog beslut om att tillfälligt omvandla en korttidsavdelning till 
särskilda boendeplatser, demens. Denna förändring är utförd under februari och 
idag bor brukare med demensdiagnos tillsvidare i dessa lägenheter. 

Beslut togs även att alla tjänster som aktivitetsledare skulle avvecklas. 
Förändringen är genomförd under februari och mars. Förändringen får 
konsekvenser för möjligheterna att kunna ge de som bor på kommunens 
äldreboenden aktiviteter i samma utsträckning som tidigare. Nya arbetssätt 
måste tas fram för att se i vilken grad aktiviteter kan planeras in. Arbetet med 
nya och förändrade arbetssätt pågår. 

Nattbemanningen på Koltrastens och Ädelhems äldreboenden förändrades då 
beslut togs om sänkt bemanning. Nya arbetssätt har arbetats fram samt hjälp 
av välfärdsteknik möjliggör förändringen som är genomförd under årets första 
fyra månader. 

De förändringar och beslut som togs i och med den ekonomiska situationen 
påverkar hela verksamheten särskilt boende. Ett omfattande omställningsarbete 
pågår och har till viss del genomförts. Besluten om besparingar samt 
omställningsarbetet ställer krav på verksamheten att arbeta fram nya arbetssätt 
och se över möjligheterna till att i större utsträckning använda välfärdsteknik. 

Hälso- och sjukvård 

Omställningsarbete pågår utifrån beslut om besparingar. Under årets första 
månader har avvecklingen av två sjukskötersketjänster trätt i kraft. Nya 
scheman för alla sjuksköterskor är igång från och med 4 februari. 

Ett stort arbetsmiljöarbete pågår inom organisationen. Rutiner och riktlinjer ses 
över löpande från och med januari och fortsatt utifrån prioritering under året. Ett 
antal sjuksköterskor har slutat eller gått i pension under årets första fyra 
månader. Detta har inneburit en stor rekryteringsprocess, där nu alla tjänster är 
tillsatta och nya medarbetare börjar i organisationen under våren och 
sommaren. 

Ekonomisk analys 

Socialnämnden redovisar en ekonomi i balans efter årets fyra första månader. 
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Kostnaderna överstiger budget med 5,6 mnkr vilket främst beror på högre 
kostnad för köp av huvudverksamhet. Högre volymer inom hemtjänst, personlig 
assistans och externa placeringar är orsaker till den högre kostnadsnivån. 

Högre intäkter än budgeterat täcker upp kostnadsavvikelsen. Den största 
positiva avvikelsen är bidragsintäkter från Migrationsverket 
och Försäkringskassan motsvarande 3,9 mnkr inom Individ- och 
familjeomsorgen. 

Socialnämnden prognostiserar ett nollresultat vid årets slut. 

Högre kostnader för personal och köp av huvudverksamhet är de främsta 
orsakerna till den totala prognostiserade negativa kostnadsavvikelsen på 16,7 
mnkr. Underskottet beror på högre volymer för individuella insatser så som 
ledsagning och avlösning i hemmet, hemtjänst, personlig assistans och externa 
placeringar. 

Intäkterna prognostiseras till 16,7 mnkr högre än budgeterat vilket täcker upp 
den negativa prognostiserade kostnadsavvikelsen. 11,9 mnkr av den positiva 
intäktsavvikelsen avser bidragsintäkter som erhålls främst från Migrationsverket 
och Försäkringskassan. 
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3 Finansiella rapporter 

3.1 Resultaträkning 

 
        

 
 (mnkr)   

2019  
jan - apr  

2018  
jan - apr Avvikelse 

helår 
2018 

            
Verksamhetens intäkter Not 1 119,6 122,7 -3,1 378,3 
Verksamhetens kostnader Not 2 -688,2 -650,3 -38,0 -1 946,5 
Jämförelsestörande poster Not 3 - 9,3 -9,3 30,5 
Avskrivningar Not 4 -15,9 -15,7 -0,2 -47,4 
Verksamhetens nettokostnader   -584,5 -534,0 -50,5 -1 585,1 
            
Skatteintäkter Not 5 398,8 392,2 6,6 1 177,8 
Generella statsbidrag Not 6 154,5 154,5 0,0 466,4 
Verksamhetens resultat   -31,2 12,7 -43,9 59,1 
            
Finansiella intäkter Not 7 0,1 1,6 -1,5 8,9 
Finansiella kostnader Not 8 -5,8 -6,6 0,8 -21,1 
Resultat före extraordinära poster   -36,9 7,7 -44,6 46,9 
            
Extraordinära poster   0,0 0,0 0,0 0,0 
Periodens resultat   -36,9 7,7 -44,6 46,9 
            
Resultat exkl semesterlöneskuld   -2,3 33,7     

 

3.2 Noter till resultaträkning 
(mnkr) Delår Delår 
  19-apr 18-apr 
Not 1 Verksamhetens intäkter     
Försäljningsintäkter 7,4 6,7 
Taxor och avgifter 15,4 14,2 
Hyror och arrenden 17,7 16,7 
Bidrag 69,7 74,3 
Försäljning verksamhet 8,5 10,2 
Försäljning tillgångar 0,9 0,6 
Summa verksamhetens intäkter 119,6 122,7 
      
Not 2 Verksamhetens kostnader     
Bidrag -22,9 -24,9 
Bränsle, energi, vatten -4,3 -4,3 
Köp av huvudverksamhet -101,5 -102,2 
varav:     
- Förskola -13,8 -14,2 

- Äldreomsorg -5,0 -12,8 

- Övrigt -8,4 -11,0 

- Barn och ungdomsvård -5,2 -3,3 

- Gymnasieskola -9,5 -8,7 
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- Räddningstjänst -8,2 -8,0 

- Gator och vägar -13,2 -7,9 

- Kollektivtrafik -10,1 -8,4 

- Grundskola -9,0 -8,6 

- Hemtjänst -6,8 -7,2 

- Externa placeringar SoL o LSS -2,7 -4,1 

- Personlig assistans -8,1 -6,8 

- Vård vuxna missbruk -1,5 -1,2 

Tjänster -18,4 -15,8 
Löner, ersättningar och sociala avgifter -391,9 -385,1 
Pensioner inkl löneskatt -38,5 -3,0 
Lokalhyror -67,5 -64,3 
Material -19,6 -21,7 
Övriga verksamhetskostnader -23,6 -29,0 
Summa verksamhetens intäkter -688,2 -650,3 
      
Not 3 Jämförelsestörande poster     
Förändring pensionsskuld vid byte av 
pensionsadministratör - 9,3 
Summa jämförelsestörande poster 0 9,3 
      
Not 4 Avskrivningar     
Avskrivningar byggnader o teknisk anläggning -10,9 -10,7 
Avskrivningar maskiner o inventarier -5,0 -4,8 
Avskrivningar Hästsportarenan - -0,2 
Summa avskrivningar -15,9 -15,7 
      
Not 5 Skatteintäkter     
Kommunalskatt 403,8 394,3 
Avräkning kommunalskatt -5,0 -2,1 
Summa skatteintäkter 398,8 392,2 
      
Not 6 Generella statsbidrag och utjämning     
Inkomstutjämning 104,3 99,9 
Strukturbidrag 0,0 0,0 
Kostnadsutjämning LSS 18,8 17,9 
Kommunal fastighetsavgift 14,7 16,2 
Regleringsavgift/bidrag 5,9 1,3 
Tillfälligt statsbidrag mott. av flyktingar 2016 - - 
Tillfälligt statsbidrag mott. av flyktingar 2017 - 7,7 
Välfärdsmiljarderna  9,3 13,4 
Kostnadsutjämning 1,5 -2,0 
Summa generella statsbidrag och utjämning 154,5 154,5 
      
Not 7 Finansiella intäkter     
Ränteintäkter från bolagen 0,0 0,0 
Borgensprovision från bolagen 0,0 1,5 
Överskottutdelning Kommuninvest 0,0 0,0 
Övriga finansiella intäkter 0,0 0,1 
Summa finansiella intäkter 0,1 1,6 
      
Not 8 Finansiella kostnader     
Låneräntor 2,7 0,0 
Ränta pensionsskuld -8,4 -6,5 
Övriga finansiella kostnader -0,1 -0,1 
Summa finansiella kostnader -5,8 -6,6 
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3.3 Balansräkning 
 

 
  2019 2018 

 (mnkr)   april december 
Tillgångar       
Anläggningstillgångar       
        
Materiella anläggningstillgångar       
Byggnader, mark och  tekn. anläggn. Not 9 548,2 550,2 
Maskiner och inventarier Not 10 59,3 62,2 
Summa materiella anläggningstillgångar 607,5 612,4 
        
Finansiella anläggningstillgångar       
Andelar i koncern- och intresseftg m fl Not 11 200,1 200,1 
Fordr. hos koncern- och intresseftg m fl Not 12 6,1 6,3 
Summa finansiella anläggningstillgångar 206,2 206,4 
Summa anläggningstillgångar   813,7 818,8 
        
Omsättningstillgångar       
Exploateringsmark Not 13 10,5 10,5 
Kortfristiga fordringar Not 14 126,5 137,4 
Kassa och bank Not 15 47,9 0,1 
Summa omsättningstillgångar   184,9 148,0 
        
Summa tillgångar   998,7 966,8 
        
Eget kapital, avsättningar och skulder       
        
Eget kapital       
Ingående eget kapital Not 16 -108,1 -155 
Årets resultat   -36,9 46,9 
Summa eget kapital   -145,0 -108,1 
        
Avsättningar        
Avsättning för pensioner  Not 17 578,7 557,1 
Andra avsättningar   2,0 2,0 
Summa avsättningar   580,7 559,1 
        
Skulder       
Långfristiga skulder Not 18 171,2 130,2 
Kortfristiga skulder Not 19 391,7 385,6 
Summa skulder   562,9 515,8 
        
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 998,7 966,8 
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3.4 Noter till balansräkning 
 (mnkr) 2019 2018  

 
april December 

Not 9 Mark, byggnader, mark och tekn. anläggn.     
Ingående anskaffningsvärde 901 843,7 
Periodens investeringar 8,9 57,2 
Försäljning - 0,0 
Utrangeringar - 0,0 
Nedskrivning, exploateringsmark - 0,0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 909,9 900,9 
Ingående ackumulerade avskrivningar -350,8 -316,9 
Periodens avskrivningar -10,9 -32,3 
Utrangering - 0 
Justering från föregående år - -1,5 
Utgående ackumulerade avskrivningar -361,7 -350,7 
Utgående bokfört värde  548,2 550,2 
Fördelning per område:     

 - markreserv 24,9 24,9 

 - verksamh.fastigheter 80,2 81,6 

 - fastigheter för affärsverksamhet (va-verk, hamnar) 48,6 47,7 

 - publika fastigheter (gator, vägar, parker) 354,8 361,5 

 - tomträttsmark 4,3 4,3 

 - exploateringsmark 0 0,0 

 - pågående arbete 35,5 30,2 

Utgående bokfört värde 548,3 550,2 

      
Not 10 Maskiner och inventarier     
Ingående anskaffningsvärden 253,3 239,0 
Periodens anskaffningar 2,5 15,1 
Omklassificering från pågående arbete 0,0 0,0 
Försäljningar/Utrangeringar/Nedskrivningar -0,2 -0,8 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 255,6 253,4 
Ingående avskrivningar -191,7 -175,9 
Periodens avskrivningar -5,0 -15,3 
Försäljningar/Utrangeringar 0,4 0,1 
Utgående ackumulerade avskrivningar -196,3 -191,1 
Utgående planenligt restvärde 59,3 62,2 
Fördelning per område:     

 - inventarier 30,7 32,9 

 - maskiner o fordon 12,7 13,0 

 - förbättringsutgift i annans fastighet 15,2 16,2 

 - pågående arbete 0,7 0,1 

Utgående bokfört värde 59,3 62,2 

      
Not 11 Andelar i koncern- och intresseföretag m fl     
Härnösands Energi & Miljö AB 50,1 50,1 
AB Härnösandshus 127,5 127,5 
Härnösand Invest AB 0,1 0,1 
Technichus AB  0,0 0,0 
Ostkustbanan 0,0 0,0 
Höga Kusten Destination AB 0,1 0,1 
Kommuninvest i Sverige AB  22,3 22,3 
Summa andelar i koncern- och intresseföretag m fl 200,1 200,1 
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Not 12 Fordringar hos koncern- & intresseföretag m fl     
Övrig fordran till koncern & intresseföretag 2,0 2,6 
Förlagsbevis Kommuninvest i Sverige AB 3,7 3,7 
Kollektivtrafikmyndigheten 0,4 0,0 
Summa långfristiga fordringar hos koncern mfl 6,1 6,3 
      
Not 13 Förråd mm     
Exploateringsmark 10,5 10,5 
Summa förråd mm 10,5 10,5 
      
Not 14 Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar                           8,7 13,3 
Statsbidragsfordringar 15,2 8,2 
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter 62,0 64,2 
Upplupna skatteintäkter 23,9 23,9 
Momsfordran 6,5 16,6 
Övriga kortfristiga fordringar 10,1 11,2 
Summa kortfristiga fodringar 126,5 137,4 
      
Not 15 Kassa och bank     
Kassa, bank och postgiro 0,0 0,1 
Koncernkonto totalt             47,9 23,8 
Fördelat koncernkonto:     

- Härnösands kommun              -18,3   

- Härnösand Energi & Miljö AB   53,6   

- Härnösandshus AB                   10,7   

- Technichus AB 1,6   

- Invest i Härnösand AB 0,2   

- Härnösand Näringsliv AB             0,2   

Summa kassa och bank 47,9 23,9 
      
Not 16 Eget kapital     
Balanserat resultat -108,1 -164,4 
Uppskrivning av andelar - 9,4 
Årets resultat -36,9 46,9 
Utgående eget kapital -145,0 -108,1 
      
Not 17 Avsättningar pensioner     
Härnösands kommun har sedan 2005 redovisat hela 
pensionsåtagandet som en avsättning i balansräkningen.     
      

Härnösands kommun har sedan 2009 en del av pensionsåtagande 
(pensioner för personer födda före 1943) tryggat  i Mellersta Norllands 
Pensionsstiftelse.     
      
Pensioner intjänade till och med 1997     

Ingående avsättning inkl. löneskatt 660,9 712,8 

Nyintjänad pension (+)/Ädelreformen (-), Netto 0,0 -12,3 
Ränte- och basbeloppsuppräkning 5,7 11,8 
Gamla utbetalningar -11,0 -31,8 
Förändring diskonteringsränta 0,0 0,0 
Byte till Skandicon 0,0 -4,3 
Övriga poster 7,0 -6,0 
Förändring löneskatt 0,4 -9,3 

Utgående avsättning inkl löneskatt 663,1 660,9 
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Pensioner intjänade från och med 1998     

Ingående avsättning inkl. löneskatt 121,7 114,8 
Ränte- och basbeloppsuppräkning 1,1 1,9 
Pensionsutbetalningar -1,4 -4,0 
Förändring diskonteringsränta 0,0 0,0 
Byte till Skandicon 0,0 -5,1 
Nyintjänad pension 11,8 11,5 
Övriga poster 0,4 0,2 
Förändring av löneskatt 2,9 2,4 
Utgående avsättning inkl löneskatt 136,5 121,7 
      
Särskild avtalspension och visstidspension     

Ingående avsättning inkl. löneskatt 0,0 0,0 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 0,0 0,0 
Pensionsutbetalningar -0,1 0,0 
Arbetstagare som pensionerats 1,3 0,0 
Sänkning av diskonteringsräntan 0,0 0,0 
Övriga poster 0,0 0,0 
Förändring av löneskatt 0,3 0,0 
Utgående avsättning inkl löneskatt 1,4 0,0 
      
Pensioner OPF-KL     

Ingående avsättning inkl. löneskatt 0,3 0,3 

Intjänat 0,0 0,0 
Förändring av löneskatt 0,0 0,0 
Utgående avsättning inkl löneskatt 0,3 0,3 
      

Summa kommunens avsättning pensioner 801,3 782,9 
      
Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse -182,2 -182,2 
Löneskatt -40,4 -43,6 
      
Avsättningar pensioner inkl löneskatt 578,7 557,1 
      
      
Not 18 Långfristiga skulder     
Lån i banker och kreditinstitut 140,0 100,0 
      
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år     

Investeringsbidrag 31,2 30,2 
Summa långfristiga skulder 171,2 130,2 
      
Not 19 Kortfristiga skulder     
Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 71,2 91,6 
Skulder inom koncernkontot 66,3 -1,1 
Leverantörsskulder 18,4 37,0 
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 19,4 17,8 
Övriga kortfristiga skulder 5,5 5,7 
Semesterlöneskuld och upplupna löner 110,8 97,4 
Årets pensioner avgiftsbestämd del inkl löneskatt 22,0 45,7 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 78,2 91,5 
Summa kortfristiga skulder 391,7 385,6 
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3.5 Nämndernas resultat 

(mnkr) 
Intäkter  
apr -19 

Kostnader  
apr -19 

Nettokostnad 
apr -19 

Budget 
nettokostnad 

apr -19 
Avvikelse 

mot budget 

Kommunstyrelse inkl KF 49,0 -90,6 -41,6 -50,0 8,4 
Arbetslivsnämnden 28,3 -44,0 -15,7 -18,0 2,3 
Samhällsnämnden 10,6 -71,5 -60,9 -59,9 -1,0 
Skolnämnden 38,1 -236,7 -198,6 -201,6 3,0 
Socialnämnden 36,5 -232,7 -196,2 -196,2 0,0 
Summa nämnder 162,5 -675,5 -513,0 -525,7 12,7 
 

3.6 Nämndernas prognos helår 2019 

Prognos (mnkr) Intäkter Kostnader 
Prognos 

nettokostnader 
Budget 

nettokostnad 
Prognos  

2019 

Kommunstyrelse inkl KF 130,0 -278,9 -148,9 -158,9 10,0 
Arbetslivsnämnden 76,5 -131,2 -54,7 -57,5 2,8 
Samhällsnämnden 27,5 -202,0 -174,5 -179,6 5,1 
Skolnämnden 117,4 -717,7 -600,3 -600,3 0,0 
Socialnämnden 105,7 -702,3 -596,6 -596,6 0,0 
Summa nämnder 457,1 -2 032,1 -1 575,0 -1 592,9 17,9 
 

3.7 Investeringsredovisning April 2019 

Investeringar (mnkr) Inkomster Utgifter Netto Budget 
Avvikelse m 

budget 
Prognos 

2019 

Kommunstyrelse inkl KF 0,0 -2,9 -2,9 9,0 6,1 9,0 
Arbetslivsnämnden 0,0 -0,4 -0,4 0,5 0,1 0,5 
Samhällsnämnden 1,8 -8,5 -6,7 49,0 42,3 49,0 
Skolnämnden 0,0 -0,1 -0,1 2,0 1,9 2,0 
Socialnämnden 0,0 -0,1 -0,1 0,5 0,4 0,5 
Summa nämnder 1,8 -11,9 -10,1 61,0 50,8 61,0 
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§ 84 Dnr 2019-000199 1.1.1.1 

Anpassning till nya redovisningslagen 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att upphäva kommunfullmäktiges beslut Ändring av redovisning av 
ansvarsförbindelsen pensioner, 2006-05-29, § 62, 

att övergå till blandmodellen gällande redovisningen av pensionskostnader 
från och med 2019,  

att uppdra till kommunstyrelsen att anpassa reglementet för ekonomistyrning 
utifrån Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597).  

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

Yrkanden 
Andreas Sjölander (S) yrkar på en tilläggsattsats enligt följande: 

(kommunstyrelsen föreslår fullmäktige) att upphäva kommunfullmäktiges 
beslut Ändring av redovisning av ansvarsförbindelsen pensioner, 2006-05-
29, § 62,  

samt att i sista attsatsen i liggande förslag byta ut ”ny redovisningslagen” 
mot: ”Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597)”.     

Propositionsordning 
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag med Andreas Sjölanders (S) tilläggsförslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag med Andreas Sjölanders (S) tilläggsförslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag med Andreas Sjölanders (S) tilläggsförslag.        

Bakgrund 
Härnösands kommun har sedan år 2005 redovisat hela pensionsskulden i 
balansräkningen s k fullfondering av pensionsskulden. Revisionen har 
påtalat att kommunen inte följer gällande bestämmelser i lagstiftningen och 
rekommendationer. Det finns en ny lag om kommunal bokföring och 
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redovisning (2018:597) som gäller fr o m räkenskapsåret 2019. I förarbetena 
inför den nya lagen var det mycket diskussioner om 
pensionsskuldsredovisningen. Lagstiftaren valde att inte införa 
fullfonderingsmodellen i hanteringen av pensionsskulden. I gällande lag om 
kommunal bokföring och redovisning 6 kapitlet §4 ”Förpliktelser att betala 
ut pensionsförmåner som intjänats före år 1998 ska inte ta upp som skuld 
eller avsättning”.  

En övergång till blandmodellen skulle ge ökade kostnader som belastar 
resultaträkningen. Detta innebär att kommunens finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning 2020 och framåt bör revideras. En första anpassning 
till nya lagen om kommunal bokföring och redovisning ställer också krav på 
en anpassning av finansiella mål för kommunkoncernen.  

För att anpassa kommunens redovisning till den nya lagstiftningen krävs 
ändringar i gällande budget för 2020. Effekten av bytet till blandmodellen 
medför en omfördelning med cirka 49 mnkr till finansverksamheten.   

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-23 § 41 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-16 
Uppdrag konsekvenser från fullfondering till blandmodell pensioner 2019-
04-11   

______  
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Utredning effekten av byte från fullfondering till blandmodellen av pensionsskulder 
 

Bakgrund Härnösands kommun 
 

 Härnösands kommun har sedan år 2005 redovisat hela pensionsskulden i balansräkningen 
s k fullfondering av pensionsskulden. 

 Sedan år 2009 har kommunen tryggat del av kommunens pensionsåtagande (för personer 
som är födda till och med år 1943) i Mellersta Norrlands pensionsstiftelse.  

 Under 2018 har kommunen bytt leverantör av pensionshanteringen och skuldberäkningar 
från KPA till Skandia. 

 
Syftet med en pensionsstiftelse är att trygga hela eller delar av kommunens pensionsåtagande. 
Stiftelsen lyder under tryggandelagen, precis som privata företag, och kontrolleras av 
Finansinspektionen vad gäller finansiell tillsyn och länsstyrelsen vad gäller det stiftelserättsliga. 
Stiftelsen är en egen juridisk person. Kommunen betalar in pengar och stiftelsen förvaltar medlen 
efter särskilda riktlinjer och policyer. Stiftelsen betalar inte ut några pensioner, det ansvarar 
kommunen för. Kommunen kan sedan hämta gottgörelse ut stiftelsen för faktiska 
pensionskostnader så länge den före detta anställda lever. Pensionsstiftelsens enda uppgift är 
förvaltning av kommunens pensionsmedel. Pengarna i pensionsstiftelsen är låsta till 
pensionsutfästelserna. 
 

Lagreglering och anvisningar för pensionsskuldens redovisning i kommuner 
 
Lagen om kommunal redovisning infördes år 1998 och började tillämpas i kommunerna år 1999. 
Den nya lagen innebar bland annat att kommunerna ska redovisa pensionsskulden enligt den sk 
blandade modellen. 
 
1998 var pensionsavtalen helt förmånsbestämda och samordnade med den allmänna pensionen. 
Samtidigt var metoderna för att beräkna den uppkomna pensionsskulden svagt utvecklade och det 
fanns inga bestämda regler för hur pensionsskulden skulle redovisas. Nu var frågan om hur 
pensionsskulden skulle redovisas? Enligt god redovisningssed borde hela pensionsåtagandet 
redovisas som avsättning i balansräkningen – oavsett när pensionsförmånerna intjänats. Med 
fullfondering är kommunens årliga kostnad ny intjänade pensioner (både förmånsbestämd och 
avgiftsbestämd pension) samt värdesäkring av hela pensionsåtagandet. Värdesäkring innebär en 
uppräkning och samordning av tjänstepensionen samt diskonteringsräntan, ofta kallas RIPS-räntan 
(numera enligt RIPS 17). Problemet var att om kommuner redovisade hela pensionsskulden i 
enlighet med fullfondering skulle resultaträkningen inte kunna fungera som avstämning mot 
balanskravet. Lösningen blev en blandmodell, importerad från USA, som klöv skulden i två delar. 
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Pensionsåtaganden från 1998 och framåt skulle redovisas som en avsättning på balansräkningens 
skuldsida. Pensionsåtaganden intjänade före 1998 redovisas däremot som en ansvarsförbindelse i 
balansräkningen – och belastade därmed inte soliditet och eget kapital.  
 
Samtidigt gick tjänstepensionsavtalen mot att bli allt mera avgiftsbestämda. Den avgiftsbestämda 
delen skulle placeras i försäkringsbolag, valt av den anställde. Den förmånsbestämda delen av 
tjänstepensionen (över 7,5 inkomstbasbelopp) skulle däremot fortsatt belasta skuldsidan i 
balansräkningen. Totalt sett minskade den fortsatta uppbyggnaden av pensionsskulden och 
kostnadsmassan blev mer förutsägbar. 
 
Ny lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) gäller fr o m räkenskapsåret 2019. I 
förarbetena inför den nya lagen var det mycket diskussioner om pensionsskuldsredovisningen. Det 
fanns många aktörer, bland annat utredningens förslag till lagstiftning, pläderade för att en 
fullfondsmodell för pensionsskulden borde införas. I gällande lag om kommunal bokföring och 
redovisning 6 kapitlet §4 ”Förpliktelser att betala ut pensionsförmåner som intjänats före år 1998 
ska inte ta upp som skuld eller avsättning”. Enligt propositionen är regeringens bedömning att det 
bör utredas vidare vilka konsekvenser en ändrad redovisningsmodell för kommunala 
pensionsförpliktelser får för den kommunala ekonomin samt hur en sådan ändring påverkar 
balanskravet och kravet på god ekonomisk hushållning. Enligt kontakt med finansdepartementet 
finns ännu ej någon utredning tillsatt i frågan. 
 
Anvisningar för redovisningen av pensionsskulden och pensionskostnader regleras av Rådet för 
kommunal redovisning (RKR). RKR har gett ut två rekommendationer dels 17.2 
”Pensionsförpliktelser” och dels 7.1 ”Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser”. 
RKR har aviserat att nya rekommendationer kommer under år 2019 bland annat RKR R.10 
”Pensioner”. 
 

För och nackdelar med fullfonderingsmodell respektive blandmodell för 
pensionsskuldsredovisning 
 
Fördelar med att gå över till redovisning av pensionsskuld enligt blandmodellen: 

- Följer gällande lag om kommunal bokföring och redovisning § 4 ”Förpliktelser att betala ut 
pensionsförmåner som intjänats före år 1998 ska inte tas upp som skuld eller avsättning”. 
 

- Jämförbarheten med andra kommuner förbättras om kommuner följer blandmodellen 
enligt lagens regler. 
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- Behöver ej göra särskild beräkning för ”Räkenskapssammandraget” till SCB, som kräver 
redovisning enligt lagstiftningen, den s k blandmodellen. 
 

- Soliditeten blir högre för kommunen när den del av pensionsskulden som avser tiden före 
1998 lyfts ut ur balansräkningen och istället redovisas under kommunens 
ansvarsförbindelser. 
 

- Blandmodellen är mindre konjunkturkänslig än fullfondsmodellen. 

Nackdelar med att gå över till redovisning av pensionsskuld enligt blandmodell: 

- Blandmodellen innebär att pensionsskulden som avser tiden före 1998 ej redovisas i 
balansräkningen. Kommunens skulder kommer inte att fullt ut redovisas i balansräkningen. 
 

- Högre pensionskostnader i resultaträkningen, dock är kassaflödet samma oberoende av 
fullfondering eller blandmodell. 
 

- I samband med förändringen behöver jämförelseåren i de finansiella rapporterna räknas 
om till blandmodellen, extra arbetsinsats. 
 

- Krävs en översyn och anpassning av kommunens finansiella mål. 

 
Övergång till blandmodellen 
I enlighet med RKR R12 ”Byte av redovisningsprinciper”, ändring i uppskattning och bedömningar. 

- Kan ske om det är en anpassning till lagstiftning eller rekommendation från RKR. 
 

- Byte av redovisningsprincip ska ske från och med ingången av nytt räkenskapsår. 
 

- De finansiella rapporternas jämförelsetal ska justeras som om den nya 
redovisningsprincipen hade tillämpats även tidigare år. 
 

- Den ackumulerade effekten av ett byte av redovisningsprincip ska redovisas som en 
korrigeringspost i ingående eget kapital om effekten av ett byte av redovisningsprincip kan 
ske med tillämpning framåt.  
 

- Upplysning ska lämnas om effekten på redovisat periodresultat vid byte av 
redovisningsprincip som ger effekt på redovisningen framåt i tiden. 
 

- Upplysning om ändrad redovisningsprincip ska lämnas i årsredovisning och delårsrapport 
för 2019 
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Hela skulden redovisas för närvarande under kommunens pensionsskuld i balansräkningen. Den 
del av skulden som avser tiden före 1998 lyfts ur balansräkningen för att fortsättningsvis redovisas 
i en ansvarsförbindelse. Den del som avser pensionsstiftelsen ska enligt förarbetena till den nya 
kommunala redovisningslagen som gäller fr o m år 2019 varken tas upp som tillgång eller skuld i 
balansräkningen. Information lämnas i den sammanställda redovisningen avseende 
pensionsstiftelsens tillgångar och skulder, d v s kommunens pensionsåtagande och de tillgångar 
som finns i pensionsstiftelsen. 

Kommunens pensionsskuld 2018-12-31 
 

 

 

 

 

Exemplet utgår ifrån att övergången till blandmodell görs 2019 och då görs ändringen i ingående 
balansen för året. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kommunens pensionsskuld inklusive löneskatt 2018-12-31 SKANDIA 
 
   
  Ansvarsförbindelse Avsättning Totalt 

Kommunen 442,4 
 

117,6 560 
Pensionsstiftelsen 218,5 

 
4,1 222,6 

  660,9 
 

121,7 782,6 

  
 

      

Balansräkning 2019-01-01     

   IB 2019 
FÖRÄNDRING till 

blandmodell 2019 Ny IB 2019 

Materiella anl.tillg 612,4 
 

612,4 
Finansiella oms.tillg 197 

 
197 

Omsättningstillgångar 148 
 

148 
Summa tillgångar 957,4 

 
957,4 

 
Eget Kapital -108,1 439,5 331,4 
Avsättningar 559,1 -439,5 119,6 
Långfristiga skulder 130,2 

 
130,2 

Kortfristiga skulder 385,6 
 

385,6 
Summa skulder 957,4 0 957,4 

  
  

  

Ansvarsförbindelsen     442,4 
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Resultaträkningen  

- Redovisning enligt fullfondsmodellen innebär att de årliga pensionsutbetalningarna 
redovisas som amortering av pensionsskulden. I blandmodellen kommer de årliga 
utbetalningar av skulden innan 1998 att belasta resultaträkningen avseende de årliga 
pensionsutbetalningarna. För 2018 var pensionsutbetalningarna 31,8 mnkr + löneskatt 7,7 
mnkr = Totalt 39,5 mnkr. 
 

- Pensionsskulden avseende tiden efter 1998 kommer att öka åren framöver. Enligt 
SKANDIAs beräkning 2018-12-31 var avsättningen inklusive löneskatt 117,6 exklusive den 
del som avser pensionsstiftelsen. Förändringen av avsättningen under år 2018 uppgick till 
8,9 mnkr inklusive löneskatt. 
 

- Resultatet 2019 kommer att belastas genom ökade pensionskostnader, samt årets 
skuldförändring. 
 

Resultatpåverkan blandmodell 
2019 (förändring utifrån 2018 års siffror, mnkr) 
 
Pensionskostnader 39,5   
Avsättning pensioner 12,4   
Totalt 51,9   
      
 

Detta innebär att om Härnösands kommun haft blandmodellen redan 2018, skulle kommunen ha 
redovisat ett negativt resultat år 2018. 
 
Resultatpåverkan på sikt utifrån blandmodellen, innebär att den årliga förändringen av skulden 
(dvs förändring i avsättning) ligger på en jämn nivå på ca 10-14 mnkr plus löneskatt, enligt 
beräkning nedan.  
 
Pensionsskulden i ansvarsförbindelsen minskar framöver, vilket inte påverkar resultatet.   
 
Dessutom påverkas de årliga pensionskostnaderna avseende den del av skulden som är för tiden 
före 1998, dessa kostnader har tidigare redovisats som amortering på skuld. 
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Pensionsskuldsberäkning 
SKANDIA             

  2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2023-12-31 

Ansvarsförbindelse inkl löneskatt 660,9 640,6 622,2 606,0 589,0 570,9 

Förändring 
 

-20,4 -18,4 -16,2 -17,0 -18,1 

       

Pensionsskuld i balansräkningen 121,7 131,5 143,3 157,2 169,7 180,2 

Förändring 
 

9,8 11,8 13,9 12,6 10,4 

  
     

  

Total pensionsskuld inkl löneskatt 782,6 772,0 765,4 763,2 758,7 751,0 

 Förändring 
 

-10,6 -6,6 -2,2 -4,5 -7,7 

  
     

  

  
     

  
Driftskostnader blandmodell 
Skandia 104,4 103 104,5 109,5 110,4 110,2 

              

 

Sammanfattning 
Övergång från fullfonderingsmodell till blandmodell för pensionsskuldsredovisningen innebär att 
det egna kapitalet (och där med kommunens soliditet) förbättras genom att en del av 
pensionsskulden läggs över i en ansvarsförbindelse. Ökad belastning på resultaträkningen utifrån 
att pensionsskuldsförändringen i den del som är pensionsavsättning, samt pensionskostnader för 
årets utbetalningar av pensionsskulden före 1998. I fullfondsmodellen redovisades årets 
utbetalningar som en amortering av pensionsskulden. 
 
Fördelarna överväger nackdelar för att gå över till blandmodellen. Det krävs dock att det skapas 
utrymme i resultaträkningen för att genomföra förändringen, så att lagens krav på en ekonomi i 
balans och en god ekonomisk hushållning uppfylls.  
 
Vid övergång till blandmodell år 2019 görs ändringen genom justering av ingående balans 
avseende avsättningar och eget kapital. I samband med framtagande av årsredovisning för år 2019 
ska jämförelsesiffror och nyckeltal avseende 2018 justeras enligt blandmodellen. 
 
 
 
KomRedo, 2019-03-25 
 
 
Camilla Karlsson   Pia Lindvall Bengtsson 
Certifierad kommunal revisor  Senior konsult 
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Datum 
2019-04-16 

 
Dnr  
KS/2019-000199 

  
 

 Kommunfullmäktige 

Anpassning till nya redovisningslagen 

 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att övergå till blandmodellen gällande redovisningen av pensionskostnader 
från och med 2019,  
att anpassa reglementet för ekonomistyrning utifrån ny redovisningslagen,  
 

Beskrivning av ärendet 
Härnösands kommun har sedan år 2005 redovisat hela pensionsskulden i 
balansräkningen s k fullfondering av pensionsskulden. Revisionen har 
påtalat att kommunen inte följer gällande bestämmelser i lagstiftningen och 
rekommendationer. Det finns en ny lag om kommunal bokföring och 
redovisning (2018:597) som gäller fr o m räkenskapsåret 2019. I förarbetena 
inför den nya lagen var det mycket diskussioner om 
pensionsskuldsredovisningen. Lagstiftaren valde att inte införa 
fullfonderingsmodellen i hanteringen av pensionsskulden. I gällande lag om 
kommunal bokföring och redovisning 6 kapitlet §4 ”Förpliktelser att betala 
ut pensionsförmåner som intjänats före år 1998 ska inte ta upp som skuld 
eller avsättning”.  
 
En övergång till blandmodellen skulle ge ökade kostnader som belastar 
resultaträkningen. Detta innebär att kommunens finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning 2020 och framåt bör revideras. En första anpassning 
till nya lagen om kommunal bokföring och redovisning ställer också krav på 
en anpassning av finansiella mål för kommunkoncernen.  
 
För att anpassa kommunens redovisning till den nya lagstiftningen krävs 
ändringar i gällande budget för 2020. Effekten av bytet till blandmodellen 
medför en omfördelning med cirka 49 mnkr till finansverksamheten.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 41 Dnr 2019-000199 1.1.1.1 

Anpassning till nya redovisningslagen 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att övergå till blandmodellen gällande redovisningen av pensionskostnader 
från och med 2019 samt  

att uppdra till kommunstyrelsen att anpassa reglementet för ekonomistyrning 
utifrån den nya redovisningslagen.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Christina Lindberg (C) och 
Anders Gäfvert (M). 

Yrkanden 
Andreas Sjölander (S) yrkar på ett tillägg till andra attsatsen enligt följande: 
att uppdra till kommunstyrelsen att anpassa reglementet för ekonomistyrning 
utifrån den nya redovisningslagen.   

Christina Lindberg (C) och Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till Andreas 
Sjölanders (S) förslag.   

Propositionsordning 
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag med Andreas Sjölanders (S) tilläggsförslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i 
enlighet med liggande förslag med Andreas Sjölanders (S) tilläggsförslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 
med liggande förslag med Andreas Sjölanders (S) tilläggsförslag.   

Bakgrund 
Härnösands kommun har sedan år 2005 redovisat hela pensionsskulden i 
balansräkningen s k fullfondering av pensionsskulden. Revisionen har 
påtalat att kommunen inte följer gällande bestämmelser i lagstiftningen och 
rekommendationer. Det finns en ny lag om kommunal bokföring och 
redovisning (2018:597) som gäller fr o m räkenskapsåret 2019. I förarbetena 
inför den nya lagen var det mycket diskussioner om 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

pensionsskuldsredovisningen. Lagstiftaren valde att inte införa 
fullfonderingsmodellen i hanteringen av pensionsskulden. I gällande lag om 
kommunal bokföring och redovisning 6 kapitlet §4 ”Förpliktelser att betala 
ut pensionsförmåner som intjänats före år 1998 ska inte ta upp som skuld 
eller avsättning”.  

En övergång till blandmodellen skulle ge ökade kostnader som belastar 
resultaträkningen. Detta innebär att kommunens finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning 2020 och framåt bör revideras. En första anpassning 
till nya lagen om kommunal bokföring och redovisning ställer också krav på 
en anpassning av finansiella mål för kommunkoncernen.  

För att anpassa kommunens redovisning till den nya lagstiftningen krävs 
ändringar i gällande budget för 2020. Effekten av bytet till blandmodellen 
medför en omfördelning med cirka 49 mnkr till finansverksamheten.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-16 
Uppdrag konsekvenser från fullfondering till blandmodell pensioner    

______  
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§ 111 Dnr 2019-000192 1.1.2.1 

Årsredovisning 2018 - Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, samt 

att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län för år 
2018, samt 

att ärendet justeras omedelbart.    

Yrkanden 
Ingrid Nilsson (V) yrkar att ärendet justeras omedelbart.      

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.      

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Andreas Sjölander (S) i handläggningen i detta 
ärende. 

Bakgrund 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har 
lämnat in årsredovisning och revisionsberättelse för år 2018. De av regionen 
utsedda revisorerna har granskat årsredovisningen och tillstyrker att 
direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet 
för 2018. Kommunförbundets ansvarsfrihet beviljas av respektive medlems 
fullmäktige.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-20 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län - 
Revisionsberättelse 2018 

Ny revisionsrapport - Grundläggande gransking år 2018 

Årsredovisning 2018 - Fastställd 2019-03-22 

Årsbokslut per medlem 2018 

______  
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 Kommunfullmäktige 

Årsredovisning 2018 - Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

Förslag till beslut  
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län samt 

att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län för 
år 2018.    

Beskrivning av ärendet 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har 
lämnat in årsredovisning och revisionsberättelse för år 2018. De av regionen 
utsedda revisorerna har granskat årsredovisningen och tillstyrker att 
direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet 
för 2018. Kommunförbundets ansvarsfrihet beviljas av respektive medlems 
fullmäktige.   

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2018 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län, 2019-05-09 

Revisionsberättelse 2018 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län med tillhörande bilagor, 2019-04-10    

Anna Bostedt 
Kanslichef 

Johanna Laine 
Kommunsekreterare 
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Fem år i sammandrag 
Ekonomisk information (mnkr) 2018 2017 2016 2015 20141 
KOSTNADER  

    

Allmän kollektivtrafik  

    

• landsbygdstrafik -259,8 -245,6 -233,6 -227,2 -226,9 

• tätortstrafik -191,3 -175,5 -163,3 -161,8 -134,1 

• tågtrafik  -49,1 -45,5 -39,8 -31,6 -30,8 

Särskild persontrafik inkl miljöpremie -110,4 -108,2 -104,3 -107,5 -111,8 

Administrativa kostnader -56,8 -52,4 -49,5 -46,7 -49,3 

Stationsavgifter -2,4 -1,8 -1,8 -1,8 - 

Avskrivning bussar -2,9 -2,9 -2,9 -2,9 -1,6 

Avskrivning biljettmaskiner -0,2 -0,7 -5,0 -5,0 -5,0 

Övriga avskrivningar -1,0 -0,4 -0,2 -0,1 -0,1 

Övriga kostnader -1,0 - -0,1 0 -2,2 

Totala kostnader  -674,9 -633,0 -600,5 -584,6 -561,8 

INTÄKTER  

    

Allmän kollektivtrafik    

  

• biljettförsäljning 105,9 105,9 105,6 106,5 84,9 

• skolkort 19,8 24,3 27,0 29,8 43,8 

Övriga intäkter 16,9 9,5 10 12,0 13,9 

Totala intäkter 142,6 145,0 142,9 148,3 142,6 

Jämförelsestörande poster 0,9 8,1 0,3   

Verksamhetens nettokostnader -531,4 -488,5 -457,6 -436,4 -417,8 

Kommunala biljettsubventioner 143,6 89,2 76,8 - - 

Medlemsbidrag 386,1 396,0 382,0 436,6 418,9 

Finansiella poster 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Resultat 0,0 0,0 0,0 0,2 1,1 

 

Produktionsinformation 2018 2017 2016 2015 2014 

PRODUKTIONSKILOMETER (exklusive särskild persontrafik)   
Landsbygdstrafik 8 531 713 8 516 599 8 526 550 8 514 078 8 370 063 

Tätortstrafik 4 701 354 4 662 361 4 704 801 4 655 796 4 547 322 

Total produktionskilometer 13 233 067 13 178 9602 13 231 351  13 169 874 12 907 385 

BRUTTOKOSTNAD KR/KM3  
  

  
Landsbygdstrafik -30,45 -28,84 -27,51 -26,69 -27,11 

Tätortstrafik -40,69 -37,64 -34,75 -34,75 -29,49 

Total bruttokostnad/km -34,09 -31,95 -30,09 -29,54 -27,95 

Förändring i % 7% 6% 2% 6% 11% 

Skattesubventionsgrad 2018 2017  2016 2015 2014 

Skattesubvention4 78% 77% 75% 74% 78% 

                                                      
1 I fördelningen av bruttointäkter och bruttokostnader återfanns under vissa poster från 2014 och tidigare nettokostnader med. Detta är fördelat och därför är 
siffrorna något annorlunda i år jämfört med tidigare årsredovisningar. Detta görs för att få bättre jämförbarhet mellan åren. 

2 Antal produktionskilometer justeras med nya siffor för 2017 

3 Bruttokostnaden/km beräknas som trafikkostnaden i förhållande till antalet totala produktionskilometer för respektive landsbygd och tätort. 

4 Skattesubventionen beräknas som landsbygds- och tätortstrafikens nettokostnader (kostnader för landsbygds- och tätortstrafiken minus biljettintäkter) i 
förhållande till kostnader för landsbygds- och tätortstrafik. 
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Ordförande har ordet 
Förbundsdirektionen beslutade i juni om ett nytt Regionalt Trafikförsörjningsprogram vilket är det 
politiska styrdokument som anger hur kollektivtrafiken ska bidra till regionens utveckling samt ge 
myndigheten förutsättningar till förbättrad målstyrning och utformning av resurseffektiv 
kollektivtrafik.  

Utifrån visionen i Regional utvecklingsstrategi för Västernorrland 2011-2020 har 
förbundsdirektionen arbetat fram fyra övergripande mål för en kollektivtrafik som utgår från 
resenärernas behov och bidrar till ett hållbart och inkluderande samhälle med starka 
arbetsmarknadsregioner. För att åstadkomma detta krävs målmedveten politisk styrning med 
resenären i centrum och att kompetenta och engagerade medarbetare får rätt förutsättningar att verka. 
De övergripande målen anger önskat läge för den regionala kollektivtrafiken 2030: 

Resenär:  Kollektivtrafiken är attraktiv och modern och utgår ifrån resenärens behov 

Hållbarhet:  Behovsanpassad kollektivtrafik bidrar till ett hållbart och inkluderande samhälle 

Tillväxt:  Kollektivtrafiken bidrar till starka och växande arbetsmarknadsregioner 

Medarbetare: Medarbetarnas kompetens och engagemang utgör kollektivtrafikens viktigaste tillgång 

Det viktiga arbetet med att realisera de ambitioner som det regionala trafikförsörjningsprogrammet 
ger uttryck för ska nu genomföras. Stort fokus kommer att läggas på att utveckla resenärernas 
upplevelse av länets kollektivtrafik. 

2016 inleddes en översyn av kommunalförbundets styrande dokument. Medlemmarna har nu 
förtydligat hur de vill att kommunalförbundet ska ledas i en reviderad förbundsordning och hur 
samarbetet ska ske mellan medlemmar i ett reviderat samarbetsavtal. Översynsarbetet fortgår med 
fokus på organisering och finansiering.  

Samarbete över våra länsgränser är av största vikt när det gäller kollektivtrafiksystemet. I de fyra 
nordligaste länen har vi kommit långt, vi har väl utvecklade samarbeten när det gäller produktutbud, 
och regional tåg- och busstrafik. Varje år genomförs två presidieträffar där de politiska ledningarna 
och de högsta tjänstemännen möts. Där diskuteras bland annat vikten av Norrbottniabanan och det 
kommande samarbetet i Bussgods Norr. Norrtågs fortsatta utveckling är självklart en prioriterad 
fråga. Ett annat gemensamt projekt är utvecklingen av framtidens biljett- och betalsystem. 

Samverkan i länet sker på många olika sätt, i samverkansprojekt som Hållbara resor och Koll 2020. 
Genom extern finansiering via tillväxtverket ges unika möjligheter till investeringar och 
utvecklingsarbete som främjar det kollektiva resandet. En förstärkt medlemsdialog med tydliga 
strukturer för planering och uppföljning ökar samverkan i kommunalförbundet.  

Under året har myndigheten realiserat medlemmarnas önskemål om att ytterligare subventionera 
resandet för olika målgrupper. I Timrå, Härnösand och Sundsvall har vi infört olika produkter för 
subventionerat resande. Under sommarlovet erbjöds skolungdomar i Västernorrland avgiftsfritt 
resande på tåg och buss via Din Tur app. Insatsen finansierades av näringsdepartementet och kan ses 
som en testbädd för en gemensam produkt för avgiftsfritt resande för barn- och skolungdom i hela 
länet. 

Fem av tio delmål bedöms uppnås och budgetföljsamheten är god med en avvikelse på 1 procent för 
verksamhetens nettokostnader. Prognossäkerheten har varit hög under året. Bedömningen är att 
kommunalförbundet inte kommer att uppnå god ekonomisk hushållning 2018. Främsta orsaken är att 
delmålet om resurseffektiv kollektivtrafik inte uppnås. 

Jag ser fram emot att leda kommunalförbundet under kommande mandatperiod, en myndighet som 
varje dag ansvarar för planering, drift, uppföljning och kommunikation av både linjelagd 
kollektivtrafik och särskild persontrafik. Min ambition är att de kommande fyra åren ska präglas av 
tillit, dialog och samverkan  

Per Wahlberg  
Ordförande 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län  
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Vårt uppdrag  
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län bildades av länets sju 
kommuner och Region Västernorrland 2012 med ansvar för den regionala kollektivtrafiken enligt 
Lag om Kollektivtrafik (SFS 2010:1065) och EU kollektivtrafikförordning (EG 1370/2007)  

Kommunalförbundet uppdrag och arbetsformer beslutas av medlemmarna i styrdokumenten 
Förbundsordning för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 
Samarbetsavtal för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, 
Reglemente för förbundsdirektionen samt Reglemente för revisorerna.  

Kommunalförbundets medlemmar har under andra kvartalet 2018 beslutat om nya styrdokument för 
kommunalförbundet. Styrdokumenten fastställdes av förbundsdirektionen vid sammanträdet 21 
september 2018. 

Kommunalförbundet leds av en förbundsdirektion som fram till 31 december 2018 består av 22 
ledamöter vilka utses av respektive medlems fullmäktige. Från och med 1 januari 2019 består 
förbundsdirektionen av 9 ledamöter. 

Förbundsdirektionen fastställer vision och mål i ett regionalt trafikförsörjningsprogram samt beslutar 
om budget. Förbundsdirektionen beslutar om allmän trafikplikt inom länet.  

Direktionen ansvarar även för att: 

• efter överenskommelse med Region Västernorrland eller en kommun i länet upphandla 
persontransport- och samordningstjänster för sådana transportändamål som kommunerna 
eller landstinget ska tillgodose samt samordna sådana transporttjänster, 

• verka för att den regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för alla resenärsgrupper samt  
• verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet 

 
I dialog med kommunalförbundets medlemmar definieras behovet av kollektivtrafik och 
administrativa resurser i en treårig långtidsplan. Direktionen beslutar om budget för nästkommande 
år grundat på långtidsplanens första år.  

Den upphandlade samhällsfinansierade busstrafiken och särskilda persontrafiken i Västernorrland 
kommuniceras med varumärket Din Tur.  

Kommunalförbundet är delägare av Norrtåg AB som upphandlar den regionala tågtrafiken. Övriga 
bolag i koncernen är Bussgods Västernorrland AB, AB Transitio och Samtrafiken i Sverige AB. 
Vilande bolag är Västernorrlands läns Trafik AB (VLTAB). Beslut har tagits av alla delägare för att 
påbörja en fusionsprocess att bilda ny länsgemensam organisation Bussgods i Norr under 2019. 
Samtrans AB är under likvidation som slutförs under 2019. 

  

464



 
 

 

 

Sid 6 av 72 

Beslutat i förbundsdirektionen   

Under 2018 har sex ordinarie förbundsdirektionsmöten hållits, den 28 mars, 18 maj, 13 juni, 21 
september, 19 oktober samt 13 december. Nedan redovisas ett urval av förbundsdirektionens beslut. 

§ 6 Trafikbokslut 2017  

att anse informationen delgiven 

§ 13 Långtidsplan 2019-2021  

att Långtidsplan 2019-2021 ska ligga till grund för budgetdialogerna med kommunalförbundets 
medlemmar inför utarbetandet av Budget 2019 

§ 14 Årsredovisning 2017  

att fastställa Årsredovisning 2017 

§ 16 Timrå kommun subventionerad produkt  

att ge kollektivtrafikmyndigheten i uppdrag att från 1/7 2018, och i enlighet med Timrå kommuns 
begäran, införa avgiftsfria resor på buss för barn- och ungdom 7 – 19 år i Timrå kommun 
att utformningen av tid-, resurs- och genomförandeplan sker i samverkan med Timrå kommun 

§ 17 Framtidens produkter och system  

att myndighetschefen uppdras att utreda och lämna förslag på ett framtida biljett- och betalsystem 
och produktutbud som ska ersätta nuvarande 
att uppdraget om möjligt sker i samverkan med andra kollektivtrafikmyndigheter 
att myndighetschefen återredovisar en lägesrapport av ärendet på direktionens sammanträde i 
september 2018 

§ 36 Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlov 

att införa ett länsövergripande digitalt sommarlovskort för skolungdom i åk 6-9 i grundskolan 
och år 1-2 på gymnasiet 2018,  
att den digitala produkten är giltig 15 juni – 17 augusti 2018, 
att länskortet utgör produktgrund för sommarlovskortet, 
att länskortet för denna insats inte får ett värde,  
att resande med färdtjänst inte ingår i sommarlovskortet 2018, 
att kommunalförbundet tillförs erforderliga resurser, 
att eventuella nettokostnader som inte täcks av bidraget fördelas enligt gällande 
finansieringsmodell samt 
att insatsen utvärderas och återrapporteras till förbundsdirektionen under hösten 2018, 
att paragrafen direktjusteras, 
att inför sommaren 2019 utreda hur färdtjänstresor kan ingå i systemet. 

§ 62 Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2030 för Västernorrlands län 

att anta Regionalt trafikförsörjningsprogram 2030 för Västernorrlands län, 
att Regionala trafikförsörjningsprogrammet gäller från 2018-08-01.  

§ 63 Delårsrapport Tertial 1 2018 

att fastställa Tertialrapport april 2018,  
att uppdra till myndighetschefen att vidta åtgärder för att hålla beslutad budget för 
administrativa kostnader 2018 samt att konsekvensbeskriva dem vid förbundsdirektionens möte 
21 september,  
att uppdra till myndighetschefen att inleda samtal med upphandlande trafikföretag om tillgång 
till HVO för länets busstrafik över tid. 
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§ 64 Upphandling av särskild persontrafik och linjelagd kollektivtrafik 

att ge myndighetschefen i uppdrag att påbörja förberedelserna inför upphandling av särskild 
persontrafik och linjelagd trafik,  
att ge myndighetschefen i uppdrag att återrapportera arbetsläget under hösten 2018. 
att ge förbundsdirektionen i uppdrag att organisera en upphandlingsorganisation med en politisk 
referensgrupp för detta. 

§ 65 Benämning och instruktion enligt KL 7 kap 1-2§§ 

att benämningen ska vara förbundsdirektör, 
att förbundsdirektören vid sin ledning av myndigheten ska följa de anvisningar som 
framgår under rubriken Ledning av förvaltningen nedan, 
att direktören ska verkställa uppdrag beslutade av förbundsdirektionen. 

§ 66 Informationssäkerhetspolicy 

att fastställa förslaget på Informationssäkerhetspolicy. 

§ 74. Val av ordförande och vice ordförande för Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län  

att välja Folke Nyström (MP) till ordförande samt 
att välja Anna-Karin Sjölund (S) till vice ordförande samt ordinarie ledamot i arbetsutskottet. 

§ 81 Budget 2019 

att avveckla helgtrafiken på linje 50 mellan Härnösand och Örnsköldsvik samt tillhörande 
matartrafik på linje 202 mellan Kramfors och Ullånger, 
att debitera 75 kr per återbetalningsärende,   
att debitera 5 kr för kortämnet för enkelbiljett och 20 kr för kortämnet för periodkort samt  
att fastställa Budget 2019.  

§ 82. Konsekvensbeskrivning Tertial 1 2018 

att minska kostnaderna för konsultköp, 
att minska kostnaderna för investeringar inom IT-området, 
att säkerställa att alla kostnader för genomförandet av det statliga sommarlovskortet ska återsökas, 
att säkerställa att alla kostnader för genomförandet av de kommunala produkterna ska täckas av 
berörd medlem, 
att minska bankkostnaderna för kontanthantering. 

§ 88 Fastställande av styrdokument för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län 

att fastställa 180220 Förbundsordning för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län, 
att fastställa 180220 Samarbetsavtal för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län, 
att fastställa Reglemente för förbundsdirektionen, 
att fastställa Reglemente för revisorerna. 

§ 108 Beslut om bildande av en gemensam bussgodsorganisation i Norr 

att Kollektivtrafikmyndigheten förvärvar 1/3 av aktierna i det blivande gemensamma bolaget 
Bussgods i Norr AB, 
att 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, 
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att Kollektivtrafikmyndigheten tillskjuter ett aktieägartillskott om 1 200 000 kr till det gemensamma 
bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB, 
att Kollektivtrafikmyndigheten 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 godkänna förslaget till aktieägaravtal för Bussgods i Norr AB,  
att fastställa ägardirektiv för Bussgods i Norr AB,  
att godkänna förslaget till bolagsordning för Bussgods i Norr AB,  
att nominera Åke Söderberg till lekmannarevisor för Bussgods i Norr AB,  
att nominera förbundsdirektör Camilla Fahlander och trafikchef Erik Hedlund till  
styrelseledamöter för Bussgods i Norr AB samt 
att ovanstående beslut gäller under förutsättning att alla medlemmar i Kommunal- 
förbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län godkänner Kommunal- 
förbundets åtaganden inför bildandet av Bussgods i Norr AB samt att övriga ägare  
fattar nödvändiga beslut. 

§ 124 Långtidsplan 2020 - 2022 

att fastställa förslag till remissversion av Långtidsplan 2020 – 2022, 
att förslag till bortprioritering föreslagen på sidan 22 på 0,6 miljoner kronor stryks, 
att skicka den på remiss till kommunalförbundets medlemmar samt 
att remisstiden gäller under perioden 20 december 2018 till 15 februari 2019. 
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Året som har gått 
Nya styrdokument 

Förbundsdirektionen beslutade i juni om ett nytt Regionalt Trafikförsörjningsprogram. 
Trafikförsörjningsprogrammet anger hur kollektivtrafiken ska bidra till regionens utveckling samt 
ger myndigheten ökade förutsättningar till förbättrad målstyrning och en utformning av en 
resurseffektiv kollektivtrafik.  

Ny förbundsordning och nytt samverkansavtal är beslutade hos respektive medlem och fastställda av 
förbundsdirektionen. Medlemmarna i kommunalförbundet arbetar vidare med att se över 
organisering och ekonomisk fördelningsmodell för kollektivtrafiken i länet.  
Kraftigt snöfall 

Första dagarna i februari drabbades Västernorrland av ett kraftigt snöfall som skapade stora problem 
med snöröjning. Som konsekvens gick det inte att upprätthålla kollektivtrafiken i länet utifrån ett 
säkerhetsperspektiv och under ett dygn ställdes all linjelagd busstrafik in. Tågtrafiken ställdes in helt 
under fem dygn då det inte fanns tillräckliga resurser för att snöröja rälsen.  

Myndigheten medverkade i krisorganisationen som samordnades av Länsstyrelsen. Den inställda 
trafiken testade myndighetens krisledning och gav anledning till reflektion över framförallt vikten av 
en väl fungerande kommunikation. Det är viktigt att medlemmar, andra organisationer och resenärer 
känner förtroende för vår hemsida och främst söker aktuell information där. Dialogen med 
trafikföretagen Nobina och Mittbuss fungerade mycket väl och var en avgörande faktor för att vi 
kunde hantera krisläget.  
Samarbeten 

Ett nytt samverkansavtal med Xtrafik tecknades i december. Din Turs resenärer får fortsatt möjlighet 
att resa med Xtrafiks tåg och bussar. Biljettsamverkan och ökade pendlingsmöjligheter ger goda 
förutsättningar för fortsatt god utveckling av arbetsmarknadsregionen runt Sundsvall. 

Inom ramen för fyrlänssamarbetet arbetar vi tillsammans med Norrbotten, Västerbotten och 
Jämtland/Härjedalen för att utveckla framtidens biljett- och betalsystem. Ambitionen är att skapa en 
plattform som är leverantörsoberoende och anpassad till den nationella standarden för biljett och 
betallösningar i Sverige.  

Bussgodsbolagen i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland kommer att slås samman och bilda 
det nya länsöverskridande bolaget Bussgods i Norr AB. Ett intensivt arbete för att möjliggöra denna 
fusion har skett under 2018.  
Externfinansierade projekt 

Vårt ansvar och insatser i det länsgemensamma projektet KOLL 2020 är omfattande och vi har nu 
påbörjat installationen av optiska läsare i samtliga linjelagda bussar för enklare validering av digitala 
biljetter. Myndigheten ansvarar även för information, marknadsföring och Mobility-Management-
åtgärder inom ramen för projektet. Tillgänglighetsanalys är upphandlad och förberedelser för 
upphandling av resvaneundersökning pågår. Sammantaget bidrar KOLL 2020 till bättre 
förutsättningar för ett ökat resande med kollektivtrafiken i länet. 

Projektet Hållbara Resor har avslutats och genom projektet har myndigheten upphandlat en digital 
lösning för företagskort. Ett digitalt företagskort ger bestående resultat som underlättar resandet för 
de som reser i tjänsten. 
Din Tur kundcenter 

Verksamheten vid Din Tur kundcenter utvecklas och nya kunder väljer att köpa tjänster av 
myndigheten. Dalatrafik och Xtrafik har ingått avtal om jourtid på kvällar och helger. Vi hjälper nu 
Norrbotten, Jämtland/Härjedalen, och Dalatrafik och Xtrafik med trafikbeställningar, kundtjänst och 
samordning. Timrå kommun flyttade över sin färdtjänsthandläggning till Din Tur kundcenter i juli.  

Din Tur kundcenter har under året förändrat organisationen och inrättat en ny funktion som stödjer 
trafiksamordnarna med komplexa och tidskrävande ärenden och på så sätt kortas väntetiden för 
kunderna.  
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Med syfte att effektivisera hanteringen av kundärenden inleddes under 2018 en överflyttning av 
ansvaret för denna uppgift till kundcenter. En ökad digitalisering av myndighetens tjänster ökar 
tillgängligheten men också förutsättningarna för att bättre arbeta in kundsynpunkter i 
avtalsuppföljningen av trafikavtalen.  
Subventionerade produkter 

Våren präglades av ett intensivt arbete med införandet av kommunalt subventionerade produkter i 
Härnösand, Sundsvall och Timrå. Gemensamt framtagna tid- och resursplaner för införande av 
produkterna kunde hållas tack vare ett gott samarbete med berörda kommunala organisationer.  

Utöver de kommunala subventionerade produkterna har direktionen beslutat realisera regeringens 
beslut om avgiftsfritt resande för skolungdomar under sommarlovet. 17 800 ungdomar omfattades av 
subventionen som gällde på både tåg och buss i hela länet. Sommarlovskortet fanns tillgängligt i vår 
app, och som kort för de ungdomar som inte hade tillgång till en smartphone. Insatsen finansierades 
genom ett riktat statligt bidrag. 
Infrastruktur 

I Sundsvall pågår ett omfattande arbete med att förbättra kollektivtrafikens infrastruktur. Navet 
flyttas och omarbetas för bättre tillgänglighet och ökad trygghet. Den nya knutpunkten i Sundsvall 
kommer att heta Hållplats Stenstan. Även Sundsvall C och stationsområdet kommer att byggas om 
för att anpassas till nya behov. Utöver detta sker en rad andra satsningar och ombyggnationer i 
Sundsvalls vägnät som alla påverkar kollektivtrafiken och våra resenärer. En satsning av denna 
storlek kräver en stor insats från myndigheten främst vad gäller trafikplanering och information. 
Under året har vi lagt ner ett omfattande arbete med att informera och planera om trafiken i takt med 
ombyggnationerna i Sundsvall.  
Trafikförändringar 

I och med tidtabellskiftet i december genomfördes en rad trafikförändringar. Genom en mer direkt 
trafikering till och från Sundsvalls tätort skapas restidsförbättringar på linje 201 mellan Härnösand –
Sundsvall. I Örnsköldsvik förtätades trafiken i rusningstid på linje 401 sträckan Domsjö – Centrum.  
En servicelinje mellan Kroksta – Centrum har inrättats, linjen trafikerar även det norra 
handelsområdet.   

På linje 50 mellan Härnösand – Örnsköldsvik och på tillhörande matartrafik har helgtrafiken 
avvecklats på grund av de ekonomiska förutsättningarna i budget 2019. 
Resenär 

Under året har vi arbetat med att stärka vår digitala närvaro, främst genom att förbättra funktionen i 
Din Tur app och upphandla en ny hemsida med tydligt fokus på resenärsinformation. Anskaffandet 
av optiska läsare bidrar till en mer tillgänglig kollektivtrafik ökar förutsättningarna för en ökad 
digitalisering av produkter. 
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Förvaltningsberättelse 

Omvärldsanalys och förväntad utveckling 

Hållbarhet  
Kollektivtrafiken ökar kommunernas och regionernas skatteintäkter med nästan 3 miljarder kronor 
per år. Det visar en ny rapport5 som konsultföretaget WSP har tagit fram på uppdrag av Svensk 
Kollektivtrafik. Sveriges kollektivtrafik genererar 106 000 arbetstillfällen och bruttolönerna 
motsvarar över 9 miljarder kronor. I rapporten analyseras kollektivtrafikens nytta för kommunerna, 
landstingen och regionerna genom att jämföra dagens Sverige med ett scenario utan den 
kollektivtrafik som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen ansvarar för.  

Analysen visar att kollektivtrafiken skapar stor nytta. Utöver höjda löner, stigande sysselsättning och 
ökade skatteintäkter minskar kollektivtrafiken antalet dödade och skadade i trafiken.  

Den regionala kollektivtrafiken är dessutom mycket yteffektiv. I ett Sverige utan kollektivtrafik 
skulle 340 000 nya parkeringsplatser behöva byggas vid landets bostäder. För att anlägga dessa 
parkeringsplatser krävs en yta som motsvarar 1400 fotbollsplaner. Till det kommer alla de 
parkeringsplatser som måste byggas vid exempelvis arbetsplatser och butiker.   

Rapporten visar att dagens kollektivtrafik bidrar till besparingar och intäktsökningar på totalt 4,3 
miljarder kronor varje år, vilket motsvarar drygt 9 procent av de totala kostnaderna för de regionala 
kollektivtrafikmyndigheternas kollektivtrafik. Om dessa intäktsökningar och besparingar räknas in i 
de totala verksamhetsintäkterna, så skulle kollektivtrafikens självfinansieringsgrad öka från 49,5 
procent (2017) till 58,6 procent. 

Trafikanalys har av regeringen fått i uppdrag att följa upp etappmålet om ökad gång-, cykel- och 
kollektivtrafik. Målet innebär att andelen persontransporter med gång-, cykel- och kollektivtrafik i 
Sverige ska vara minst 25 procent 2025, uttryckt i personkilometer, i riktning mot att på sikt 
fördubbla färdsätten. Regeringen vill, enligt direktiven, uppmuntra Sveriges kommuner att sätta upp 
egna mål baserat på det nationella målet. Det är viktigt att etappmålet upplevs som relevant för 
kommunerna. Därför bör Trafikanalys ta fram indikativa målnivåer som kan vara vägledande för 
kommuner med olika förutsättningar, t.ex. när det gäller befolkningstäthet. Det nationella målet om 
25 procent handlar om genomsnitt för hela landet. Trafikanalys ska som en del i arbetet med den 
årliga uppföljningen av miljömålen även redovisa uppföljningen av etappmålet till Naturvårdsverket. 
Trafikanalys ska redovisa den del av uppdraget som rör planen och de indikativa målnivåerna senast 
den 15 april 2019. 

Regeringen har tillsatt en utredning som ska kartlägga hur biogasens nytta som resurs kan tas till 
vara på bästa sätt och ge förslag på hur biogas kan ges konkurrenskraftiga villkor genom långsiktigt 
stabila spelregler. Utredaren ska bland annat analysera biogasens konkurrensvillkor utifrån 
utvecklingen i transportsektorn och hur biogas kan användas för att kostnadseffektivt nå de energi- 
och klimatpolitiska målen. Utredningen ska redovisas senast den 3 juni 2019. Svensk Kollektivtrafik 
har tillsammans med Sveriges Bussföretag skrivit en debattartikel om att omställning till fossilfria 
bussar kräver stabila regler. De senaste årens gröna omställning av busstrafiken riskerar att stanna av 
om kollektivtrafiken inte får ett genomtänkt, hållbart och långsiktigt regelverk om beskattning av 
biobränslen som gynnar en fortsatt grön omställning. 

Den 1 juli 2018 trädde regeringens förordning om reduktionsplikt i kraft. Förordningen kompletterar 
lagen om reduktionsplikt som beslutades av riksdagen 2017. Lagen och förordningen reglerar hur 
drivmedelsleverantörerna ska minska utsläppen av växthusgaser från bensin och diesel genom att 
blanda in biodrivmedel. Under 2018 har ett utredningsförslag varit ute på remiss som föreslår 
ändringar i förordningen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande bränsle. Förändringen 
träder i kraft 1 juli 2019 och innebär att råvaran Palm Fatty Acid Destillate (PFAD) inte längre 
betraktas som restprodukt. PFAD har varit en viktig råvara för biodrivmedelstillverkning i Sverige. 
Uppskattningsvis hälften av all HVO tillverkades av PFAD år 2017. De förändrade 
hållbarhetskriterierna minskar utbudet på HVO samtidigt som reduktionsplikten leder till ökad 
                                                      
5 Kollektivtrafikens nytta för kommunerna, landstingen och regionerna 2018 
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efterfrågan. För att nå hållbarhetsmålet i det Regionala trafikförsörjningsprogrammet, bibehålla 
omställningen till fossilfria drivmedel och med det bidra till det nationella målet om minskade 
utsläpp av växthusgaser är tillgången på HVO ett viktig drivmedelsalternativ. 

Regeringen har under oktober 2018 gett Energimyndigheten i uppdrag utreda och lämna förslag 
kommande nivåer i den så kallade reduktionsplikten. Energimyndigheten ska bland annat utreda och 
lämna förslag på reduktionsnivåer för åren 2021 till 2030 som ska bidra till att nå målet om 70 
procent minskade utsläpp från inrikes transporter, utom luftfart, till 2030 jämfört med 2010. 
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 4 juni 2019.  

Höginblandade och rena biodrivmedel, som till exempel HVO100 omfattas i dag inte av 
reduktionsplikten utan de främjas istället genom befrielse från energi- och koldioxidskatt. Enligt EU 
kommissionens nuvarande beslut gäller skattebefrielsen bara till och med 31 december 2020. Det 
kan enligt regeringen finnas fördelar med att de höginblandade och rena biodrivmedlen omfattas av 
samma långsiktiga styrmedel som låginblandade biodrivmedel. Konkurrerande styrmedel om samma 
volymer kan leda till marknadsstörningar. Inriktningen är därför, enligt regeringens direktiv till 
uppdraget, att samtliga flytande biodrivmedel bör omfattas av reduktionsplikten så snart som möjligt, 
men utan att försämra dessa bränslens konkurrenskraft. Energimyndigheten ska därför utreda och 
lämna förslag om flytande höginblandade och rena biodrivmedel bör omfattas av reduktionsplikten 
eller fortsatt främjas med skattebefrielse.  

I regeringsuppdraget ska särskild hänsyn tas till hur transportsystemet och kostnaden för 
biodrivmedel förväntas öka efter år 2020. Energimyndigheten ska också analysera den väntade 
efterfrågan på biodrivmedel i transportsektorn och potentialen för tillgång till biodrivmedel för att nå 
föreslagna reduktionsnivåer. Dessutom ska en bedömning göras av hur efterfrågan i Europa kan 
komma att utvecklas. 

I Västernorrland är HVO helt dominerande som drivmedel för bussarna. Ökande efterfrågan och 
minskad tillgång till följd av ändring av reduktionsplikt och hållbarhetskriterier för biodrivmedel 
riskerar ge prisökningar på drivmedlet. Beräkningar från Svensk kollektivtrafik ger en bedömd 
prisökning fram till december 2019 motsvarande i snitt 2 procent i månaden. Utöver denna 
prisökning ger det minskade utbudet sämre förutsättningar att uppfylla de nationella långsiktiga 
klimatmålen. Att skapa goda förutsättningar till en hållbar och energieffektiv kollektivtrafik är 
angeläget. Det kommer därför vara viktigt att avsätta tillräckliga upphandlingsresurser inför 
myndighetens kommande trafikupphandlingar. Allt för att säkerställa en fordonsflotta som 
harmoniserar med de långsiktiga hållbarhetsmålen definierade i det Regionala 
Trafikförsörjningsprogrammet. Vi bedömer att trafikkostnaden kommer att öka kommande år på 
grund av bränslekostnadernas utveckling, vilket leder till att nuvarande uppräkning av budgeterad 
kostnadsindex inte kommer att vara tillräcklig på längre sikt. 
Finansiering  
Sverige har förbundit sig att övergå till det nya EU-gemensamma signalsystemet för tågtrafik 
European Rail Traffic Management System (ERTMS) senast 2030. Samtliga EU-stater kommer att 
införa ERTMS för att underlätta gränsöverskridande tågtransporter av människor och gods. 
Kostnaderna för att utveckla det nya signalsystemet för svensk järnväg har nästan tredubblats och 
riskerar att öka ännu mer i framtiden. Samtidigt har förseningar och brister i planeringen inneburit att 
det kommer att krävas extra åtgärder i den nuvarande föråldrade signalanläggningen för att inte 
tågtrafiken ska drabbas innan övergången är klar, visar Riksrevisionens granskning som 
presenterades i augusti. Riksrevisionen har granskat regeringens och Trafikverkets planering av 
införandet. Kostnaderna för införandet uppskattas till cirka 30 miljarder, varav utveckling av den 
svenska versionen av ERTMS står för ungefär 3 miljarder. Granskningen visar bland annat att 
Trafikverket kraftigt underskattat utvecklingskostnaderna som nästan tredubblats sedan 2010. 
Dessutom framhåller Riksrevisionen att förseningarna gör att risken för ytterligare fördyringar är 
stor. 

Den av regeringen tillsatta Kostnadsutjämningsutredningen syftar till att se över modellen för 
kostnadsutjämning mellan kommuner och regioner. Utredningen har lämnat ett betänkande vilken 
pekar på den kritik som framförts mot delmodellen om kollektivtrafik. Kostnadsutjämningen syftar 
till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och regioner att tillhandahålla 
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invånarna service oberoende av opåverkbara, strukturella förhållanden.  För Västernorrlands län med 
stora ytor och glesbygd är den långsiktiga finansieringen av kollektivtrafiken en viktig fråga. Det är 
en utmaning att erbjuda attraktiv och resurseffektiv kollektivtrafik i landsbygdsområden. För den 
sociala inkluderingen och tillgången till samhällsservice är kollektivtrafiken viktig för många.  I takt 
med att biljettsubventioner ökar reduceras självfinansieringsgraden vilket förutsätter omfördelning 
och tillskjutande av skattemedel.    

Utredningen förslår att kollektivtrafikmodellen ska ändras, bland annat föreslås att den länsvisa 
standardkostnaden ska beräknas utifrån antal invånare i tätort istället för andel av befolkningen som 
bor i tätort med fler än 11 000 invånare.  

För kommuner i län med delat huvudmannaskap för kollektivtrafiken ska standardkostnaden baseras 
på en ny modell som liknar den som används för fördelning på länsnivå. I dag bygger fördelningen 
mellan kommuner i län med delat huvudmannaskap på uppmätt kostnadsandel 2009. Utredningen 
föreslår att modellen ska bygga på antal invånare i tätort, invånardistans och genomsnittligt 
pendlingsavstånd. En förändrad fördelningsmodell kan möjliggöra ökade satsningar på 
kollektivtrafik på landsbygden i Västernorrland. 

En översyn av organisation och finansieringsmodell för den regionala kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrland pågår i samarbete mellan kommunalförbundets medlemmar. Översynen ska bland 
annat ge svar på hur kostnader för trafik och förvaltning ska finansieras samt under vilken 
organisation som myndighetsutövning ska ske. 

 
Upphandling 
Regeringen har en ambition att förenkla den offentliga upphandlingen. Förenklingsutredningen har 
på regeringens uppdrag lämnat ett slutbetänkande Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till 
enklare och flexiblare upphandlingsregler samt vissa regler om överprövningsmål (SOU 2018:44). 
Syftet är att ge enklare och flexiblare regler kring offentlig upphandling. Upphandlande myndighet 
ska själv få bestämma hur varje upphandling ska genomföras, så länge information om upplägget är 
tydligt. Lagstiftningen ska ange ramarna för myndigheternas handlingsutrymme och det ska finnas 
skyddsregler för leverantörer som vill delta i upphandlingar. Det ska dessutom bli lättare för 
leverantörer att rätta fel och brister i ett inlämnat anbud.  

För att minska antalet överprövningsmål i domstol föreslår utredningen att den som begär 
överprövning ska betala en ansökningsavgift om 7 500 kr och att den part som förlorar målet ska 
betala den vinnande partens processkostnader. Detta kan enligt utredningen stimulera leverantörer att 
använda andra alternativ än överprövning, till exempel att vända sig till den upphandlande 
myndigheten innan tilldelningsbeslut har meddelats för att påtala fel och brister. Lagen föreslås träda 
i kraft 1 juli 2019. 

Den gemensamma standarden Bus Nordic kommer att vara ett viktigt stöd för kommande 
upphandling av regional busstrafik. Bus Nordic är ett samarbete mellan de nationella 
branschorganisationerna för kollektivtrafik och huvudstadsregionerna i de nordiska länderna. Syftet 
är att ta fram en gemensam uppsättning funktionskrav för bussar som ger en rekommenderad 
standard för bussar inom Norden. Samarbetet påbörjades i maj 2017 och den första versionen av den 
gemensamma standarden implementeras under hösten 2018. Rekommendationen gäller bussar tagna 
i trafik första gången 1 juni 2019 i trafikavtal som upphandlas med Bus Nordic som kravbilaga.  

Utredningen om samordning av särskilda persontransporter föreslår att det även i fortsättningen ska 
vara frivilligt att lämna över huvudmannaskapet för särskilda persontransporter från kommuner till 
den regionala kollektivtrafikmyndigheten. För att stärka samordningen föreslår utredningen istället 
att det bör skapas forum för regelbundna samråd för alla intressenter, att samordningsarbetet ska 
redovisas i kommunernas och de regionala kollektivtrafikmyndighetrenas trafikförsörjningsprogram 
och att de kommuner som inte överlämnat ansvaret till den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska 
skicka sitt senaste trafikförsörjningsprogram till den regionala kollektivtrafikmyndigheten för 
offentliggörande.  
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I Västernorrland har upphandlingsarbetet av särskilda persontransporter påbörjats under 2018. I 
början av 2019 genomförs samråd inför upphandling (SIU). Upphandling kommer att genomföras 
gemensamt för de kommuner i länet som önskar medverka i en samordning av de särskilda 
persontransporterna. Utöver detta planeras för en samlad bedömningsfunktion för sjukresor med 
placering vid Din Tur kundcenter. Denna förändring syftar till att ge en enhetlig bedömning av 
sjukresebehovet och ange lämpligt färdsätt. 

Under 2019 kommer förbundsdirektionen besluta om projektdirektiv för en ny upphandling av den 
regionala busstrafiken i Västernorrland. Ett första beslut blir att ta ställning till vilket år den nya 
upphandlingen ska påbörjas och från när nya trafikavtal skall vara klara.  

Resenär 
Trafikanalys har fått ett regeringsuppdrag om att kartlägga hinder för tillgänglighet och användbarhet 
inom kollektivtrafiksystemet för personer med funktionshinder. Uppdraget ska redovisas till 
Regeringskansliet senast den 29 mars 2019. I förslaget till regionalt trafikförsörjningsprogram har 
ambitionerna och prioriteringar för att öka tillgänglighet i kollektivtrafiksystemet tydliggjorts. Ökade 
satsningar på tillgänglighet kommer att ske de närmaste åren.  Inom ramen för projektet Koll 2020 
sker ett viktigt arbete för att ökad tillgänglighetsanpassning i den regionala kollektivtrafiken.  

I Västernorrland likt många andra regioner är det en utmaning att rekrytera arbetskraft med rätt 
kompetens. En väl fungerande kollektivtrafik är en viktig förutsättning för att utvidgade 
arbetsmarknadsregioner. Ett större upptagningsområde och mer flexibel arbetsmarknad säkerställer 
att företag och organisationer kan anställa rätt personer till sin verksamhet. I det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet har vi höga ambitioner för att säkerställa god turtäthet och verka för en 
attraktiv kollektivtrafik som möjliggör arbets- och studiependling. Fortsatt anpassning av hållplatser 
och bytespunkter, tillgång till god resenärsinformation ska ge ett bra alternativ till bilen. 

I enlighet med beslutat regionalt trafikförsörjningsprogram och med stöd av projektet Koll 2020 
kommer insatser genomföras för att öka tillgängligheten i kollektivtrafiken. Förutom insatser i 
fordon sker insatser för att tillgängliggöra hållplatser och bytespunkter. I Sundsvall pågår arbetet 
med att färdigställa hållplats Stenstan och arbetet med att skapa ett nytt resecentrum i Sundsvall 
fortsätter vilket är viktiga insatser för ökad tillgänglighet.  

Digitalisering 
Regeringen och samarbetspartierna har kommit överens om att införa ett nationellt biljettsystem. En 
utredning ska tillsättas 2020 för att arbeta fram hur systemet ska utformas. Införandet beräknas till 
2022. En arbetsgrupp med representanter för Svensk Kollektivtrafik, dess medlemmar, Samtrafiken 
och SKL kommer under den närmaste tiden att formulera sin gemensamma bild av vad som redan 
finns på plats och vad som krävs för att ett nationellt biljettsystem ska kunna införas i enlighet med 
regeringens ambition. 

Västernorrlands län tillsammans med de tre övriga nordliga länen har under de senaste åren arbetat 
för att skapa en samsyn och gemensam strategi för införande av ett gemensamt biljett- och 
betalsystem. Syftet har varit att lägga grunden för ett framtida gemensamt betalsystem som tar höjd 
för utvecklingen inom såväl nationell biljettsamverkan som kombinerad mobilitet.  

Digitaliseringen kan på många sätt bidra till att det blir enklare och mer tillgängligt att resa 
kollektivt. Genom digitalisering skapas nya möjligheter för kommunikation samt betal- och 
biljetthantering vilket underlättar resandet med kollektivtrafik i Västernorrland. 
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Medarbetare 

Hälsa och sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron 2018 är densamma som förgående år. I förhållande till 2017 har 
långtidsfrånvaron minskat. Kvinnornas sjuktal har ökat, medan männens har minskat. Sjukfrånvaron 
i gruppen 29 år och yngre fortsätter öka. I åldersgruppen 30-49 år minskar den och i gruppen 50 år 
och äldre har den ökat marginellt. Av underlag från vårdgivare framgår att stressrelaterade diagnoser 
står för 59 procent av den totala långtidsfrånvaron.   

Löne- och medarbetarsamtal  
Lönesamtalen påbörjades i april och samtliga var färdigställda i juni. Lönerevisionen per 1 april 
fastställdes i juli.  

Lönekartläggning genomfördes gemensamt i december av HR-chef och representanter från Vision 
Din Tur. 

I december var alla medarbetarsamtal färdigställda. En medarbetare avböjde samtalet.  I samband 
med medarbetarsamtalsamtalen fastställs en individuell utvecklingsplan avseende feedback, 
prioriterade utvecklingsområden samt överenskommen kompetensutveckling. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Med systematiskt arbetsmiljöarbete avses att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på 
ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs, en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. 

I samband med medarbetarenkäten 2017 utformades Handlingsplan för bättre arbetsmiljö, 
handlingsplanen finns tillgänglig för alla medarbetare på intranätet. 

Åtgärder som genomförts under året är bland annat utbildning i lönerevision för chefer och fackliga 
representanter. Internutbildningar har genomförts inom olika områden. Vi har justerat mallen för 
medarbetarsamtal och reviderat befattningsbeskrivningar. Förbättringar utav IT-strukturen och stöd 
till medarbetare avseende IT-relaterade frågor har genomförts.  

Åtgärderna i Handlingsplan för bättre arbetsmiljö följs upp på personalmöten, enhetsmöten, 
verksamhetsmöten och i dialog med arbetstagarorganisationen.   

Jämställdhet och mångfald 
En god arbetsplats är en attraktiv arbetsplats för alla. Det innebär att likabehandling tillämpas och att 
alla ska känna sig respekterade. Inom kollektivtrafikmyndigheten ska det inte förekomma 
diskriminering eller annan kränkande särbehandling. 

Under 2018 har vi fortsatt arbetet med att vidta åtgärder för att uppnå en god arbetsmiljö enligt 
Handlingsplan för bättre arbetsmiljö. 

Inom kollektivtrafikmyndigheten är det fler kvinnor än män anställda. I ledningsgruppen är 
fördelningen män/kvinnor lika. Vid rekrytering eftersträvas jämlikhet och mångfald.  

Arbetet med revidering av jämställdhetsplanen påbörjades i samverkan med fackliga företrädare i 
oktober.  

Sjukfrånvaro (%)    2018 2017 2016 

Total sjukfrånvaro 4,8 4,8 5,7 

Långtidsfrånvaro (andel av total 

frånvaro) 
22,0 29,4 11,1 

Sjukfrånvaro kvinnor 5,5 4,7 7,7 

Sjukfrånvaro män 3,5 5,1 2,0 

Sjukfrånvaro 29 år och yngre 8,3 6,9 3,3 

Sjukfrånvaro 30-49 år  4,3 5,4 6,0 

Sjukfrånvaro 50 år och äldre  3,5 3,0 6,2 
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Kompetensutveckling 
En gemensam personaldag med agendan Mål och planer för framtiden samt en 
inspirationsföreläsning i feedback genomfördes under våren.  

Under året har vi genomfört internutbildning inom hjärt- och lungräddning (HLR) och hjärtstartare, 
nya datalagstiftningen GDPR, funktioner i vårt löneprogram AGDA VISMA samt genomfört 
personalinformation om infrastruktursatsningar i Sundsvall samt utbildning i Excel.  

Antal årsarbetare 

Under året har myndighetens personalstyrka utökats med en projektledare Koll 2020, en controller 
samt en gruppchef för Din Tur kundcenter. 

Under året har en vakant tjänst som utvecklingschef rekryterats. Två medarbetare från vikariepoolen 
har fått tillsvidareanställning som trafiksamordnare, vilket innebär en omdisponering av kostnader. 

Rekrytering av en it-gruppchef påbörjades under våren men avbröts under augusti med anledning av 
budgetläget inför 2019. 

Med anledning av beslutad budget 2019 har en organisationsförändring genomförts som medförde 
att två tjänster som kundkommunikatörer i Kramfors efter omplaceringsutredning varslades om 
uppsägning på grund av arbetsbrist.  

Kollektivtrafikmyndigheten har totalt 50 tillsvidareanställda i, av dessa är 33 kvinnor och 17 män. 

Antal årsarbetare 2018 2017 2016 

Kvinnor                                      35 32 30 

    varav tillsvidareanställda 33 30 - 

Män                                           20 16 15 

   varav tillsvidareanställda           17 14 - 

Summa           55 48 45 

   varav tillsvidareanställda           50 44 - 

Pensioner 

Pensionskostnaderna för personal uppgick till 1,8 mnkr. Den största posten är den 
avgiftsbestämda ålderspensionen som betalas för att placeras av den enskilda arbetstagaren. 
Inga ansvarsförbindelser finns för pensioner intjänade före år 1998. 
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Vision och mål 

Visionen för kommunalförbundet är den regionalt gemensamma vision som finns med i den 
regionala utvecklingsstrategin Ett stolt Västernorrland med funktion och attraktivitet.  

De strategimål som anges i den regionala utvecklingsstrategin innebär sammanfattningsvis att 
Västernorrland ska ha positiv befolkningstillväxt, ökad tillgänglighet och stärkt innovationsförmåga.  

Kollektivtrafiken är en förutsättning för att uppnå ett funktionellt och attraktivt län. Kollektivtrafiken 
skapar möjligheter för invånarna att kunna arbeta och studera utanför boendeorten. Det leder till en 
bättre matchad arbetsmarknad och bättre förutsättningar för individer och organisationer att 
utvecklas i regionen. Dessutom skapar kollektivtrafiken möjligheter för en rik och aktiv fritid. 

Övergripande målområden 
Utifrån vision och strategimål i den regionala utvecklingsstrategin har fyra övergripande 
målområden för länets kollektivtrafik arbetats fram: Resenär, Hållbarhet, Tillväxt och Medarbetare. 
Inom varje målområde finns ett övergripande mål som anger ett önskat tillstånd 2030. 

Kollektivtrafiken i Västernorrland ska utgå från resenärens behov, bidra till ett hållbart och 
inkluderande samhälle med starka arbetsmarknadsregioner. För att åstadkomma det krävs att 
kompetenta och engagerade medarbetare får rätt förutsättningar att verka. 

Tio delmål konkretiserar de övergripande målen. Kopplat till varje delmål har strategiskt viktiga 
åtgärder identifierats för att de övergripande målen ska uppnås till 2030. Delmålen följs upp årligen. 
Delmålet om resurseffektiv kollektivtrafik utgör även kommunalförbundets finansiella mål. 

 

 

 

 
Bild 1: Målbild för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län enligt Dir 17-16 Mål för 
Kollektivtrafikmyndigheten 2030 

 

Resenär
Kollektivtrafiken utgår ifrån 

resenärens behov genom att 
vara attraktiv och modern

Vi ska resurseffektivt 
öka det totala kollektiva 

resandet

Antalet nöjda och 
mycket nöjda kunder 

ska öka

Hållbarhet
Behovsanpassad 

kollektivtrafik bidrar till ett 
hållbart och inkluderande 

samhälle

Kollektivtrafik bidrar till 
social inkludering

Ökad tillgänglighet i 
kollektivtrafiken för 

personer med 
funktionsnedsättning

Minskad negativ 
miljöpåverkan

Finansiellt mål:
Resurseffektiv 
kollektivtrafik

Tillväxt
Kollektivtrafiken bidrar till 

starka och växande 
arbetsmarknadsregioner

Vi ska resurseffektivt 
öka resandet i 

prioriterade stråk

Vi ska öka antalet 
resmöjligheter genom 

samverkan och 
innovation

Medarbetare
Medarbetarnas kompetens 

och engagemang utgör 
kollektivtrafikens viktigaste 

tillgång

Målen är välkända för 
våra medarbetare

Medarbetarna har rätt 
förutsättningar att möta 

de förväntningar som 
ställs på verksamheten

Vision 
Ett stolt Västernorrland med funktion och attraktivitet 
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God ekonomisk hushållning 
Kommunallagen och den kommunala redovisningslagen innehåller regler för kommunalförbundets 
styrning. Ett av kraven är att kommunalförbundet ska ha god ekonomisk hushållning. Det kravet har 
både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. En god ekonomisk hushållning innebär 
inte enbart en budget i balans, utan innefattar även ett krav på att resurserna används till rätt saker 
och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. De delmål som är särskilt betydelsefulla och ska ha uppnått 
godkänd nivå för att vi ska kunna redovisa att vi uppnått god ekonomisk hushållning är  

• Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet 

• Minskad negativ miljöpåverkan 

• Resurseffektiv kollektivtrafik  

Genom delårsbokslut och årsredovisning följs utvecklingen kontinuerligt upp för såväl verksamhet 
som ekonomi. 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning beslutades i och med att Budget 2018 antogs av 
förbundsdirektionen. 

1. I samband med att kommunalförbundet bereder budget ska analys genomföras av vilka 
faktorer som kan komma att påverka myndighetens verksamhet och ekonomi på kort och 
lång sikt. Dessa faktorers betydelse och påverkansbarhet ska värderas för att skapa 
handlingsberedskap och främja möjligheter för att erhålla god kollektivtrafikförsörjning för 
vardagsresande.  

2. Kommunalförbundets budget ska innehålla delmål och finansiella mål och som är av 
betydelse för god ekonomisk hushållning  

3. Långtidsplan ska resultera i ett budgetförslag som beskriver vilken verksamhet som ska 
bedrivas och hur den ska finansieras. 

4. Alla ärenden som föreläggs direktionen för beslut ska anvisa hur ärendet ska finansieras. 

Metod 

Målen ska utvärderas utifrån graden av uppfyllande. Indikatorerna ska vara utformade så att de ger 
svar på uppfyllande av verksamhetsmål och finansiellt mål som sammanfattningsvis ger underlag för 
måluppfyllnad.  

Under respektive målområde beskrivs de åtgärder som ska genomföras under 2018. Åtgärderna är 
förankrade med medlemmarna i Långtidsplan och budgetdialog. Uppföljning för åtgärder beslutade i 
budget 2018 sker tertialvis efter april, augusti och december månad. Respektive åtgärd erhåller då en 
status för respektive period. 

Definition av måluppfyllnad: 
 

= mål uppfylls 
 

= mål uppfylls med vissa brister 
 

= mål uppfylls ej 

Definition av status åtgärder: 

✓ = Genomförd 

X = Ej genomförd 
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Kollektivtrafikbarometern 

Kommunalförbundet använder Kollektivtrafikbarometern (Kollbar) för att mäta ett flertal av de 
indikatorer som ligger till grund för bedömning av måluppfyllelse för delmålen. Kollbar är en 
branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning som drivs och utvecklas av Svensk 
Kollektivtrafik. Kommunalförbundet deltar tillsammans med ett tjugotal andra organisationer i 
undersökningen och får genom den ett mätbart och objektivt resultat för kundupplevd kvalitet. 

Undersökningen har genomförts sedan 2001 och riktar sig till allmänheten mellan 15-85 år. Den 
mäter vad ett slumpmässigt urval av befolkningen – både de som reser med kollektivtrafik och de 
som inte gör det – anser om kollektivtrafiken.  

Totalt sett över landet omfattar undersökningen ca 70 000 respondenter varav ca 2 400 kommer från 
Västernorrland. 

Med anledning av införandet av en ny mätmetod från och med 2017 görs inte jämförelser åren 2016 
och tidigare, då data för åren före 2017 inte är jämförbara. 

Förändringarna av mätmetoden i Kollbar, från december 2017, har inneburit utmaningar att 
identifiera realistiska målvärden då till exempel de nationella snittvärdena inte var kända vid 
beredningen av budgetskrivelse 2019. 
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Resenär: Kollektivtrafiken utgår från resenärens behov genom att 
vara attraktiv och modern 

Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet 
En attraktiv och modern kollektivtrafik leder till fler resenärer. Vi ska därför erbjuda kollektivtrafik 
med god komfort anpassad för arbets- och studiependling.  

Vi strävar mot hög turtäthet i tätortstrafiken för att den ska vara ”tidtabellslös” och inte behöva 
anpassas efter den regionala trafiken. Den regionala trafiken ska i så hög grad som möjligt kunna 
konkurrera tidsmässigt med bilen. Det är viktigt att vi identifierar och vidtar de åtgärder som får 
bilresenärer att välja kollektivtrafik. 

 Utfall 2018 Årsprognos T2 Årsprognos T1 

Måluppfyllnad    

Analys 

Bedömningen är att målet uppfylls.  

Den samlade bedömningen utgår främst från den positiva resandeökningen under året i både tätortstrafik och i 
landsbygdstrafik.   

Resandet med kollektivtrafik i länet ökar. Marknadsandelen når målvärdet för året. Ökningen av resandet 
jämfört med 2017 sker i tätortstrafik och i landsbygdstrafik men minskar i den regionala tågtrafiken. Resandet 
på landsbygden har de senaste åren starkt påverkats av antalet nyanlända till länet under 2015 -2017. Vid en 
närmare analys mellan åren ser vi att landsbygdstrafiken i vissa trafikområden haft stora variationer i antalet 
resande 2016-2017 jämfört med 2015. Detta beror på resandet temporärt ökade från de migrationsboenden som 
fanns på landsbygden i Västernorrland 2015-2017, boendena avvecklades i stor utsträckning under 2018.  

En svår vinter 2018 med stora trafikstörningar ledde till minskningar av resande i början av året i exempelvis 
Sundsvall och i den regionala tågtrafiken. Vädrets påverkan på Norrtåg under vintern innebar stor 
resandeminskning vilken inte återhämtades för helåret. Resandet med Norrtåg minskade med 8 procent. 

Efter vintern återgick resandet till tidigare nivåer, och för 2018 som helhet ökade resandet med den regionala 
kollektivtrafiken med 2 procent jämfört 2017. När skolkorten exkluderas, är den totala ökningen av resandet 5 
procent, landsbygdstrafiken ökar med 7 procent och tätortstrafik med 4 procent. 

Ett ökat resande för vuxna i Örnsköldsvik bedöms bero på ett förbättrat linjenät och infrastrukturåtgärder som 
gynnar kollektivtrafiken. En viktig faktor för ökningen av resandet är de kommunala biljettsubventioner som 
genomfördes under 2018. De kommunala biljettsubventionerna i länet är främst riktade mot målgruppen barn 
och unga. Härnösands kommun riktar även särskilda subventioner till vuxna. Sundsvalls kommun har sedan 
tidigare en särskild subvention för seniorer. Resandeökningen i vuxenkategorin i Härnösand blev expansiv med 
60 procents ökning för 2018 efter införandet av 50-lappen. Resenärsökningen bland vuxna visar indikativt 
hittills inga förändringar för minskning av det motoriserade resandet i Härnösand.  

Noterbart är även att resandet ökar bland vuxna i Sundsvall, Örnsköldsvik, Timrå och Sollefteå och då utan 
koppling till särskilda subventioner. Resandet med seniorkortet i Sundsvall har minskat nämnvärt under året. 
Förklaringen till minskningen bland seniorer ligger sannolikt i trafikproblemen vintern 2018 där Sundsvall 
drabbades särskilt hårt. Biljettkontroller i Sundsvall har genererat en minskning av tidigare otillåtet resande med 
seniorkortet vilket syns i resandestatistiken.  

I de mätningar av nöjdhet som görs genom Kollbar så är värdena i stort sett samma nivå som 2017. Resenärerna 
anser att det är enkelt att resa med Din Tur och få information om resan. Målvärdena rörande trygghet, 
resenärsinformation och tidhållning har däremot en negativ tendens och är tydliga förbättringsområden.  

I länet förbättras infrastrukturen kring kollektivtrafiken under perioden 2017-2021. Upprustning av standarden 
på hållplatser och bytespunkter finansieras av kommunerna och genom projektet Koll 2020 samt genom 
åtgärder i den Regionala transportplanen. Kortsiktigt så kan dessa viktiga infrastrukturåtgärder påverka 
resenärerna negativt men på sikt tillsammans med förbättrad trafikplanering och resenärsinformation så kan 
resenärernas nöjdhet öka.  

Den pågående övergången till digitaliserad resenärsinformation ger sannolikt en negativ effekt rörande nöjdhet 
med resenärsinformation. Fortsatta tydliga satsningar på funktionell digital resenärsinformation kommer på sikt 
förbättra nöjdheten inom detta område.  
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Indikatorer för att följa upp målet Utfall 2018 Målvärde 
2018 

Utfall aug 
2018 

Utfall apr 
2018 Utfall 2017 

Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till 
det motoriserade resandet (%) 

12 12 11 12 11 

Antalet påbörjade kollektivtrafikresor med den 
upphandlade kollektivtrafiken 

10 956 114 11 550 000 6 794 357 3 771 746 10 791 842 

varav buss (Din Tur) 10 459 298 11 000 000 6 479 357 3 618 433 10 254 588 

 varav tåg (Norrtåg) 496 816 550 000 315 000 153 313 537 254 

Antalet påbörjade skolkortsresor6 1 307 071 1 600 000 808 754 564 760 1 543 269 

Antalet påbörjade kollektivtrafikresor med den 
upphandlade kollektivtrafiken exklusive skolkort 

9 152 227 9 400 000 5 671 406 3 053 670 8 707 577 

varav landsbygdstrafik 2 332 776 2 820 000 1 459 439 718 015 2 180 356 

varav tätortstrafik 6 819 451 6 580 000 4 211 967 2 335 655 6 527 221 

Antal resor med företagskort  186 450 200 000 108 786 64 433 177 747 

varav resor med buss 162 428 170 000 100 177 59 811 154 746 

varav resor med tåg 24 022 30 000 8 609 4 622 23 001 

Total omsättning av företagskortet (kr) 9 005 022 10 000 000 5 141 454 2 953 837 8 719 330 

Avgångstider: Andelen som instämmer i 
påståendet ”Avgångstiderna passar mina behov” 
(%) 

Nationellt snitt7 

59/35 

 

68/54 

60 60/36 

 

68/54 

62/378 

 

68/54 

59/36 

 

67/51 

Hitta information: Andelen som instämmer i 
påståendet ”Det är enkelt att få information om 
resan (avgångstider, biljettpriser mm) (%) 

Nationellt snitt 

65/65 

 

77/76 

60 66/66 

 

76/75 

66/67:  

 

76/75 

66/65 

 

76/76 

Enkelhet: Andelen som instämmer i påståendet 
”Det är enkelt att resa med Din Tur” (%) 

Nationellt snitt 

65/44 

 

74/62 

60 65/44 

 

74/62 

65/43 

 

74/61 

69/47 

 

75/60 

Trygghet: Andelen som instämmer i påståendet 
”Det känns tryggt att resa med Din Tur” (%) 

Nationellt snitt 

67/58 

 

72/67 

80 67/57 

 

72/67 

67/57 
 
 

72/67 

72/62 

 

71/66 

Tidhållning: Andelen som instämmer i påståendet 
”Jag kan lita på att jag kommer fram i tid om jag 
reser med Din Tur” (%) 

Nationellt snitt 

45/42 

 

46/45 

60 46/40 

 

47/45 

46/40 

 

48/45 

53/47 

 

48/46 

                                                      
6 De kommunala subventionerade produkterna för barn- och skolungdom minskar behovet av skolkortsresor 

7 Nationellt snitt är medelvärdet i Svensk Kollektivtrafiks nationella undersökning Kollektivtrafikbarometern av alla medverkande aktörer    
inom kollektivtrafikområdet. 
8 Utfallet  xx/yy på indikatorerna beskriver (- xx = antal procent av resenärer  - yy = antal procent av allmänheten) 
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Information om förändringar: Andelen som 
instämmer i påståendet ”Informationen vid 
förändringar av tidtabeller och linjer är bra” (%) 

Nationellt snitt 

35/33 

 

53/52 

60 33/32 

 

53/52 

40/41 

 

55/54 

42/41 

 

54/52 

Oförutsedda händelser: Andelen som instämmer i 
påståendet ”Informationen vid förseningar och 
stopp är bra” (%) 

Nationellt snitt 

25/26 

 

43/42 

50 27/27 

 

43/42 

28/28 

 

43/42 

24/24 

 

42/42 

Köpa biljetter: Andelen som instämmer i 
påståendet ”Det är enkelt att köpa Din Turs 
biljetter och kort” (%) 

Nationellt snitt 

73/72 

 

78/76 

609 73/73 

 

77/75 

76/75 

 

77/75 

73/70 

 

74/72 

 

Uppföljning av åtgärder 
beslutade i budget 2018  

Belopp 
(mnkr) 

Ansvarig Status Analys 

Utreda möjligheten att skapa 

anropsstyrd trafik av pluslinjen 

630 

0,0 Trafik-
chef 

✓ Utredning är klar. Dialog med Timrå kommun är 
inledd. 

Beskrivning av aktivitet: Resandet med linje 630 som trafikerar inom 
Timrå kommun är lågt och kan istället genomföras som anropsstyrd 
trafik vilken är en mer resurseffektiv trafiklösning. 

Analysera linjenätsutredning i 

Sundsvalls tätort som genomförs 

hösten 2017  

0,0 Trafik-
chef 

✓ Analysen är genomförd. Arbetet med Sundsvalls 
linjenät har pågått under perioden. Arbetet är 
omfattande och linjenätsanalysen är endast en 
bidragande faktor till det slutgiltiga linjenätet i 
Sundsvall. Sundsvalls linjenät förväntas vara planerat 
under 2018 men ska senare införas som trafik sannolikt 
i delar för tidtabellskiftet 2019 och lejonparten 2020. 

Beskrivning av aktivitet: Sundsvalls kommun genomförde under 
2017 en linjenätsanalys med en utgångspunkt att använda för nytt 
linjenät. 

Analysera effekterna av 

Örnsköldsviks kommuns beslut 

hösten 2017 om 

infrastrukturåtgärder och 

förändringar av linjenätet 

0,0 Trafik-
chef 

X Arbetet med att se över effekterna för Örnsköldsviks 
tätortstrafik har påbörjats i en arbetsgrupp med 
kommunen, trafikutförare och RKM. Trafikupplägget är 
fortfarande nytt och det är för tidigt att dra slutsatser 
kring dess effekter särskilt då vintern påverkat resandet 
påtagligt.  

RKM kommer att färdigställa en analys under 2019 som 
kan vara vägledande för eventuella trafikförändringar 
med trafikstart december 2019 eller december 2020. 

Beskrivning av aktivitet: Ett förändrat trafikupplägg för 
Örnsköldsviks tätort genomfördes vid tidtabellskiftet i december 2017. 
Örnsköldsviks kommun gör en upphandlad analys av effekterna och 
RKM analyserar även utfallet för trafikupplägget. 

 

  

                                                      
9 Målvärdet felaktigt i budgetskrivelse. Rätt värde är 70. 

481



 
 

 

 

Sid 23 av 72 

Antal påstigande i den linjelagda kollektivtrafiken 

Tabellen nedan visar antalet påstigande, inklusive skolkort, i de olika trafikområdena. De största 
ökningarna ser vi i Härnösands tätort, i Örnsköldsviks tätort, samt i Sundsvall – Matfors. De 
områden som tappar flest resenärer är Höga Kusten, linjen mellan Sollefteå-Kramfors till Härnösand, 
Örnsköldsviks landsbygd samt den regionala tågtrafiken.  

Under 2018 har kommunalförbundet bytt transaktionsdatabas för försäljning och resande. Detta har 
inneburit en mer fullständig statistik än tidigare år. Statistiken har omgrupperats för att säkerställa att 
resor hamnar på rätt avtalsområde. Med dessa åtgärder är statistiken reviderad och mer fullständig än 
vad som redovisades i Årsredovisningen 2017.   

                                                      
10 Linje 50 hade trafikstart december 2016. Innan dess trafikerades sträckan av linje 10, Sundsvall-Umeå. 

Trafik-
område Trafikering 2018 2017 2016 2015 Förändring 

2018 - 2017 
Förändring 
2017 – 2018 

(%) 
O2 Höga Kusten 67 532 79 035 99 843 90 268 -11 503 -15% 

O3  Sollefteå tätort 77 874 74 381 69 906 61 703 3 493 5% 

O45  Sollefteå landsbygd 124 426 125 740 134 579 118 883 -1 314 -1% 

O6  Örnsköldsviks tätort 1 222 244 1 165 562 911 055 739 323 56 682 5% 

O7  Örnsköldsvik – Husum, 
Gideå och Trehörningsjö 98149 115424 108 339 89 465 -17 275 -15% 

O8  Örnsköldsvik – Solberg, 
Mellansel och Bredbyn 148 821 150 126 140 861 135 774 -1 305 -1% 

O9  Örnsköldsvik – Skorped 
och Köpmanholmen 150 199 154 064 145 822 140 756 -3 865 -3% 

O10  Härnösands tätort 601 761 511 073 440 559 372 488 90 688 18% 

O1415  Sundsvalls tätort 5 403 093 5 370 199 5 090 788 5 118 808 32 894 1% 

O16 Sundsvall – Holm och 
Liden 130 962 118 986 121 420 118 398 11 976 10% 

O1721 Njurunda – Sundsvall – 
Timrå 1250 714 1 204 362 1 135 558 1 100 570 46 352 4% 

O18 Sundsvall – Matfors 224 133 206 343 182 358 180 114 17 790 9% 

O20 Sollefteå – Kramfors - 
Härnösand 352 362 387 699 374 478 338 149 -35 337 -9% 

O22 Härnösand landsbygd 121 371 110 728 98 303 92 227 10 643 10% 

O23 Ånge landsbygd 159 745 170 712 173 187 165 138 -10 967 -6% 

S3 Tvärflöjten, Örnsköldsvik 
- Sollefteå – Östersund 26 335 24 023 33 216 30 607 2 312 10% 

S4 Linje 331 Sollefteå - 
Sundsvall 19 507 19 782 17 115 16 938 -275 -1% 

S5 Linje 201 Härnösand – 
Timrå – Sundsvall 232 326 222 640 200 542 195 504 9 686 4% 

S610 Linje 50 Härnösand-
Örnsköldsvik 

47 744 43 709 83 751 82 478 4 035 9% 

 Totalt (ej tåg) 10 459 298 10 254 588 9 561 680 9 187 591 204 710 2% 

Tågtrafik Mittbanan och 
Botniabanan 496 816 537 254 145 027 142 220   
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Resande per ålderskategori och kommun  

I följande tabeller redovisas antalet påbörjade resor per kommun i relation till 2017, exklusive 
regional tågtrafik. 

Ålderskategori upp till 19 år, inklusive skolkort 

Kommun 2018 2017 Förändring 

Ånge 90 753 101 294 -10% 

Timrå 229 333 227 184 1% 

Härnösand 334 570 277 279 21% 

Sundsvall 2 328 704 2 197 650 6% 

Kramfors 162 963 187 491 -13% 

Sollefteå 164 431 170 165 -3% 

Örnsköldsvik 1 010 781 1 009 092 0% 

Totalt 4 321 535 4 170 155 4% 

Ålderskategori 20 till 64 år 

Kommun 2018 2017 Förändring 

Ånge 18 561 19 432 -5% 

Timrå 157 683 151 756 4% 

Härnösand 349 140 218 855 60% 

Sundsvall 2 716 397 2 753 984 -1% 

Kramfors 120 952 145 686 -17% 

Sollefteå 93 987 92 182 2% 

Örnsköldsvik 510 185 488 935 4% 

Totalt 3 966 905 3 870 830 3% 

Ålderskategori 65 år och äldre 

Kommun 2018 2017 Förändring 

Ånge 3 721 2 938 27% 

Timrå 13 260 12 811 4% 

Härnösand 30 686 29493 4% 

Sundsvall 1 360 007 1 448 142 -6% 

Kramfors 11 940 10 714 11% 

Sollefteå 15 298 13 439 14% 

Örnsköldsvik 78 667 76 631 3% 

Totalt 1 513 579 1 594 168 -5% 

Okänt - ålder okänd, exempelvis SMS biljetter och bytesresor från tåg 

Kommun 2018 2017 Förändring 

Ånge 1 269 597 113% 

Timrå 28 785 18 091 59% 

Härnösand 196 092 279 360 -30% 

Sundsvall 349 810 260 620 34% 

Kramfors 21 085 15 893 33% 

Sollefteå 17 593 13 414 31% 

Örnsköldsvik 42 645 31 460 36% 

Totalt 657 279 619 435 6% 
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Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka 
För att stödja våra resenärer med svar på deras frågor har vi ett dygnet runt-öppet kundcenter. Vid 
oförutsedda händelser ska vi kommunicera genom hemsida och mobil-app. Genom realtidssystemet 
ska resenären kunna följa trafiken och se om förseningar har uppstått.  

Vårt produktutbud ska vara enkelt och anpassat utifrån resenärens behov och göra resande över 
länsgränsen möjlig. 

Genom dialog med kommunerna och Trafikverket ska vi verka för att bytespunkterna upplevs som 
trygga och bekväma. 

 Utfall 2018 Årsprognos T2 Årsprognos T1 

Måluppfyllnad    

Analys 

Bedömningen är att målet inte uppfylls.  

Intentionen att leverera realtidsinformation under året har inte kunnat uppnås. De tekniska utmaningarna har 
visat sig vara större än våra tidigare bedömningar allt eftersom vi kartlagt metoden för införande. De personella 
resurserna för att utveckla realtidsinformation inom förväntad tidsram är inte tillräckliga. Förstärkningar inom 
IT-området bedöms nödvändiga för att motsvara förväntningarna på utvecklingstakt och leveranssäkerhet.  

Andelen kunder som är nöjda med Din Tur är i stort oförändrad jämfört med förgående år och når inte upp till 
indikatorernas målvärden. Vi kan konstatera att vi har satt högre målvärden för indikatorer inom målområdet 
jämfört med det nationella snittet. 

 

Indikatorer för att följa upp målet Utfall 2018 Målvärde 
2018 

Utfall aug 
2018 

Utfall apr 
2018 Utfall 2017 

Andelen nöjda och mycket nöjda resenärer11 (%) - 55 - - - 

Nöjdhet med bolaget (andelen av svarande som 
är nöjda med Din Tur) (%) 
Nationellt snitt 

53/4212 
 

59/53 

70 52/41 
 

59/53 

50/39 
 

60/53 
 
 

53/39 
 

58/51 

Nöjdhet med senaste resan (andelen av svarande 
som är nöjda med sin senaste resa med Din Tur) 
(%) 
Nationellt snitt 

76/76 

 

79/79 

85 76/76 

 

78/78 

74/75 
 
 

80/80 

74/74 

 

76/76 

NPS (Net Promoter Score dvs andel som skulle 
rekommendera vänner och bekanta att resa med 
Din Tur) (%) 
Nationellt snitt  

25/18 

 

- 

55 24/18 25/18 26/16 

 

 

Uppföljning av åtgärder 
beslutade i budget 2018  

Belopp 
(mnkr) 

Ansvarig Status Analys/kommentar 

Utveckla system för att leverera 

realtidsinformation.  

0,4 Adm chef X  Ny inriktning på arbetet från september 2018 att 
basera utropen på trafikföretagens egna inrättade 
teknik på sina respektive bussar. Därmed behöver 
inte realtidsfrekvensen utvecklas och genomförs ej. 
 

Beskrivning av aktivitet: 

Utveckla hörbarhet på utropssystem i bussarna och skyltning av 
avgångstider på hållplatser samt utveckla digitala produkter för köp 

                                                      
11 Kan ej följas upp, saknar mätvärde i statistiken från Kollbar 
12 Utfallet  xx/yy på indikatorerna beskriver (- xx = antal procent av resenärer  - yy = antal procent av allmänheten) 
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via mobiltelefon samt möjlighet att validera digitaliserade produkter. 

Nytt utropssystem håller på att implementeras på länets bussar. 
Installationer har gjorts på bussar i Härnösand. Utprovning av 
inställningar för bästa hörbarhet i de olika bussmodellerna pågår. 
Takten i införandet resurskrävande. Utveckling av realtidsfrekvensen 
med stöd av ny server hos biljettmaskinleverantör för att leverera 
säkrare realtidsinformation. 

Möjlighet till köp av biljetter 

via mobiltelefon. 

 Adm chef 
✓ 

Enkelbiljetter och sommarlovskort är 
digitaliserade. Företagskortet är framtagen som 
digital produkt under 2018, men lanseras under 
2019. Ambitionen är att Din Turs samtliga 
produkter ska kunna köpas i mobiltelefon. Beskrivning av aktivitet: 

Installera optiska läsare till 

samtliga bussar i den 

upphandlade i trafiken 

0,4 Adm chef X Installation påbörjas under kvartal 4 och slutförs 
kvartal 1 2019 och finansieras inom ramen för Koll 
2020. 

Lägre kostnad än beräknat för inköp En lägre årlig 
kostnad än beräknat för licenser. Kostnaden blir 
totalt 10 800kr för alla läsare (270st *40kr). Vid 
årets slut var 40 optiska läsare installerade. 
 

Beskrivning av aktivitet: Vår bedömning är att det kräver en 
investering om 2,0 mnkr som kan skrivas av på fem år. Det innebär en 
årlig kostnad om 0,4 mnkr. All övergång till digitala lösningar ska ske 
med en övergångsperiod för att säkerställa bästa möjliga tillgänglighet 
för så många som möjligt. 
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Hållbarhet: Behovsanpassad kollektivtrafik bidrar till ett hållbart 
och inkluderande samhälle 

Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering 
Med social inkludering menar vi att människor kan ta del av viktiga samhällsfunktioner oavsett 
ekonomiska, fysiska eller psykiska förutsättningar. 

Kollektivtrafik kan bidra till att överbrygga sociala skillnader. Med en relevant kollektivtrafik har 
fler människor möjlighet till sysselsättning. Därför går det inte endast att mäta antalet resande och 
kostnaden för kollektivtrafik för att utvärdera behovet av kollektivtrafik. En busslinje kan ibland vara 
ekonomiskt försvarbar ur ett samhällsperspektiv trots lågt resande. Däremot är det hela tiden viktigt 
att värdera alternativa lösningar som kan vara mer kostnadseffektiva men ändå fylla samma behov. I 
dialogen med våra medlemmar konsekvensbeskriver vi åtgärder ur ett socialt perspektiv. 

 Utfall 2018 Årsprognos T2 Årsprognos T1 

Måluppfyllnad    

Analys 

Bedömningen är att målet uppfylls. 

Samtliga åtgärder är genomförda. Under sommarlovet erbjöds alla skolungdomar från årskurs sex till andra 
året på gymnasiet avgiftsfritt resande på både buss och regional tågtrafik i hela länet. Av totalt 17 800 
skolungdomar aktiverade 10 580 korten, varav 7 400 användes för att genomföra 160 000 resor.  

Utöver regeringens satsning på sommarlovskortet har omfattande satsningar gjorts för att subventionera det 
kollektiva resandet främst för barn och skolungdomar i Härnösand, Timrå och Sundsvall. Dessa satsningar 
bedöms ha påverkat måluppfyllnaden positivt.  

Användare av Din Tur-app har ökat med ca 23 procent jämfört med föregående år och ligger 20 procent över 
målvärdet. En delförklaring till den ökade mängden användare ligger i att Sommarlovskortet distribuerades 
via app. Insatser från resenärsvärdar har succesivt ökat sedan starten 2017, målvärdet för 2018 är uppnått. 

Indikatorer för information och köpa färdhandling visar på en relativt låg nöjdhet i förhållande till nationellt 
snitt och målvärde. Bemötandet ombord på bussar visar på upplevelse som överstiger målvärdet.  

 

Indikatorer för att följa upp målet Utfall 2018 Målvärde 
2018 

Utfall aug 
2018 

Utfall 
april 2018 Utfall 2017 

Antalet arbetade timmar i trafiksystemet av 
resenärsvärdar 

1 143 1 000 1 019 643 527 
 

Antalet användare av Din Tur-app  

Genomsnitt/mån 

-13 

29 20114 

289 800 

24 150 

 

28 059 

 

25 667 

 

23 610 

Bemötande ombord: Andel som instämt i 
påståendet ”Förarna och ombordpersonalen har ett 
trevligt bemötande” 

Nationellt snitt 

72/72 

 

77/77 

60 

 

72/71 

 

     76/77 

72/7215 

 

77/78 

85/82 

 

78/79 

                                                      
13 Inget mätvärde 2018 på antal användare då statistikunderlag saknas för maj på grund av GDPR-införande maj 2018 

14 Genomsnitt beräknat på 11 månader, då statistikunderlag saknas för maj på grund av GDPR-införande maj 2018 
15 Utfallet  xx/yy på indikatorerna beskriver (xx = antal procent av resenärer och  yy = antal procent av allmänheten) 
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Bemötande kring service/information: Andel som 
instämt i påståendet ”Personalen på 
kundcenter/kundtjänst/trafikupplysning har ett 
trevligt bemötande” 

Nationellt snitt 

64/66 

 

 

72/71 

70 65/66 

 

 

71/70 

70/71 

 

 

71/70 

67/64 

 

 

73/72 

Information ombord: Andel som instämt i 
påståendet ”Jag får den information jag behöver 
ombord” 

Nationellt snitt 

63/62 

 

73/73 

70 

 

63/62 

 

72/72 

63/64 

 

72/72 

64/69 

 

74/74 

Information inför resan: Andel som instämmer i 
påståendet ”Det är enkelt att få information inför 
resan (avgångstider, biljettpriser mm)” 

Nationellt snitt 

65/65 

 

 

77/76 

70 66/66 

 

76/75 

66/67 

 

76/75 

66/65 

 

76/76 

Köpa färdhandlingar: Andel som instämmer i 
påståendet ”Det är enkelt att köpa Din Turs 
biljetter och kort” 

Nationellt snitt 

73/72 

 

78/76 

70 73/73 

 

77/75 

76/75 

 

77/75 

73/70 

 

74/72 

 

Uppföljning av åtgärder för 
måluppfyllnad 

Belopp 
(mnkr) 

Ansvarig Status Analys/kommentar 

Upprätta handlingsplaner för 

införandet av kommunala 

subventionerade produkter i 

Sundsvall och Härnösand 

0,0 Adm chef ✓ Produkterna infördes 1 juni, enligt beslutad 
tidsram. Handlingsplaner upprättade som stöd i 
införandet.  

Resandet upp till 19 år har ökat med 6 procent i 
Sundsvall och 21 procent i Härnösand jämfört 
med 2017. Beskrivning av aktivitet: Enligt beslut i direktionen juni 2017ska i 

samverkan med kommunala tjänstemän, trafikföretag och 
systemleverantörer en tid- och resursplan upprättas som stöd för 
införandet. 

Upprätta handlingsplaner för 

införandet av kommunala 

subventionerade produkter i 

Timrå 

0,0 Adm chef ✓ Produkten införd 1 juli, enligt beslutad tidsram. 
Handlingsplan upprättad som stöd i införandet. 

Resandet upp till 19 år har ökat med 1 procent 
jämfört med 2017.  

Beskrivning av aktivitet: Enligt beslut i direktionen 28 mars ska i 
samverkan med kommunala tjänstemän, trafikföretag och 
systemleverantörer en tid- och resursplan upprättas som stöd för 
införandet. 

Utarbeta en konsekvensanalys 

för införandet av 

Sommarlovskortet 

0,0 Adm chef ✓ Konsekvensanalys framgår av 
ärendebeskrivningen i beslutsunderlaget inför 
förbundsdirektionens beslut 18 maj 2018. 

Beskrivning av aktivitet: Regeringen har beslutat om att erbjuda de 
regionala kollektivtrafikmyndigheterna möjligheten att införa ett gratis 
sommarlovskort för särskild åldersgrupp skolelever. 
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Antal resande med sommarlovskort och barnbiljett  

Tabellen nedan visar antal resande med sommarlovskort och antal resande med barnbiljett perioden 
15 juni till 17 augusti 2018 samt antal resande med barnbiljett samma period föregående år. 158 304 
resor gjordes med sommarlovskortet 2018. Vid en jämförelse med föregående år är resandeökningen 
106 760 resor. Ökningen återfinns bland tågresor. 

Trafik-
område Trafikering 

Totalt 
resande 

2018 

Varav 
resande 

sommarlov
s-kort 2018  

Varav 
resande 

barnbiljett 
2018 

Totalt 
resande 

barnbiljett 
2017 

Förändring 
2018 - 2017 

Förändring 
2017 – 2018 

(%) 

O2 Höga Kusten 1 395 1 119 276 779 616 79% 

O3  Sollefteå tätort 616 269 347 557 59 11% 

O45  Sollefteå landsbygd 3 049 2 461 588 1 409 1 640 116% 

O6  Örnsköldsviks tätort 3 563 683 2 880 3 819 -256 -7% 

O7  
Örnsköldsvik – 
Husum, Gideå och 
Trehörningsjö 

496 280 216 441 55 
12% 

O8  
Örnsköldsvik – 
Solberg, Mellansel 
och Bredbyn 

831 415 416 736 95 
13% 

O9  
Örnsköldsvik – 
Skorped och 
Köpmanholmen 

753 328 425 806 -53 
-7% 

O10  Härnösands tätort 2 105 775 1 330 477 1 628 341% 

O1415  Sundsvalls tätort 102 687 20 209 82 478 105 927 -3 240 -3% 

O16 Sundsvall – Holm och 
Liden 

3 166 1 872 1 294 2 127 1 039 49% 

O1721 Njurunda – Sundsvall 
– Timrå 

54 739 28 346 26 393 42 053 12 686 30% 

O18 Sundsvall – Matfors 7 419 4 024 3 395 5 602 1 817 32% 

O20 Sollefteå – Kramfors - 
Härnösand 

13 645 9 708 3 937 8 829 4 816 55% 

O22 Härnösand landsbygd 902 465 437 60 842 1403% 

O23 Ånge landsbygd 2 422 1 206 1 216 2 487 -65 -3% 

S3 Tvärflöjten, 
Örnsköldsvik - 
Sollefteå – Östersund 

1 838 934 904 1 215 623 51% 

S4 Linje 331 Sollefteå - 
Sundsvall 

1 371 1 022 349 550 821 149% 

S5 Linje 201 Härnösand 
– Timrå – Sundsvall 

6 579 3 816 2 763 3 762 2 817 75% 

S6 Linje 50 Härnösand-
Örnsköldsvik 

1 506 1 046 460 851 655 77% 

Övrigt Y-buss, Norrtåg 80 847 80 348 499 682 80 165 - 

 Summa 289 929 158 304 130 603 183 169 106 760 58% 
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Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med 
funktionsnedsättning 
Vi satsar på att förbättra tillgängligheten i all trafik genom realtidssystem, audiell och visuell 
hållplatsinformation. Vi eftersträvar också god information om vilken tillgänglighet resenären kan 
förvänta sig i vår trafik genom hemsida, kundtjänst och app. 

Den särskilda persontrafiken regleras i särskild lagstiftning och gör resande möjligt för de som inte 
kan ta del av den allmänna kollektivtrafiken. 

 Utfall 2018 Årsprognos T2 Årsprognos T1 

Måluppfyllnad    

Analys 

Bedömningen är att målet inte uppfylls.  

Andelen bussar med välfungerande hållplatsutrop och skyltinformation är för få. Under året har en ny 
inriktning fastställts för att lösa de tekniska hinder som fördröjt ett införande. Den nya inriktningen bedöms 
förbättra tillgängligheten till rimliga kostnader. Konsekvensen blir att tidpunkten för förbättrade utrop flyttas 
fram till hösten 2019. Sundsvalls och Örnsköldsviks tätorter är prioriterade vid införandet.  

Vi saknar i dag systemstöd för att återredovisa andel bussar med utrop.  

Det påbörjade arbetet med att utarbeta riktlinjer för länets hållplatser kommer att innebära en ökad fysisk 
tillgänglighet samt att tillgänglighetsinformation om de kartlagda hållplatserna fås via Din Tur app. 

 

Indikatorer för att följa upp målet Utfall 2018 Målvärde 
2018 

Utfall aug 
2018 

Utfall 
april 2018 

Utfall 2017 

Andel fordon som kontrollerats (%)  90 90 30 19  

 

25 

Andel bussar med audiellt utrop (%)     - 95 - - - 

Andel bussar med visuellt utrop (%)     - 95 - - - 

 

Uppföljning av åtgärder 
beslutade i budget 2018  

Belopp 
(mnkr) 

Ansvarig Status Analys/kommentar 

Ta fram riktlinjer för hur 

bytespunkter runt om i länet ska 

utformas samt var de geografiskt 

ska placeras 

0,0 Trafikchef X Påbörjad. Regionalt trafikförsörjningsprogram 
som beslutas i juni 2018 ligger grund för 
utvecklingen av arbetet avseende riktlinjer för 
bytespunkter. Genom projektet Koll 2020 ska 
utredning om bland annat tillgänglighet 
genomföras. Utredningen kommer att ligga 
som grund för framtagande av riktlinjer för 
bytespunkter. Åtgärden förväntas färdigställas 
under 2019.   

Beskrivning av aktivitet: När trafikförsörjningsprogrammet är antaget 
ska flera riktlinjer tas fram för att realisera 
trafikförsörjningsprogrammets intentioner. Det är prioriterat att ta fram 
en riktlinje för placering och utformning av bytespunkter i länet. 

Realisera projektet En 

kollektivtrafik för alla under 2020 

(Wilhelm och Partners) 

0,0 Utvecklings
-chef 

X Aktiviteten är bortprioriterad i 
trafikförsörjningsprogrammet efter inkomna 
remissynpunkter och genomförda fördjupade 
samråd. Arbetet som leddes av Wilhelm och 
Partners har resulterat i bilagan om 
tillgänglighet i trafikförsörjningsprogrammet. 

Beskrivning av aktivitet: Den tillgänglighetsanalys som tagits fram 
under 2016 realiseras i ett projekt benämnt En kollektivtrafik för alla 
2020. 
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Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan 
Varje resa som en person gör med kollektivtrafik istället för med bil minskar den negativa påverkan 
på miljön. Sedan 2016 drivs all upphandlad linjelagd kollektivtrafik med fossilfria drivmedel. Vi 
jobbar vidare med att minska den negativa miljöpåverkan genom att få fler att resa med 
kollektivtrafik istället för med bil.  

Vi ska fortsätta vårt arbete med att anpassa bussarnas storlek efter transportens behov och därmed 
minska den totala energianvändningen i den linjelagda kollektivtrafiken. 

Vi ser en tendens till att sjukresorna ökar och blir längre. Vi ska verka för att fler har möjlighet att 
göra sina sjukresor i den linjelagda kollektivtrafiken. 

 Utfall 2018 Årsprognos T2 Årsprognos T1 

Måluppfyllnad    

Analys 

Bedömningen är att målet uppfylls. 

Andelen biodrivmedel per produktionskilometer för den linjelagda busstrafiken uppgår till 99,6 procent. 
Miljöstörande utsläpp från bussar i den linjelagda kollektivtrafiken fortsätter hålla låg nivå.  

De upphandlade trafikföretagen som kör för Din Tur använder biodrivmedlet hydrerad vegetabilisk olja 
(HVO100). Bränsletillverkare har inblandning med mellan 20-50 procent av en restprodukt från 
palmoljetillverkning kallad PFAD. Regeringen har beslutat om att ändra förordningen så att PFAD från den 1 
juli 2019 inte länger klassas som en restprodukt. Detta tillsammans med reduktionsplikten för 
drivmedelsleverantörer att blanda biodrivmedel i bränslet innebär att råvarubasen för framställning av HVO 
100 kraftigt reduceras. 

HVO100 är idag det mest använda biobränslet för busstrafik och vi tillsammans med landets övriga 
trafikhuvudmän och trafikföretag känner stark oro om framtida tillgång av bränslet. En brist på HVO100 kan 
innebära att bussar körs på fossilt dieselbränsle igen vilket ger negativa miljöeffekter.  

Sammantaget behöver Västernorrland bli bättre på hållbart resande. Din Turs åtgärder för att få resenärer att 
välja kollektivtrafiken före bilen bör stärkas. 

 

Indikatorer för att följa upp målet  Utfall 
2018 

Målvärde 
2018 

Utfall 
aug 2018 

Utfall april 
2018 

Utfall 
2017 

Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till det 
motoriserade resandet (%) 

12 12 11 12 11 

Mängden kväveoxider i linjelagd trafik per förbrukad 
kilowattimma (g/kWh) 

1,30 1,30 1,24 1,29 1,34 

Energianvändning per produktionskilometer i linjelagd 
trafik (kWh/km) 

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

Biodrivmedelsandel per produktionskilometer (%) 99,6 97,0 99,3 99,0 98,2 

Nettoutsläpp koldioxid för all linjelagd busstrafik (ton) 2 013 - - - 2 277 

 

Uppföljning av åtgärder 
beslutade i budget 2018  

Belopp 
(mnkr) 

Ansvarig Status Analys/kommentar 

Anskaffning av en el-buss för att 

trafikera Kramfors centrumlinje 

0,6 Trafik-
chef 

X Genomförs ej. Vid ett införande i Kramfors-
trafikens omlopp krävs att elbussen kan 
depåladda och får därmed för kort drifttid. 
Infrastruktur för en elbuss är omotiverad ur ett 
kostnads- och nyttoperspektiv jämfört med 

Beskrivning av aktivitet: För att minska energianvändningen och 
bidra till en bättre stadsmiljö har det inkommit önskemål om att 
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anskaffa en el-buss till centrumlinjen i Kramfors. nuvarande HVO-drift.  

Utveckla dialogen med 

trafikföretagen inom den 

särskilda persontrafiken för att 

öka användningen av fossilfria 

drivmedel 

0,0 Trafik-
chef 

✓ Din Tur har en dialog med upphandlade företag 
om möjligheterna att använda fossilfria 
drivmedel. Den upphandlade särskilda 
persontrafik i Härnösand har 50 procent 
inblandning av fossilfria bränslen sedan slutet av 
2017. 
 
Sammanvägt bedöms åtgärden vara genomförd 

Beskrivning av aktivitet: Mellan 2014-2016 har stort fokus legat på 
omställning mot mer hållbara drivmedel i den allmänna 
kollektivtrafiken. Arbetet har påbörjats även i den särskilda 
persontrafiken och den kommer att prioriteras under de kommande tre 
åren. Vi kommer att föra dialog med trafikföretagen och se hur vi 
succesivt kan genomföra en hållbar omställning. 

Trafikföretag som bedriver 

trafik med fossilfria drivmedel 

ska lyftas fram som goda 

exempel 

0,0 Trafik-
chef 

X Ej genomförd.  

Beskrivning av aktivitet: Vi ska lyfta fram goda exempel på sociala 
medier som ett incitament för omställning. 

 

Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik 
Resurseffektiv kollektivtrafik innebär att vi bedriver kollektivtrafik utifrån de behov och resurser 
som finns. Där det finns få resenärer kan det behövas alternativ till linjelagd kollektivtrafik. Det kan 
till exempel handla om att ersätta linjer med anropsstyrd trafik där resenären måste boka sin resa i 
förväg. 

Vi kommer att följa upp vad varje resa kostar och analysera möjligheter att minska den 
skattefinansierade delen genom att exempelvis öka intäkterna för varje resa. Det kan stå i konflikt 
med att skapa kollektivtrafik som ekonomiskt är tillgänglig för alla. 

 Utfall 2018 Årsprognos T2 Årsprognos T1 

Måluppfyllnad    

Analys 

Bedömningen är att målet inte uppnås. 

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet som antogs juni 2018 ger stöd för arbetet att optimera trafikutbudet 
utifrån prioriterade stråk och antal påstigande. Ansatsen är att öka resandet i prioriterade stråk samt att 
identifiera linjer med lågt resande som på sikt kan ersättas med anropsstyrd trafik, alternativt avvecklas. Inom 
ramen för Koll 2020 genomförs en tillgänglighetsanalys, en resvaneundersökning samt en linjenätsanalys. 
Dessa underlag förväntas redovisas under 2019, och kan då ligga till grund för vårt arbete för att öka relevansen 
av planerad trafik och därmed stärka resurseffektiviteten.  

I Sundsvall och Örnsköldsvik har ett omfattande trafikplaneringsarbete genomförts vilket ger goda 
förutsättningar för en mer resurseffektiv kollektivtrafik. Under 2018 avvecklades helgtrafiken på linje 50 samt 
anslutningsturerna på linje 202. Dessa neddragningar var beroende av de budgetförutsättningar som förelåg 
inför budgetbeslut 2019. 

Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet ligger på 12 procent, vilket är en svag ökning 
jämfört med 2017.  

Verksamhetens nettokostnader är 5,5 mnkr högre än budget, vilket motsvarar 1 procent. Skolkortsintäkterna har 
påverkats av de subventionerade produkterna i Härnösand och Timrå som infördes under sommaren 2018. 
Intäkterna ligger 3,7 mnkr under budget. Jämförelsen mellan budget och utfall avseende kommunalförbundets 
nettokostnader visar på en god budgetföljsamhet. 

Kommunala- och statliga subventioner medför att finansiering via intäkter från resenärer i den linjelagda 
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kollektivtrafiken kommer att minska och därmed minskar självfinansieringsgraden.  

En viktig uppgift är att öka samordningen av sjukresor och färdtjänstresor som Din Tur upphandlat och 
ansvarar för. Ökad samordning leder till lägre kostnader för kommunalförbundets medlemmar. Från och med 1 
augusti gäller ett nytt trafikavtal för färdtjänst i Sollefteå. Avtalet innebär att sjukresor och färdtjänstresor inte 
kan samordnas, vilket har lett till högre kostnader 2018. Sedan tidigare har Sundsvalls kommun upphandlat 
färdtjänstresor i eget avtal.  

Kostnaden per färdtjänst- och sjukresa har ökat totalt sett. Kostnaden per färdtjänstresa för Ånge kommun har 
minskat. Andelen samordnade sjukresor är lägre än föregående år. 

Anropsstyrd trafik är kostnadseffektiv för det behov som finns inom geografiska områden med lågt antal 
resande. Av de 103 upphandlade anropsstyrda linjerna i länet nyttjas ungefär hälften. För att öka attraktiviteten 
genom att underlätta beställning och betalning av resan behöver tekniska stödsystem utvecklas. Informationen 
om den anropsstyrda trafiken måste utvecklas mot de resenärsgrupper som är berörda. Antal nyttjade linjer med 
anropsstyrd trafik har minskat under året jämfört med tidigare år.  

Antalet sjukresor fortsätter att öka i antal samtidigt som antalet ensamåkande har ökat under 2018, vilket kan 
vara en bidragande orsak till att andelen samordnade resor minskat. 

Kostnaden per produktionskilometer är högre under 2018. Det höjda taxi-indexet från 2 till drygt 4 procent har 
ökat kostnaderna samtidigt som trafikavtalet för sjukresor i Sollefteå har ett högre pris. 

 

Indikatorer för att följa upp målet 
Utfall 
2018 

Målvärde 
2018 

Utfall 
aug 
2018 

Utfall 
april 
2018 

Utfall 
2017 

Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till 
motoriserade resande (%) 

12 12 11 12 11 

Jämförelse mellan verksamhetens nettokostnader och budget                   
avvikelse i procent 

avvikelse mnkr 

 
-1,1 
-5,5 

 
0  
0 

 
0,2 
0,7 

 
0,9 
1,5 

 
2,8 

14,2 
 
 Nettokostnad per resa (kr)16 

varav landsbygdstrafik 

varav tätortstrafik 

38,2 
92,1 
19,8 

40 
92 
28 

41,7 
96,3 
20,4 

36,1 
95,3 
17,5 

37,2 
91,4 
18,1 

 
4 

 

Nettokostnad per invånare (kr)17 1 970 - 962 448 1316 

Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad18 (%) 
varav landsbygdstrafik 

varav tätortstrafik 

22,2 
17,2 
29,1 

24,0 
19,0 
32,0 

22,3 
17,0 
29,6 

25,2 
19,5 
33,1 

24,3 
18,8 
32,0 

Andel trafikkostnad som finansieras av skolkortsintäkt(%) 
varav landsbygdstrafik 

varav tätortstrafik 

4,4 
5,7 
2,7 

4,1 
6,6 
3,0 

4,0 
5,2 
2,4 

5,3 
7,1 
2,9 

5,5 
7,0 
3,0 

Antal sjukresor 187 660 - 122 625 66 377 186 210 

Antal färdtjänstresor 178 72719 - 121 169 65 088 190 168 

Kostnad/sjukresa (kr per resa) 378 362 372 359 360 

Kostnad/färdtjänstresa (kr) Totalt Västernorrland 211 205 211 196 209 

 Kostnad/färdtjänstresa (kr) Ånge kommun 312 318 321 302 321 

                                                      
16 Justerat belopp i kolumn Utfall 2017 jämfört med Årsredovisning 2017. 
17 Nettokostnad per invånare beräknas utifrån kommunalförbundets totala nettokostnad, exklusive regionala tågtrafik, särskild persontrafik 
och Din Tur kundcenter, genom befolkningsmängden 21 februari 2019. 
18 Självfinansieringsgrad är andelen trafikkostnader för den linjelagda busstrafiken som täcks av externa biljettintäkter.  
19 Från och med 1 augusti ansvarar Sollefteå kommun för sin egna färdtjänstresor, som därmed inte kan samordnas med sjukresor. 
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Kostnad/färdtjänstresa (kr) Timrå kommun20 - - - - - 

Andel samordnade sjukresor (%) 58,29 58,00 58,40 60,31 59,12 

Andel samordnade färdtjänstresor (%)  
Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun och Sollefteå 
eget avtal from 1 augusti 2018 

57,66 59,20 57,10 59,03 59,23 

Andel samordnade färdtjänstresor (%) Ånge kommun 54,49 53,30 53,00 56,67 51,76 

Besparing samordnade sjukresor (%)  37,97 36,80 37,60 38,50 37,61 

Besparing samordnade färdtjänstresor (%)  
Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun och Sollefteå 
eget avtal from 1 augusti 2018 

27,73 28,60 27,50 27,95 28,14 

Besparing samordnade färdtjänstresor (%) Ånge kommun 42,88 36,50 41,00 44,87 37,44 

Kostnad per produktionskilometer (kr) 20,62 20,05 20,29 20,32  

Antalet anropsstyrda linjer i Västernorrland  103 - 103 103 103 

 Antalet anropsstyrda linjer där resor bokats i Västernorrland 
exkl. Sundsvalls kommun  

52 - 44 37 56 

Kassalikviditet (%) 92 100 91 - 89 

 

 

Uppföljning av åtgärder 
beslutade i budget 2018  

Belopp 
(mnkr) 

Ansvarig Status Analys/kommentar 

Skapa förutsättningar för en 

attraktiv kollektivtrafik i 

glesbygden genom nya och 

innovativa lösningar 

0,0 Trafik-
chef 

✓ Arbetet pågår med att analysera möjliga kluster där 
förutsättningar finns för denna form av attraktiv 
kollektivtrafik i glesbygd genom Projekt Koll 2020, 
wp 4 Innovativ kollektivtrafik på landsbygden  
Ansvarig Rvn.  

Sammanvägt bedöms åtgärden vara genomförd Beskrivning av aktivitet: Detta skulle ske genom att öppna upp den 
särskilda persontrafiken, skolskjutsar för allmänheten mindre flexibla 
bussar av typen ”byabussen”. Utveckling av tjänster för att underlätta 
samordning av trafikslag och samåkning. Åtgärden kommer att 
genomföras inom ramen för Koll 2020 i WP 4- Nya tider. 

Utveckla trafikbokslutet som ett 

beslutsunderlag 

0,0 Trafik-
chef 

✓ Trafikbokslutet har utvecklats, exempelvis genom 
GIS-analyser av trafiken vilken ger en översiktlig 
bild som grund för strategiska beslut. 

 Beskrivning av aktivitet: Trafikbokslutet behöver utvecklas 
ytterligare för att utgöra ett relevant beslutsunderlag för 
kommunalförbundet och dess medlemmar. Trafikbokslutet ligger till 
grund för bland annat medlemmarnas behovsframställan. 

Förstärka ekonomistyrning och 

intäktsanalys 

0,7 Ekonomi-
chef 

✓ En controller har rekryterats med särskilt ansvar för 
intäktsanlys. 

Beskrivning av aktivitet: Myndighetens resurser för ekonomistyrning 
kommer att behöva förstärkas genom nyrekrytering av en controller. 
Controllern kommer bland annat att arbeta med att utveckla och 
anpassa intäktsfördelningssystem. Vi behöver säkerhetsställa 
intäktsfördelningen gentemot trafikföretag, övriga norrlandslän och 
medlemmar. Nuvarande intäktsfördelningssystem kan ej uppgraderas 
och saknar support. 

                                                      
20 Timrå överlämnade ansvaret för handläggning till myndigheten från och med 1 juli 2018. Kostnaderna för färdtjänstresor återredovisas 

2019. 
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Överta handläggning av Timrå 

kommuns färdtjänst 

0,0 Trafik-
chef 

✓ Övertagandet genomfört per 1 juli 2018. 

Beskrivning av aktivitet: Från och med juni 2018 övertar 
kommunförbundet handläggningen av färdtjänstresor från Timrå 
kommun. Fakturering sker enligt avtal. 

 

Självfinansieringsgrad per avtalsområde 

Högst självfinansieringsgrad har linje 201 som går mellan Sundsvall och Härnösand. I Örnsköldsviks 
tätort har självfinansieringsgraden ökat från 16 procent till 20 procent. I trafikområde Härnösand har 
däremot självfinansieringsgraden minskat från 11 procent till 7 procent.   

 

Trafik-
område Trafikering 2018 2017 2016 2015 2014 

 S5  Linje 201 53% 56% 48% 47% - 

O14/O15  Sundsvalls tätort 31% 33% 35% 36% 36% 

O17/O21  Njurunda - Sundsvall - Timrå 24% 25% 24% 23% - 

 O06  Örnsköldsviks tätort 20% 16% 22% 24% 26% 

 L10/L50  Linje 10 Härnösand - Örnsköldsvik 13% 17% 19% 20% 26% 

 O20  Sollefteå - Kramfors - Härnösand 15% 19% 19% 17% 18% 

 S4  Linje 331 Sollefteå - Sundsvall 17% 16% 18% 20% 20% 

 O345  Sollefteå tätort och landsbygd 16% 14% 16% 15% 14% 

 O07  Örnsköldsvik - Husum, Gideå och Trehörningssjö 10% 11% 15% 15% 14% 

 O18  Sundsvall - Matfors 14% 15% 14% 16% 15% 

 O08  Örnsköldsvik -Solberg, Mellansel och Bredbyn 12% 12% 14% 15% 15% 

 O23  Ånge landsbygd 10% 8% 12% 13% 10% 

 O02  Höga Kusten 7% 9% 12% 11% 9% 

 O09  Örnsköldsvik -Skorped och Köpmanholmen 11% 11% 11% 12% 14% 

 O16  Sundsvall - Holm och Liden 8% 7% 8% 8% 8% 

O10/O22 Härnösand 7% 11% 11% - - 
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Samordnade resor 

Din Tur har som uppdrag att samordna färdtjänstresor och sjukresor för fem av länets kommuner och 
Region Västernorrland. En samordnad resa är när flera resenärer åker i samma fordon, det kan vara 
hela sträckan eller en del av sträckan. Regionen står för kostnaden för sjukresor och kommunerna för 
övriga resor. När resorna samordnas delas kostnaden mellan parterna.  

Tabellen nedan visar att andelen samordnade resor har minskat under 2018. Sollefteå kommun 
upphandlade sina resor själva från och med 1 augusti vilket medför att resorna inte samordnas med 
de avtal som Din Tur tecknat för sjukresor. Detta innebär att kostnaderna för både Sollefteå kommun 
och Region Västernorrland ökar.  

 
Diagram: Andel samordnade resor (%) 

I och med att det nya, mer ekonomiskt fördelaktiga, trafikavtalet för den särskilda persontrafiken 
trädde i kraft 1 november 2015 ökade den procentuella besparingen trots att andelen samordnade 
resor minskade både under 2015 och 2018 då Sundsvalls kommun samt Sollefteå kommun 
upphandlat sina resor själva.   

Besparingen var under 2017 i snitt 34 procent, under 2018 i snitt 35 procent.  

Besparingen i procent är ett uttryck för hur mycket varje resa skulle ha kostat utan att samordnas i 
relation till kostnaden när resorna har samordnats.  

 

Diagram: Besparing samordnade resor (%) 
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Tillväxt: Kollektivtrafiken bidrar till starka och växande 
arbetsmarknadsregioner 

Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk 
Prioriterade stråk21 är de områden i Västernorrland där störst andel av befolkningen är bosatta och 
arbetar eller studerar i.  

För att öka resandet i de prioriterade stråken behöver vi effektivisera den linjelagda busstrafikens 
ledtider så att kollektivtrafiken kan konkurrera tidsmässigt med bilen. För tågtrafiken ska vi verka för 
att den medger kortare restider än bilen. 

 Utfall 2018 Årsprognos T2 Årsprognos T1 

Måluppfyllnad    

Analys 

Bedömningen är att målet uppfylls. 

Resandet i prioriterade stråk ökar med 1 procent. Resandeökningen i de prioriterade stråken är tydligast i 
landsbygdstrafiken med en ökning om 3 procent. Resandeutvecklingen på linje 191 är negativ med ett 
minskat resande på 10 procent, en del av det resandet har flyttats över till tågtrafik. Avveckling av 
Migrationsverkets boenden under de senaste åren har minskat resandeunderlaget. 

Resandepotentialen är stor för linje 201 och där genomfördes en trafikomläggning vid tidtabellskiftet i 
december 2018 med en snabbare infart till Sundsvall centrum. Linje 201 når en resandeökning på 4 procent.  

Sundsvalls tätortstrafik drabbades av ett stort antal inställda turer på grund av vädersituationen under vintern 
2018 når trots det en resandeökning på 1 procent. För tätortstrafiken i Sundsvall kommer ett förslag på ny 
trafikplanering att presenteras under början av 2019 för ett succesivt införande, baserat på de ekonomiska 
förutsättningarna och förändrad infrastruktur. Det tillsammans med en moderniserad infrastruktur innebär att 
vi bedömer att resandeutvecklingen blir positiv de kommande åren.  

I Örnsköldsvik gjordes inför 2018 en trafikomläggning. Under 2018-19 sker en vidareutveckling av den 
linjelagda trafiken som innebär en ökning av antalet turer på linje 401 och inrättandet en ny servicelinje 411. 
Resultatet för året är en positiv resandeutveckling på 5 procent. Resandet förväntas öka även under 2019.  

Den regionala tågtrafiken har ett minskat resande under 2018. Första kvartalets låga regularitet med många 
inställda turer har påverkat resandet på sträckan Umeå-Sundsvall negativt. Bedömningen är att resandet 
kommer att öka under 2019 genom de åtgärder som vidtagits för att öka regulariteten.   

 

Indikatorer att följa upp målet Utfall 
2018 

Målvärde 
2018 

Förändring 
2017 -  
2018 

Utfall aug 
2018 

Utfall april 
2018 

Utfall 
2017 

Antalet resor i de prioriterade stråken22 
(nedan sammanslaget)  8 979 874 - 1 % 5 622 058 2 918 804 8 874 690 

Landsbygdstrafik (50, 90, 120, 141, 142 
191, 201, 611) 

1 857 721 - 3 % 1 190 698 444 611 1 801 675 

Tätortstrafik Sundsvall 5 403 093 - 1 % 3 375 574 1 802 662 5 370 199 

Tätortstrafik Örnsköldsvik 1 222 244 - 5 % 740 786 470 218 1 165 562 

Regional tågtrafik (Norrtåg alla 
produkter) 496 816 - -8 % 315 000 153 313 537 254 

                                                      
21 Prioriterade stråk definieras i det regionala trafikförsörjningsprogrammet  
22 Antal resor inklusive skolkort 
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Uppföljning av åtgärder 
beslutade i budget 2018  

Belopp 
(mnkr) 

Ansvarig Status Analys/kommentar 

Utreda fortsatt 

förstärkningstrafik eller ökad 

turtäthet på linje 120 

0,0 Trafik-
chef 

✓ 
Åtgärden genomförs inom ramen för 
linjenätsanalys av Sundsvalls tätortstrafik. 

Beskrivning av aktivitet: Linje 120 är en prioriterad linje med många 
resenärer. Vi behöver särskilt se över linjen med fokus på att ha god 
turtäthet och bra restider. Åtgärden kan innebära ökade kostnader på 
sikt. 

Utreda förstärkt trafik samt 

snabbare trafik på linje 201 

0,0 Trafik-
chef 

✓ 
Dialog med trafikutförare rörande utveckling är 
påbörjad. Linjens hållplatslägen och dragning 
kommer genomlysas under året. 

 Beskrivning av aktivitet: Linje 201 är en stark pendlingslinje men 
den har relativt dåliga restidskvoter i jämförelse med bilen. Därför 
finns det anledning att se över restiderna och behovet av förstärkning. 
Åtgärden kan innebära ökade kostnader på sikt. 

Delta i arbetet med nytt 

resecentrum i Sundsvall 

0,0 Trafik-
chef 

✓ Planeringen av Sundsvalls resecentrum är 
genomförd. Projektet går nu mot en 
genomförandefas vilket innebär endast mindre 
insatser för Din Tur. 

 
Beskrivning av aktivitet: Ett nytt resecentrum i Sundsvall kommer 
att vara en strategiskt viktig nod för kollektivtrafiken i länet. 

Delta i arbetet med 

ombyggnationen av Navet i 

Sundsvall 

0,0 Trafik-
chef 

✓ Din Tur har deltagit styrgrupp och arbetsgrupp 
för den nya centrala hållplatsen i Sundsvall 
(hållplats Stenstan). Projektet går under vintern 
2019 in i en genomförandefas vilket innebär 
endast mindre insatser för Din Tur. 

 
Beskrivning av aktivitet: Navet är en viktig kollektivtrafiknod i länet. 
Där är det mycket trafik som passerar och många människor som 
uppehåller sig. Det är av stor vikt att Navet blir en attraktiv mötesplats 
som lockar till resande och att resenären kan känna sig trygg där. 

Utreda den regionala trafiken i 

de prioriterade stråken för att 

eventuellt förstärka vid behov. 

0,0 Trafik-
chef 

X Inväntar analyser i Koll 2020, arbetet försenat.     
Åtgärden genomförs 2019 

De prioriterade stråken definieras i det Regionala 
trafikförsörjningsprogrammet som beslutas i juni 
2018. 

Stationslägesstrategi tas fram 2019 efter att 
linjenätsanalys är framtagen 

Beskrivning av aktivitet: I tidigare planer har arbetet med att ta fram 
en stationslägesstrategi funnits med. Arbetet pausade i och med att 
projekt Koll 2020 aktualiserades och att det görs inom ramen för 
projekt Mittstråket. Med stöd av Koll 2020 bör arbetet med att ta fram 
en stationslägesstrategi återigen prioriteras och medel avsättas. 

 

Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och 
innovation 
Vi samverkar med de angränsande länen för att nå gemensamma lösningar för produktutbud, 
produktgiltighet och teknikutveckling samt kommunikation med resenärerna. Genom samverkan 
med den kommersiella trafiken ökar antalet resmöjligheter. Därför strävar vi efter gränslösa tekniska 
lösningar med öppna system i enlighet med nationella standarder. 

 Utfall 2018 Årsprognos T2 Årsprognos T1 

Måluppfyllnad    

Analys 
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Bedömningen är att målet uppfylls. 

Ett nytt samverkansavtal till och med 2020 avseende biljettsamverkan med X-trafik har undertecknats. Genom 
biljettsamverkan möjliggörs resor till och från Sundsvall i södergående riktning med 25 dubbelturer. 

Andelen bussar med installerade optiska läsare når inte målvärdet vid årsskiftet. Installationerna påbörjades i 
december och bedöms vara genomförda första kvartalet 2019. Alla förutsättningar för att installationerna ska 
lyckas är på plats, de optiska läsarna är levererade till trafikföretagen och deras tekniker har genomgått utbildning 
för installationsarbetet.  

Digitalt företagskort har tagits fram under året och kommer att lanseras i början av 2019. Under sommaren 
erbjöds skolungdom att åka gratis i kollektivtrafiken med ett digitalt sommarlovskort. 

Antalet användare av Din Tur app har ökat med 23 procent jämfört med 2017. 

Samtliga planerade åtgärder för att nå delmålet har genomförts. 

 

Indikatorer för att följa upp målet Utfall 
2018 

Målvärde 
2018 

Utfall aug 
2018 

Utfall april 
2018 

Utfall 
2017 

Utbudsförändring genom biljettsamverkan 

SJ Mittbanan       (antal dubbelturer/må-fre) 
SJ Botniabanan   (antal dubbelturer/må-fre) 
X-trafik                (antal dubbelturer tåg och buss /må-
fre) 

 

0 
0 

25 

 

223 
4 

17 

 

0 
0 

22 

 

0 
0 
- 

 

0 
0 
- 

 

Andel bussar med installerade optiska läsare (%) 15 95 0 0 0 

Andel produkter som är digitaliserade24 (%) 20 80 20 20 20 

Antal användare av Din Tur-app (genomsnitt/mån)  29 201 24 15025 28 059 25 667 23 610 

 

 

Uppföljning av åtgärder 
beslutade i budget 2018  

Belopp 
(mnkr) 

Ansvarig Status Analys/kommentar 

Ta fram en plan för nästa 

generations biljett- och 

betalsystem i samverkan med de 

fyra nordligaste länen 

0,0 Adm chef ✓ Beställd projektrapport för nästa generations 
biljett- och betalsystem är levererad. Den utgör 
grund för den plan som ska leda fram till beslut 
under 2019 om hur det fortsatta arbetet ska 
bedrivas. 

Beskrivning av aktivitet: Åtgärden kan innebära en investerings- och 
driftskostnad på sikt. 

Investera nya biljettmaskiner 0,6 Adm chef ✓ Genomförd december 2018. 10 kompletta 
biljettmaskiner är inköpta. 

 Beskrivning av aktivitet: Vi ser ett behov av att köpa in ytterligare 
biljettmaskiner för att utrusta de bussar som idag saknar 
biljettmaskiner (t ex skolbussar). Åtgärden gör det möjligt att kunna 
nyttja skoltrafiken till den allmänna linjelagda trafiken. 

Investera biljettautomater i 0,1 Adm chef ✓ Sundsvalls kommun har anskaffat två 

                                                      
23 I budgetskrivelse uttrycks mätvärdet som 6000 för SJ  (9 dubbelturer per dygn=9*2*365) och 30 000  för X-trafik avgångar per år. Det 
bedöms inte vara ett funktionellt indikatorvärde för uppföljning av målet. 
24 Produktutbud: Periodkort/Reskassa, Enkelbiljett, Företagskort, Skolkort, Barnkort (gratis), totalt fem, varav Enkelbiljett och 
Företagskort är digitaliserade produkter. Det digitaliserade Företagskortet lanseras 2019, kv1. 

25 Målvärdet omräknat till användare per månad från totalt antal användare under året. 
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Sundsvall biljettautomater. Din Tur insats avser 
kommunikation om systemfrågor med FARA. 
Sundsvalls kommun står för införande och 
driftkostnader. 

 

Beskrivning av aktivitet: I väntan på att produkterna digitaliseras kan 
det finnas ett behov av att investera i biljettautomater i Sundsvall. 
Tanken är att på det sättet minska trycket på laddning ombord på buss 
vilket orsakar förseningar i trafiken. 

Utveckla samverkan med X-

trafik avseende biljetter och 

trafik. Aktiviteten påbörjas 

redan under 2017 

0,5 Adm chef ✓ Nytt samverkansavtal till och med 2020 beslutad 
av direktionen i december 2018. 

Beskrivning av aktivitet: I dag trafikerar X-trafik med både buss- och 
tågtrafik till Sundsvall. Det ekonomiska värdet för Västernorrland för 
trafiken uppgår till ca 2,0 mnkr. Nuvarande avtal reglerar både 
kostnader och biljettgiltigheter. Ersättningen för 2018 uppgår till 1 
mnkr och kommer successivt att öka till 2 mnkr till 2020. Dialog med 
X-trafik har inletts om en fortsättning på nuvarande samverkansavtal. 

Utveckla biljettsamverkan med 

kommersiella aktörer 

0,0 Adm chef ✓ I ansvarsfördelning mellan Din Tur och Norrtåg 
har Norrtågs styrelse ansvar för dialogen med SJ 
om en biljettsamverkan. 
Kommersiell busstrafik bedrivs sen tidigare i 
länet Y-buss med vilka vi har biljettsamverkan. 
Under året har en ny aktör etablerat sig, Flixbus, 
som bedriver sin trafik i samarbete med Y-buss. 
Därmed har Din Tur biljettsamverkan med 
Flixbus. 

Beskrivning av aktivitet: Norrtåg kommer att inleda en dialog om 
biljettsamverkan med SJ. 
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Medarbetare: Medarbetarnas kompetens och engagemang utgör 
kollektivtrafikens viktigaste tillgång 

Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare 
Väl kända mål som genomsyrar hela verksamheten bidrar till medarbetarnas engagemang. 

 Utfall 2018 Årsprognos T2 Årsprognos T1 

Måluppfyllnad    

Analys 

Bedömningen är att målet inte uppfylls.  

Målen i trafikförsörjningsprogrammet kommunicerades med all personal under en gemensam personaldag. På 
personalmöten har uppföljning av måluppfyllanden redovisats under året. I medarbetarsamtal och lönesamtal 
med närmaste chef utvärderas förmågan att nå kollektivtrafikmyndighetens mål och mål nedbrutna på 
individnivå.  

Alla planerade åtgärder i Verksamhetsplan 2018 är genomförda. 

Bedömningen i T1 och T2 var att målet skulle uppnås 2018. I december genomfördes en medarbetarenkät 
som visar på att målvärdena inte uppnås för indikatorerna. Andelen medarbetare som upplever att målen 
genomsyrar hela myndigheten har dock ökat med 12 procent från 2017.   

 

Indikatorer för att följa upp målet Utfall 
2018 

Målvärde 
2018 

Utfall aug 
2018 

Utfall 
april 2018 

Utfall 2017 

Andelen medarbetare som upplever att målen 
genomsyrar hela myndigheten (%) 

Benchmark26 

54 
 

69 

62  - - 42 
 

62 

Andelen medarbetare som upplever att de har mål 
kopplat till sitt arbete (%) 

Benchmark myndigheter  

68 
 

73 

100  - - 72 
 

74 

 

Uppföljning av åtgärder 
beslutade i budget 2018  

Belopp 
(mnkr) 

Ansvarig Status Analys/kommentar 

Att införa en 

verksamhetsplaneringsprocess 

0,0 Ekonomi-
chef 

✓ En verksamhetsplaneringsprocess är införd och 
kommer att utvecklas ytterligare inför arbetet 
med verksamhetsplan 2019. 

Beskrivning av aktivitet: Arbetet med att införa en 
verksamhetsledningsprocess kommer att slutföras under 2018. 

Årlig personaldag med fokus på 

mål och verksamhetsstyrning 

0,0 HR-chef ✓ Personaldag genomfördes 26 maj med fokus på 
mål och planer för framtiden samt föreläsning 
och övningar i området feedback.  

 Beskrivning av aktivitet: Personaldag med fokus på mål, 
verksamhetsstyrning och området feedback som identifierats i 
handlingsplanen för bättre arbetsmiljö. 

 

                                                      
26 Benchmarking mäts i eNPS (Employee Net Promotor Score) som är ett mätverktyg som utvärderar alla branscher i Sverige 
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Delmål: Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar 
som ställs på verksamheten 
För att nå satta mål måste mål och medel harmonisera med varandra. Genom en tydlig 
planeringsprocess ges medarbetarna förutsättningar att på ett effektivt sätt prioritera sitt arbete för att 
bidra till måluppfyllelsen.  Uppdraget till myndigheten utgår från kommunalförbundets 
styrdokument och direktionens beslutade ambitionsnivå. 

 Utfall 2018 Årsprognos T2 Årsprognos T1 

Måluppfyllnad    

Analys 

Bedömningen är att målet inte uppfylls.  

Myndigheten har genomfört en medarbetarenkät som ger ett medarbetarindex avseende, arbetsmiljö, 
organisation, ledarskap samt vision och mål. I jämförelse med medarbetarenkäten som genomfördes 2017 
framgår att index ligger på samma nivå, 56 procent. Målet var att index skulle öka till 62 procent. Vid analys av 
medarbetarenkäten framgår att hälften av medarbetarna anger att de har tydliga uppdrag med rimliga 
förutsättningar vilket är en liten ökning jämfört med 2017. Strax över 60 procent anger att de har en bra balans 
mellan arbetets krav och sin egen kompetens och förmåga. 

Hälsoprofilbedömning med hälsokontroll har erbjudits all personal och betydligt fler medarbetare utnyttjar 
möjligheten till friskvårdsbidrag än tidigare. Sjuktalet är dock oförändrat jämfört med 2017 och ligger högre än 
målvärdet för 2018. 

I verksamhetsplan för 2018 finns många åtgärder kopplade till detta delmål. Huvuddelen av dessa åtgärder är 
genomförda. På grund av resursbrist återstår arbetet med att införa elektronisk fakturahantering, samt 
utformandet av en gemensam personalpolicy och jämställdhetsplan. 

 

Indikatorer för att följa upp målet Utfall 
2018 

Målvärde 
2018 

Utfall aug 
2018 

Utfall 
april 2018 

Utfall 
2017 

Medarbetarindex27, hämtat ur medarbetarundersökning 
(MI) (%) 

56 62  - - 56  
 

Sjuktal (%) 4,8 3,7  4,9 8,1 4,8 

Antalet friskvårdstimmar registrerade i Agda (h) 192 1 40028 96 71 - 

Andelen av medarbetare som utnyttjar friskvårdsbidrag 
(%)  

52 50  39 18 16 

 

Uppföljning av åtgärder 
beslutade i budget 2018  

Belopp 
(mnkr) 

Ansvarig Status Analys/kommentar 

Utveckla 

verksamhetsplaneringsprocessen 

0,0 Ekonomi-
chef 

X Ej genomförd. 

Beskrivning av aktivitet: Budgetbeslutet ska brytas ner i en 
verksamhetsplan som beskriver ansvar och medel för att uppnå 
ambitionen i budgeten. 

Medarbetarindex, hämtat ur 0,0 HR-chef ✓ Medarbetarindex redovisas efter genomförd 

                                                      
27 Medarbetarindex utgår från arbetsklimat, ledarskap organisation samt visioner och mål. 

28 Antalet friskvårdstimmar kan mätas för medarbetare som arbetar dagtid vardagar. Medarbetare som arbetar skift kan inte utöva friskvård 
under arbetstid. Tidregistrering av friskvårdstimmar i tidsystemet Agda påbörjades 2018. 
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medarbetarundersökning medarbetarundersökning hösten 2018. 
 
Medarbetarenkätens svarsfrekvens för 2018 var 
73 procent jämfört med 81 procent 2017.  

 

Beskrivning av aktivitet: Under hösten 2018 genomförs en 
medarbetarundersökning riktad till alla medarbetare vid myndigheten. 
Indexområdena Arbetsklimat, Ledarskap, Organisation, Visioner och 
Mål. Undersökningen möjliggör att vi får fram ett medarbetarindex 
som kan jämföras med 2017 samt med andra arbetsplatser. 

Följa upp handlingsplan som har 

utarbetats från resultaten av 

2017 års medarbetarenkät 

0,0 HR-chef ✓ Fyra förbättringsområden ledarskap, 
arbetsmiljö/arbetsklimat, organisation och vision 
och mål ligger till grund för uppföljning i 
handlingsplanen.  

Handlingsplanen finns tillgänglig för 
medarbetarna på intranätet. 

Handlingsplanen avstämdes med fackliga 
företrädare från Vision på skyddskommittémöte 
december 2018. 

Beskrivning av aktivitet: Handlingsplanen följs upp under årets fyra 
skyddskommittémöten i samverkan med arbetsplatsernas 
skyddsombud samt på personalmöten, enhetsmöten, och 
verksamhetsmöten. 
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Ekonomisk analys 

Årets resultat 
Kommunalförbundet redovisar ett resultat om 0,0 mnkr. I årets resultat ingår jämförelsestörande 
poster motsvarande 0,9 mnkr. De jämförelsestörande posterna är intäkter för viten från 
trafikföretagen för kvalitetsbrister. 

Kommunerna har sedan 2016 möjlighet att subventionera hela eller delar av värdet på kommunkortet 
och får då bekosta underskottet som uppstår mellan prislistan och subventionerat pris. 
Kommunalförbundet fakturerar kommunen underskottet, tillika subventionen, och den finns med 
som en intäkt för kommunalförbundet och redovisas så som medlemsbidraget. Kommunala 
biljettsubventioner är 54,4 mnkr högre än föregående år, vilket beror på att flera kommuner införde 
subventionerade kommunkort. Härnösands kommun införde tre subventionerade produkter. Dels en 
produkt för vuxna och en för seniorer där resenären betalar 50 kr och kommunen betalar 1 395 kr 
och dels ett barnkort där resenären reser avgiftsfritt och kommunen betalar hela kortets värde. 
Sundsvalls kommun införde ett barnkort där resenären betalar 100 kr och kommunen 722 kr och 
Timrå kommun införde ett barnkort där resenären reser avgiftsfritt och kommunen står för 529 kr.  

Årets medlemsbidrag uppgår till 396,1 mnkr och i jämförelse med föregående år har 
medlemsbidraget minskat med 10 mnkr. Den finansiella intäkten är en utdelning från det helägda 
dotterbolaget Bussgods i Västernorrland med 1,7 mnkr. 

Belopp, mnkr Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 

Verksamhetens intäkter 142,6 139,7 142,8 147,1 140,6 
Verksamhetens kostnader -670,8 -629,0 -593,9 -576,6 -556,8 
Jämförelsestörande poster 0,9 8,1 0,3 1,2 3,7 
Avskrivningar -4,1 -4,0 -8,1 -8,0 -6,7 
Verksamhetens nettokostnad -531,4 -485,3 -458,8 -436,4 -419,2 

Kommunala biljettsubventioner 143,6 89,2 76,8 0,0 0,0 
Medlemsbidrag 386,1 396,1 382,0 436,6 419,0 
Finansiella intäkter 1,7 0 0 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0 
Årets resultat 0 0 0 0 0 

Exkluderas de jämförelsestörande posterna, uppgår nettokostnaden till 532,3 mnkr att jämföra med 
493,4 mnkr föregående år. Avvikelsen mellan åren är 39,0 mnkr, vilket motsvarar en ökning på 8 
procent.  

Främsta orsaken till ökade nettokostnader är indexförändring vilken genererar ökade kostnader med 
21,0 mnkr. Indexutveckling har de senaste åren varit relativt låg vilket också gynnat 
kommunalförbundet men under 2018 har index ökat. Ytterligare orsaker till ökade nettokostnader är 
högre kostnader för resandeincitament än föregående år med 6,6 mnkr.  

Kostnaderna för tågtrafiken har ökat med 5,2 mnkr mellan åren. Den särskild persontrafik har högre 
kostnader än föregående år motsvarande 1,9 mnkr och främst orsaken till avvikelsen är högre 
kostnader för sjukresor. Det som också påverkar nettokostnaderna är minskade intäkter för skolkort 
med 4,5 mnkr.  

Avskrivningskostnader uppgick till 4,1 mnkr vilket är i paritet med föregående år.  

 
Belopp, mnkr Utfall 2018 Utfall 2017 Avvikelse Avvikelse 

(%) 
Verksamhetens nettokostnad exklusive 

jämförelsestörande poster 
-532,3 -493,4  -39,0 8 
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Likviditet och soliditet 

Kassalikviditet är ett mått som visar kommunalförbundets kortfristiga betalningsförmåga. För 2018 
uppgår likviditeten till 92 procent vilket innebär en ökning med tre procentenheter i jämförelse med 
föregående år. Ett riktvärde är att kassalikviditeten ska ligga på minst 100 procent. Rörelsekapitalet 
uppgår till 24,4 mnkr. Det negativa rörelsekapitalet beror på lägre kortfristiga fordringar och likvida 
medel i förhållande till kortfristiga skulder. Kommunalförbundets finansiella styrka mätt i soliditet 
uppgår till 0,5 procent, jämfört med föregående år har soliditeten minskat med 0,1 procentenheter. 
Eget kapital uppgår till 1,3 mnkr och är oförändrat de fyra senaste åren.  

Intäkts- och kostnadsutveckling 

Verksamhetens intäkter har ökat med 2,1 procent, vilket är 2,9 mnkr. En av orsakerna till 
förändringen är bidraget från Trafikverket för att realisera sommarlovskortet. Kommunalförbundet 
har även fått ökade intäkter i form av EU-bidrag. Omförhandlade och nya avtal för att utföra 
kundtjänst bidrar till ökade intäkter. 

Den procentuella förändringen av verksamhetens kostnader följer i stort indexutvecklingen mellan 
åren. Trafikkostnaderna för den linjelagda busstrafiken har ökat med 29,4 mnkr till 421,5 mnkr 
mellan åren. Avskrivningarna har ökat 2,5 procent mellan åren. 

Budgetföljsamhet 

I resultatbudgeten för 2018 nettobudgeterats alla intäktsposter som rör administrativa nettokostnader 
under verksamhetens kostnader.  Från och med 2019 kommer även dessa poster att bruttobudgeteras. 
Det medför att när intäkterna analyseras utifrån resultatbudgeten blir budgetavvikelsen 13,3 mnkr. 

Avskrivningskostnaderna uppgick till 4,1mnkr vilket är 2,5 mnkr högre än budget.  
 

 

Resultat och kapacitet 2018 2017 2016 2015 2014 
Likviditet (%) 92 89 89 82 59 
Rörelsekapital, mnkr -24,4 -25,8 -26,8 -34,5 -42,5 
Soliditet enligt balansräkningen (%) 0,5 0,6 0,5 0,7 1,1 
Eget kapital, mnkr 1,3 1,3 1,3 1,3 1,1 

Intäkts- och kostnadsutveckling 
(förändring i %) 2018 2017 2016 2015 2014 

Verksamhetens intäkter 2,1 -2,2 -2,9 4,6 6,2 

Verksamhetens kostnader 6,6 5,9 3,0 3,6 4,3 

Avskrivningar 2,5 -50,8 1,3 19,2 31,5 

Verksamhetens nettokostnad exkl. 
jämförelsestörande poster  7,9 7,5 4,9 3,5 4,1 

Belopp, mnkr Utfall 2018 Budget 2018 Budget-
avvikelse 

Budget-
avvikelse 

(%) 
Verksamhetens intäkter 142,6 129,3 13,3 10% 
Verksamhetens kostnader -670,8 -653,6 17,2 3% 
Jämförelsestörande poster 0,9 0,0 0,9 - 
Avskrivningar -4,1 -1,6 2,5 159% 
Verksamhetens nettokostnad -531,4 -525,9 5,5 1% 

Kommunala biljettsubventioner 143,6 87,3 56,3 65% 
Medlemsbidrag 386,1 438,6 52,5 12% 
Finansiella intäkter 1,7 0 1,7 - 
Finansiella kostnader 0 0 0 - 
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 - 

Årets resultat 0 0 0 - 

504



 
 

 

 

Sid 46 av 72 

Vid en jämförelse med budget när engångsposterna är exkluderade är avvikelsen 6,4 mnkr 
motsvarande 1 procent. Budgetavvikelsen beror bland annat på högre kostnader för 
resandeincitament med 8,1 mnkr och högre kostnader för särskild persontrafik med 2,6 mnkr än vad 
som budgeterats. Kostnader för tågtrafik är 4,7 mnkr lägre än budget. Det som även påverkar 
verksamhetens nettokostnad är lägre intäkter för skolkort med 2,9 mnkr än budget. 
 
Belopp, mnkr Utfall 2018 Budget 2018 Budget-

avvikelse 
Avvikelse 

(%) 
Verksamhetens nettokostnad exklusive 

jämförelsestörande poster 
532,3 525,9 6,4 1 

Balanskravet 

Balanskravet innebär att kommunalförbundets intäkter ska överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett 
underskott mot balanskravet ska återställas inom de tre kommande budgetåren. Enligt balanskravet 
ska realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar avräknas mot balanskravet. 
Balanskravsutredningen visar att balanskravsresultatet för perioden är 0 mnkr. Eftersom 
kommunalförbundet finansieras av medlemmarna innebär det att såväl positiva som negativa resultat 
fördelas på medlemmarna i efterskott vid bokslutet och att balanskravet kommer att uppfyllas. I 
resultatet ingår inte några underskott från tidigare år som ska återföras. 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens intäkter uppgår till 142,6 kr och budgeterade intäkter är 135,4 mnkr. Det motsvarar 
en avvikelse om 7,2 mnkr. I tabellen nedan ingår även intäkter som härrör administrativa 
nettokostnader i kolumnen Budget 2018. Vid analys av intäkter jämförs utfallet även för dessa 
poster. Dessa budgeterade intäkter redovisas som administrativa nettokostnader och återfinns under 
verksamhetens kostnader i resultaträkningen. Det innebär att totalsumman för intäkter inte går att 
jämföra med budget under verksamhetens intäkter i resultatbudgeten.  Från och med budget 2019 
budgeteras alla intäkter och kostnader brutto.  

Biljettintäkterna är 6 procent högre än budget för perioden. I budget 2018 är biljettintäkterna 
uppräknade med 1 procent. I tertial två skedde en indexförändring av biljettpriser vilket resulterade i 
en högre indexnivå än vad som budgeterats inför det sista tertialet. Effekten av indexförändringen 
blev högre biljettintäkter än budget under året. Intäkter för företagskort har ökat med 21 procent 
mellan åren, vilket kan vara en effekt av arbetet i projektet Hållbara resor. 

Skolkortsintäkter uppgår till 19,8 mnkr vilket är 2,9 mnkr lägre intäkter än budgeterat. Främsta 
orsaken till att intäkterna har minskat är på grund av de subventionerade kommunkorten i 
Örnsköldsvik, Timrå och Härnösand som ersätter skolkorten.  

Intäkter för Bussgods är 0,6 mnkr lägre än dels budget och dels föregående år. Det beror främst på en 
för hög avräkning under 2016-2018 vilken har reglerats under 2018 och påverkar intäkterna med 0,4 
mnkr.  

I jämförelse med föregående år har intäkterna ökat med 3,1 mnkr, motsvarande 2 procent. Det beror 
bland annat på Trafikverkets bidrag för sommarlovskortet på 3,7 mnkr för 2018.  

Balanskravsutredning (mnkr) 2018 2017 2016 2015 2014 

Årets resultat enligt resultaträkningen 0,0 0,0 0,0 0,2 1,1 

Samtliga realisationsvinster 0,0 0,0 0,0 -0,1  -1,1 
Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 
Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Orealiserade förluster i värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Återföring av orealiserad förlust värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Periodens resultat efter balanskravsjusteringar 0,0 0,0 0,0 0,1 1,1 

Medel efter/från resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Periodens balanskravsresultat 0,0 0,0 0,0 0,1 1,1 
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Ytterligare orsak är att skolkortsintäkterna har minskat med 4,5 mnkr från föregående år, 
motsvarande 19 procent. Vid en jämförelse av skolkortsintäkter från sista tertialet 2018 med 
motsvarande period föregående år, har intäkterna minskat med 1,7 mnkr i kommunerna Timrå och 
Härnösand. Detta på grund av det helt subventionerade barnkortet som infördes under sommaren 
2018 som ersätter skolkorten. 

Det som också påverkar intäktsnivån är bidrag från Tillväxtverket gällande projekten Hållbara Resor 
och Koll 2020. Dessa bidrag är 1,7 mnkr högre än föregående år. Genom projektet Koll 2020 har EU 
–bidrag på 1,5 mnkr återsökts för införandet av optiska läsare till samtliga linjelagda bussar. För att 
finansiera upphandlingen av det digitaliserade företagskortet i projektet Hållbara Resor har medel på 
0,8 mnkr återsökts. 

Omförhandlade avtal för kundservice och anropsstyrdtrafik samt även nya avtal bidrar till ökade 
intäkter om 1,0 mnkr. Övertagande av färdtjänsthandläggningen för Timrå kommun och nytt avtal 
om färdtjänstsamordning med Sollefteå kommun bidrar till högre intäkter om 0,5 mnkr i jämförelse 
med förgående år. 

I juni 2017 infördes biljettkontroller på bussarna i länet. Vid en jämförelse mellan åren har intäkterna 
för biljettkontrollavgifter ökat med 0,2 mnkr, vilket bland annat beror på att det är helårseffekt för 
2018. Intäkterna har dock minskat under sista tertialet till följd av resursbrist vilket resulterade i färre 
antal kontroller.  

Inför sommarlovet 2018 infördes det så kallade Sommarlovskortet som innebar fria resor med tåg 
och buss i hela länet för skolungdomar från årskurs 6 till år 2 på gymnasiet. Insatsen finansierades 
genom ett bidrag från näringsdepartementet på 8,7 mnkr. Av dessa 8,7 mnkr har vi intäktsfört 3,7 
mnkr. Dessa intäkter täcker de kostnader som uppstått i samband med införandet av 
Sommarlovskortet motsvarande 2,1 mnkr. Kostnaderna utgörs av incitamentskostnader 1,3 mnkr, 
kostnader för tågresor 0,6 mnkr och kostnader för utveckling av app 0,2 mnkr. Bidraget täcker även 
ett bedömt intäktsbortfall på 1,6 mnkr. Bidraget fördelas på medlemmarna enligt 
finansieringsmodellen. Beslut om införande togs efter att budget för 2018 fastställts och därav 
uppstår en positiv budgetavvikelse på 3,7 mnkr. Bidraget är ej slutredovisat till Trafikverket. 

 

Sammanställning, mnkr Utfall  
2018 

Budget 
2018  

Budget-
avvikelse   Utfall  

2017 
Avvikelse  
2018-2017 

Avvikelse  
2018-2017 

(%) 

Biljettintäkter 105,9 100,1 5,8 6% 105,9 0,0 0% 

Skolkortsintäkter 19,8 22,8 -2,9 -13% 24,3 -4,5 -18% 
Resplusintäkter  2,8 2,5 0,3 12% 2,6 0,2 9% 
Bussgodsintäkter 0,3 0,9 -0,6 -65% 0,8 -0,5 -62% 
Bidrag, samverkande system 3,5 3,0 0,5 17% 3,0 0,5 17% 
Bidrag, sommarlovskortet 3,7 0,0 3,7 - 0,0 3,7 - 
EU-bidrag 2,3 3,3 -1,0 -30% 0,6 1,7 296% 
Tilläggsavgift biljettkontroll 0,3 0,3 0,0 16% 0,1 0,2 126% 
Reklam på buss 0,8 0,7 0,0 6% 0,7 0,1 10% 
Kundservice och 
anropsstyrdtrafik 1,4 1,2 0,2 20% 0,4 1,0 265% 

Färdtjänsthandläggning 0,5 0,4 0,2 45% 0,3 0,3 102% 
Färdtjänstsamordning 0,2 0,2 0,0 10% 0,0 0,2 - 
Persontransporter 0,6 0,0 0,6 - 0,5 0,1 31% 
Utdebiterad tid 0,2 0,0 0,2 - 0,0 0,2 - 
Intäkter taxametertömning  0,1 0,1 0,0 -4% 0,1 0,0 -6% 
Övriga intäkter 0,1 0,1 0,0 52% 0,3 -0,1 -45% 
Summa verksamhetens 

intäkter 
142,6 135,4 7,2 5% 139,5 3,1 2% 
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Trafikkostnader för linjelagd busstrafik  

Trafikkostnaderna uppgår till 450,9 mnkr för verksamhetsåret och den budgeterade kostnaden till 
443,2 mnkr. Avvikelsen 7,7 mnkr mellan utfall och budget, härrör främst från den högre kostnaden 
för året som resandeincitamenten med 8,1 mnkr utgör. 

Kostnaden för försäljningsprovision har 0,1 mnkr högre utfall än budget. För bankkostnader är 
utfallet 0,2 mnkr högre än budget. I bankkostnader ingår bland annat avgifter för bank- och plusgiro, 
avgifter för värdehantering, servicebox samt olika transaktionsavgifter för betalning, till exempel 
biljettköp via app., swish eller med kreditkort via hemsidan.  

I jämförelse föregående år har kostnaderna ökat med 29,4 mnkr. Avvikelsen med 15,0 mnkr för 
tätortstrafiken och 14,0 mnkr för landsbygdstrafiken, hänför sig dels på resandeutvecklingen och de 
ökade kostnaderna för resandeincitamenten och dels på kostnader för Indexutvecklingen då 
indexkorgarna ligger runt 12 procent jämfört med föregående år med 9 procent.  

Kostnaderna för provision till försäljningsställen har ökat med 0,2 mnkr i jämförelse med föregående 
år till följd av en ökad försäljning. För bankkostnader är ökningen 0,2 mnkr och även det till följd av 
ökar försäljning och nedladdning av våra reseprodukter.  

Kostnadsslag, mnkr Utfall 
2018 

Budget 
2018 

Budget-
avvikelse 

Budget-
avvikelse 

(%) 
Utfall 
2017 

Avvikelse  
2018-2017 

Avvikelse  
2018-2017 

(%) 

Tätortstrafik -190,2 -184,5 -5,7 3% -175,2 -15,0 8% 

Landsbygdstrafik -256,1 -254,4 -1,7 1% -242,1 -14,0 6% 

Försäljningsprovision -1,9 -1,8 -0,1 5% -1,7 -0,2 11% 

Bankkostnader m m  -2,7 -2,5 -0,2 7% -2,5 -0,2 7% 

Summa -450,9 -443,2 -7,7 2% -421,5 -29,4 7% 

 

Index 

Trafikavtalen, vilka utgör lejonparten för majoriteten av myndighetens bruttokostnader, justeras 
årligen utifrån en avtalad indexmodell. Indexmodellen består främst av: AKI (arbetskostnadsindex), 
KPI (konsumentprisindex), ITPI 29-30 (prisindex för inhemsk tillgång), samt PPI (oljeprisindex) 
alternativt HVO (index för hydrerad vegetabilisk olja). Procentfördelningen mellan olika index i 
indexkorgarna varierar mellan trafikavtalen. Trafikkostnaderna uppräknas årligen med tre procent. 
För budget 2018 är indexuppräkningen tolv procent från trafik start 2014, tillika basår för 
indexberäkningen.  

Diskrepansen mellan budgeterad indexnivå och utfall har under året minskat betydligt. För den 
indexkorg som till största del regleras utifrån tätortstrafiken uppgår index från basåret till 10,5 
procent. Motsvarande indexkorg som till största del återfinns inom landsbygdstrafiken är index 13,3 
procent. Det sammanlagda snittindexet från basåret är 11,9 procent, att jämföra med budget på 12 
procent.  

Föregående år låg utfallet av snittindex på 6,9 procent från basåret 2014. Av komponenterna i 
respektive indexkorg är ökningen störst för perioden december 2017 till december 2018 på HVO 
index med 21,3 procent. Övriga index visar alla en ökning med 2,0 till 2,6 procent jämfört med 
föregående år.   

Kostnaden för index är 45,8 mnkr vilken kan jämföras med föregående år då kostnaden uppgick till 
24,8 mnkr. Det är en ökning med 21,0 mnkr.  
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Tätortstrafik 

Den totala kostnaden för tätortstrafiken uppgår till 190,2 mnkr. I förhållande till budgeterade 
kostnader om 184,5 mnkr uppgår avvikelsen till 5,7 mnkr, motsvararande 3 procent.     

Trafikkostnaden uppgår till 159,4 mnkr och är 1,5 mnkr i högre än budget. Främsta orsaken till 
budgetavvikelsen är att kostnaderna för trafik inom Örnsköldsviks tätort är högre än vad som 
budgeterats. Den planerade utökningen av trafik och linjeomläggningen var budgeterad till 1,7 mnkr 
men kostnaden uppgår till 2,4 mnkr för åtgärden. För Sundsvall tätort tillkom en trafikbeställning i 
december 2017 med kostnader på 0,6 mnkr. Denna post finns inte med i budget 2018 då beställning 
kom efter budgetbeslut. Vidare har tillkommande trafik fakturerats från och med augusti med 0,2 
mnkr. 

Kostnaden för index uppgår till 18,2 mnkr och i förhållande till budget 19,7 procent, är avvikelsen 
1,6 mnkr i lägre kostnader.  

Två trafikområden i tätorten, Örnsköldsvik och Sundsvall, har ett så kallat incitamentsavtal med en 
fast och en rörlig del där den rörliga delen påverkas av antal resande. Kostnaderna uppgår till 10,2 
mnkr vilken kan jämföras med budget om 5,6 mnkr. Det är en ökning med 45,1 procent. Resandet 
har till exempel ökat inom Sundsvalls tätort med 467 900 resor vid jämförelse med 2015 som är 
basåret för resandeincitamentetsavtalet. För Örnsköldsvik är ökningen 574 500 resor för samma 
period. Budget för 2018 baserades på resandeutvecklingen från 2016. 

Förstärkningstrafik avser sådan trafik som utförs för att möta tillkommande behov inom 
tidtabellslagd trafik inom Trafikuppdraget. Förstärkningstrafiken syftar till att få med alla kunder och 
kan utföras tillfälligt eller mer långsiktigt samt på hel linje eller del av linje. Förstärkningstrafik 
förekommer både i form av oplanerad förstärkningstrafik och av planerad förstärkningstrafik. 
Planderad förstärkningstrafik kan uppstå vid trafikomläggning till följd av ombyggnad av vägnät.  

Kostnaden för förstärkningstrafiken är 0,4 mnkr lägre än budgeterad. Det beror främst på ett lägre 
behov av förstärkningstrafik i Örnsköldsviks tätort till följd av den utökade trafiken och 
linjeomläggningen. För övriga trafikområden ligger utfallet i samma nivå som budget.  

Vid en jämförelse med föregående år har den totala kostnaden ökat med 13,8 mnkr. 
Kostnadsökningen beror främst på indexregleringen mellan åren med en ökning på 8,5 mnkr.  

Trafikkostnaderna har ökat med 1,6 mnkr i jämförelse med föregående år. Främsta orsaken är den 
utökade trafiken och linjeomläggningen inom Örnsköldsviks tätort med ökade kostnader om 2,4 
mnkr. För Sundsvall är utfallet 0,7 mnkr lägre jämfört med föregående år och det beror till största del 
på en senarelagd utökning av ytterligare fordon.  

Resandeincitament är 4,1 mnkr högre än föregående år till följd av det ökade resandet. Under året 
har det tillkommit fler subventionerade produkter som stimulerar resandet. 
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Kostnadsslag, mnkr Utfall 
2018 

Budget 
2018 

Budget-
avvikelse 

Budget-
avvikelse 

(%) 
Utfall 
2017 

Avvikelse  
2018-2017 

Avvikelse  
2018-2017 

(%) 

Trafikkostnad -159,4 -156,4 -3,0 2% -157,0 -2,4 2% 

Resandeincitament -10,2 -5,6 -4,6 45% -6,1 -4,1 40% 

Index -18,2 -19,7 1,5 -8% -9,7 -8,5 47% 

Miljöincitament -0,1 -0,1 0,0 0% -0,1 0,0 0% 

Förstärkningstrafik -0,8 -1,2 0,4 -44% -0,8 0,0 0% 

Avskrivning fordon -1,5 -1,5 0,0 0% -1,5 0,0 -3% 

Summa -190,2 -184,5 -5,7 3% -175,2 -15,0 8% 

 

Landsbygdstrafik 

Den totala kostnaden för landsbygdstrafiken uppgår till 256,1 mnkr och budget uppgår till 254,4 
mnkr. Budgetavvikelsen är således 1,7 mnkr vilket motsvarar -0,7 procent.  

Trafikkostnaden uppgår till 218,7 mnkr jämfört med budget om 221,7 mnkr. Budgetavvikelsen 
uppgår till 3,0 mnkr, motsvarande en procent.  Avvikelsen beror bland annat på en felbudgetering 
vid trafikförändring för vissa trafikområden inom landsbygdstrafiken. Det som också påverkar 
budgetavvikelsen är att införande av elbuss med budgeterade kostnader om 0,6 mnkr inte har 
realiserats under året. 

Ytterligare orsaker är att trafikområden Sollefteå-Kramfors-Härnösand, Höga kusten samt 
Örnsköldsviks landsbygd har sedan tidigare utökad trafik som inte är budgeterad, vilket påverkar 
budgetavvikelsen.  

Kostnaden för index uppgår till 27,6 mnkr och i förhållande till budget är avvikelsen 0,7 mnkr.  

Tre trafikområden inom landsbygd berörs av resandeincitamentsavtal. Sundsvall-Matfors, Timrå-
Njurunda samt linje 201 mellan Sundsvall och Härnösand. Kostnaderna uppgår till 4,0 mnkr vilken 
kan jämföras med budget om 0,5 mnkr, en ökning med 87,4 procent. Budgeten baserades på 
resandeutvecklingen från 2016 och 2017. Det ökade resandet leder till högre kostnader än vad som är 
budgeterat. För Timrå-Njurunda är budgetavvikelsen 2,6 mnkr, för Sundsvall-Matfors är avvikelsen 
0,4 mnkr och för linje 201 uppgår avvikelsen till 0,4 mnkr högre kostnader än budget. 

Kostnaden för förstärkningstrafik är 0,6 mnkr högre än budget. Budgetavvikelsen beror främst på 
ökad förstärkningstrafik inom Timrå-Njurunda med 0,4 mnkr och inom linje 201 med 0,4 mnkr. För 
Sollefteå-Kramfors-Härnösand med linje 90, linje 212 samt linje 215 är kostnaderna 0,3 mnkr högre 
än budget. För Sollefteå landsbygd med linje 41 är kostnaderna något högre med 0,1 mnkr. Sundvall 
landsbygd och Höga Kusten har en lägre kostnader med vardera 0,2 mnkr än budget. 

Vid en jämförelse med föregående år har den totala kostnaden för landsbygdstrafiken ökat med 14,0 
mnkr. Indexutvecklingen har ökat med 12,5 mnkr och är den främsta orsaken till avvikelsen men 
även utvecklingen av resandeincitamenten med en ökning på 2,5 mnkr påverkar.  

Trafikkostnaden har minskat med 1,4 mnkr mellan åren och det beror bland annat på lägre kostnader 
med 0,7 mnkr för avtalsområde Timrå-Njurunda. Ytterligare orsak är att område Sundsvall-Matfors 
har lägre trafikkostnader med 0,4 mnkr vilket beror på förändrad färdväg för linje 132 och linje 
133.För trafikområde Höga Kusten är trafikkostnaden 0,6 mnkr lägre på grund av en 
trafikbeställning med minskad trafik från december 2017.  

Kostnad för förstärkningstrafik har ökat med 0,3 mnkr mellan åren. Det beror främst på ökade 
kostnader för linje 201, Ådalen samt Sollefteå, jämfört med 2017.  
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Kostnadsslag, mnkr Utfall 
2018 

Budget 
2018 

Budget-
avvikelse 

Budget-
avvikelse 

(%) 
Utfall 
2017 

Avvikelse  
2018-2017 

Avvikelse  
2018-2017 

(%) 

Trafikkostnad -218,7 -221,7 3,0 -1% -219,8 1,1 -1% 

Resandeincitament -4,0 -0,5 -3,5 87% -1,5 -2,5 92% 

Index -27,6 -26,9 -0,7 3% -15,1 -12,5 45% 

Miljöincitament -1,1 -1,2 0,1 -9% -1,0 -0,1 9% 

Förstärkningstrafik -3,2 -2,6 -0,6 19% -2,9 -0,3 9% 

Avskrivning fordon -1,5 -1,5 0,0 0% -1,5 0,0 0% 

Summa -256,1 -254,4 -1,7 1% -241,8 -14,3 6% 

 

Kompletteringstrafik 

Kompletteringstrafik är trafik som körs där det inte finns möjlighet att bedriva kollektivtrafik med 
buss beroende på resandeunderlag och vägar. Den är till största del anropsstyrd och beställs genom 
Din Tur kundcenter. I länet har vi förnärvarande fyra linjelagda kompletteringstrafik med mindre 
fordon.  

Kostnaden för kompletteringstrafiken uppgår totalt till 2,0 mnkr och budgeterade kostnader uppgår 
till 2,4 mnkr. Budgetavvikelsen är 0,4 mnkr vilken motsvarar 21,1 procent. Avvikelsen beror främst 
på att kostnader om 0,6 mnkr för anropsstyrd trafik har budgeterats för Sundsvalls kommun men 
eftersom de har upphandlat denna trafik uppstår inga kostnader för kommunalförbundet.  

I övrigt har Timrå kommun och Sollefteå kommun vardera 0,1 mnkr lägre kostnader än budget för 
den anropsstyrda kompletteringstrafiken. Härnösands kommun och Kramfors kommun har däremot 
högre kostnader än budget med vardera 0,1 mnkr.  

För den linjelagda kompletteringstrafiken har Ånge kommun 0,1 mnkr högre kostnader än budget.  

Kostnadsslag, mnkr Utfall 
2018 

Budget 
2018 

Budget-
avvikelse 

Budget-
avvikelse 

(%) 
Utfall 
2017 

Avvikelse  
2018-2017 

Avvikelse  
2018-2017 

(%) 
Kompletteringstrafik, anropsstyrd 
taxi -1,3 -1,8 0,5 -38% -1,3 0,0 0% 

Kompletteringstrafik, linjelagd taxi -0,7 -0,6 -0,1 8% -0,6 -0,1 2% 

Summa -2,0 -2,4 -0,4 23% -1,9 -0,1 2% 

Särskild persontrafik 

Kostnaden för den särskilda persontrafiken uppgår till 109,8 mnkr och budgeten uppgår till 106,9 
mnkr. Budgetavvikelsen är 2,9 mnkr, motsvarande en ökning på tre procent. Största avvikelsen finns 
under Region Västernorrlands sjukresor där kostnaden är 1,6 mnkr högre än budget. Antalet 
sjukresor har ökat med 1 452 till 187 660 resor under året, motsvarande en procent samtidigt som 
snittlängden på resorna har blivit längre vilket leder till ökade kostnader. 

Kostnaden för sjukresor uppgår till 71,6 mnkr, vilken kan jämföras med föregående år då kostnaden 
uppgick till 67,7 mnkr. Det resulterar i en kostnadsökning för regionen på 3,9 mnkr. Taxi-index som 
regleras årligen i trafikavtalen per 1 november är budgeterad med en ökning om 1 procent och 
utfallet blev drygt 2 procent samt ytterligare en höjning med drygt 4 procent från 1 november 2018. 
Ytterligare en bidragande orsak till kostnadsökningen är det nya trafikavtalet för sjukresor i Sollefteå 
kommun från och med 1 augusti som dels gett dyrare sjukresor än tidigare och dels lett till en 
minskad samordningsgrad när sjukresorna inte kan samordnas med färdtjänstresorna.   

Sammantagen kostnad för färdtjänst är 1,5 mnkr högre än budget och kostnaderna jämfört med 
föregående år har minskat med 1,6 mnkr. Den främsta anledningen till den minskade kostnaden är att 
kommunalförbundet inte hanterar Sollefteå kommuns kostnader från och med 1 augusti.  
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Störst avvikelse har Härnösands kommun med 1,0 mnkr högre kostnaderna än budget vilket 
motsvarar en budgetavvikelse om 24 procent. Antalet resor i Härnösand har ökat med 7 procent 
jämfört med föregående år, vilket har lett till en kostnadsökning med 1,2 mnkr. Den största ökningen 
av resandet består av färdtjänstresor som under året har ökat med 1 215 till 24 192 resor vilket 
motsvarar en ökning med fem procent. Antalet personer med färdtjänsttillstånd har ökat med 42 
jämfört med föregående år vilket kan vara en bidragande orsak till ett ökat antal resande. Antalet 
skolresor har fortsatt att öka med totalt 872 under året. Den största ökningen skedde under första 
halvåret men har under andra delen varit i nivå med föregående år.  

Antalet färdtjänstresor i Ånge har minskat med 22 procent från 5 819 till 4 562 resor. Antalet 
särskolresor ligger i paritet med föregående år och resor till daglig verksamhet har ökat. Den totala 
resandeminskningen motsvarar 11 procent. Antal färdtjänsttillstånd har minskat med 11 procent 
vilket innebär att 396 personer har tillstånd att resa med färdtjänst och det kan vara en bidragande 
orsak till ett minskat antal resande. Ånge kommun har 0,5 mnkr lägre kostnader än budget och 
kostnaden har också minskat jämfört med föregående år med 0,4 mnkr.  

 

Kostnaden för Timrå är 0,3 mnkr högre än budgeterat och 0,1 mnkr högre än föregående år. Antalet 
resandet har stagnerat totalt under året. Antal resande ökade till och med augusti för att sedan minska 
under resterande del av året. Antal färdtjänsttillstånd har minskat med 107 sedan 1 juni då Timrå 
kommun överlämnade handläggningen av färdtjänst till Din Tur kundcenter. Minskningen av antalet 
tillstånd för färdtjänst motsvarar 12 procent och kan vara en del i det minskade antalet resandet under 
senare delen av året.  

För Kramfors kommun är kostnaderna 0,4 lägre än budget och kostnaderna jämfört med föregående 
år har ökat med 0,2 mnkr. 

Örnsköldsviks kommun har 0,5 mnkr högre kostnader än budget och redovisar 0,3 mnkr högre 
kostnader än föregående år. 

Medlemmar, mnkr Utfall 2018 Budget 
2018 

Budget-
avvikelse 

Budget-
avvikelse 

(%) 
Utfall 
2017 

Avvikelse  
2018-
2017 

Avvikelse  
2018-2017 

(%) 

Region Västernorrland -71,6 -70,0 -1,6 2% -67,7 -0,7 1% 
Ånge kommun -3,0 -3,5 0,5 -14% -3,4 0,1 -4% 
Sundsvalls kommun -0,1 -0,1 0,0 -3% -0,1 0,0 14% 
Timrå kommun -4,4 -4,1 -0,3 7% -4,4 0,1 -3% 
Härnösands kommun -5,1 -4,1 -1,0 24% -4,7 -0,4 9% 
Kramfors kommun -10,3 -10,7 0,4 -4% -10,2 -0,2 2% 
Sollefteå kommun -3,4 -3,2 -0,1 3% -5,8 0,0 0% 
Örnsköldsviks kommun -11,7 -11,2 -0,5 4% -11,5 -0,1 1% 
Summa  -109,4 -106,9 -2,5 3% -107,7 -1,9 2% 

Administrativa nettokostnader 

De administrativa nettokostnaderna uppgår till 50,9 mnkr och budget är 51,7 mnkr. 
Budgetavvikelsen uppgår till 0,8 mnkr, vilket motsvarar 2,0 procent lägre kostnader.  

Störst avvikelse finns under personal där kostnaderna är 1,5 mnkr lägre än budget. Intäkterna är 0,5 
mnkr högre än budget. Det beror på nya och omförhandlade kundtjänstavtal. På kostnadssidan blev 
utfallet av lönerevision lägre än budgeterat samt att en controllertjänst inte tillsattes förrän i 
december. En omdisponering av tjänster inom kundserviceorganisationen har också bidragit till 
minskade lönekostnader och arbetsgivaravgifter. Kostnaderna utföll 0,9 mnkr lägre än budget. 

Externa kostnader är 1,0 mnkr högre än budget. I externa kostnader ingår bland annat lokalhyra, 
försäkringskostnader, kostnader för bevakning och larm, föreningsavgifter för Svensk 
Kollektivtrafik, samt konsultkostnader. Budgetavvikelsen beror bland annat på högre kostnader för 
konsultarvode inom juridiska tjänster för stöd vid upphandling med 0,4 mnkr, samt även arvode för 
revision med 0,1 mnkr. En kostnad för ej redovisad försäljning med 0,2 mnkr har reserverats då ett 
försäljningsställe inlett konkurs i december 2018, vilken även påverkar avvikelsen. Porto och 
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kostnad för skrivare har ökat i och med tätare fakturering. Efter ombyggnaden av Din Tur 
kundcenter under förgående år har ytterligare justeringar skett av arbetsmiljön med högre kostnader 
för fler arbetsstationer och ljudabsorbeter för att möta utökade kunduppdrag.  

Det EU-finansierade projektet Hållbara Resor har slutförts under året med kostnader i paritet med 
budget. För projektet Koll 2020 som också är medfinansierat av EU är utfallet 0,3 mnkr lägre än 
budget. 

Inom ekonomienheten har kostnader för att införa elektronisk fakturahantering för både kund- och 
leverantörsfakturor budgeterats men aktiviteten har inte realiserats under året på grund av resursbrist. 
Därav har inte några kostnader belastat enheten.  

I jämförelse med budget redovisar Marknad 0,5 mnkr lägre i kostnader. Det beror bland annat på att 
planerade aktiviteter har utgått eller senarelagts tillföljd av arbetet med att hantera releaser av 
subventionerade kommunkort och sommarlovskortet. Upphandling av ny partner för reklam på buss 
samt ny reklambyrå har slutförts under hösten. En kostnadsreducering om 0,2 mnkr på tidtabeller, 
reklamartiklar samt trycksaker har skett.  

Kostnaden för Biljettmaskiner uppgår till 5,9 mnkr, vilket är 0,8 mnkr högre än budget. Det har skett 
en omflyttning av kostnader från enheten IT och telefoni till Biljettmaskiner för att få en samlad 
överblick av driftskostnaderna. Abonnemangskostnader, transaktionsavgifter GPRS för realtid, drift 
samt serviceavtal har haft en högre abonnemangskostnad än budgeterad. Ett utökat underhållsavtal 
med FARA för ökad funktionalitet enligt kravställan har medfört högre kostnaderna med 0,6 mnkr.  

Inom IT och telefoni redovisas 0,5 mnkr högre kostnader än budget. En omställning och 
nedstängning av servrar, samt genomgång av drift- och serviceavtal, har lett till en lägre kostnad med 
0,4 mnkr. Konsultkostnader för utveckling samt uppgradering av stödsystem är högre än budgeterat. 
En ytterligare orsak till budgetavvikelsen är utveckling av stödsystem. Bland annat kan nämnas 
Elmer 2 och Frida, för överföring av trafikdata till trafikentrepenörer, Elmer 2 används för filexport 
och Frida 2 för fordonsuppföljning.  Utveckling av Norrlandsservern, som är ett samarbete mellan de 
fyra norrlandslänen för en gemensam plattform för biljettering har också påverkat budgetavvikelsen. 
Under året ersattes den gamla personuppgiftslagen med den nya Dataskyddsförordningen29 som från 
25 maj 2018 gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av 
personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Omställningskostnaden 
för GDPR om 0,3 mnkr var inte budgeterad då aktiviteten tillkommit senare än budgetbeslutet.  

Jämfört med föregående år är totalt utfall 0,3 mnkr lägre, vilket motsvarar 0,4 procent lägre 
kostnader. Personalkostnader har ett lägre utfall med 01 mnkr jämfört med föregående år, beroende 
på en pensionsutbetalning som upphörde under året. Även för Externa kostnader är utfallet lägre än 
föregående år med 0,6 mnkr, vilket motsvarar 12 procent.  

För Biljettmaskiner är kostnaderna 0,2 mnkr högre jämfört med föregående år, motsvarande 3 
procent, främst till följd av fortsatt underhåll och reparation av biljettmaskiner. För IT och telefoni är 
kostnaderna däremot 0,2 mnkr lägre, vilket motsvarar 2,4 procent. 

 

Nettokostnader (mnkr) Utfall 
2018 

Budget 
2018 

Budget-
avvikelse 

Budget-
avvikelse 

(%) 
Utfall 
2017 

Avvikelse  
2018-2017 

Avvikelse  
2018-2017 

(%) 

Personal -28,6 -30,1 1,5 5,2% -28,7 0,1 0,3% 

Externt -5,0 -4,0 -1,0 -20,0% -5,6 0,6 12,0% 

Biljettkontroll  -0,6 -0,6 0,0 0,0% -0,5 -0,1 -16,7% 

Hållbara Resor -0,3 -0,3 0,0 0,0% 0,0 -0,3 -100,0% 

Koll 2020 -0,6 -0,9 0,3 50,0% 0,0 -0,6 -100,0% 

Förbundsdirektion -0,8 -0,8 0,0 0,0% -0,9 0,1 12,5% 

Ekonomienheten 0,0 -0,7 0,7 0,0% -0,4 0,4 0,0% 

                                                      
29 GDPR, The General Data Protection Regulation 
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Utvecklingsenheten -0,1 -0,2 0,1 100,0% -0,2 0,1 100,0% 

Hållplatsarbete -0,1 -0,1 0,0 0,0% -0,1 0,0 0,0% 

Marknad -0,4 -0,9 0,5 125,0% -0,7 0,3 75,0% 

Biljettmaskiner (drift och underhåll) -5,9 -5,1 -0,8 -13,6% -5,7 -0,2 -3,4% 

IT och telefoni -8,5 -8,0 -0,5 -5,9% -8,3 -0,2 -2,4% 

Summa -50,9 -51,7 0,8 1,6% -51,1 0,2 0,4% 
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Sammanställning medlemsbidrag 

Utfallet för medlemsbidraget är 386,1mnkr och budget är 438,6 mnkr. De medlemmarna med störst 
avvikelse är Härnösands kommun och Sundsvalls kommun. Främsta orsaken till avvikelsen är att 
införandet av subventionerade produkter inte var budgeterad. Det medför att medlemmarna får ett 
lägre medlemsbidrag. Den största procentuella avvikelsen har Härnösands kommun med en 
avvikelse om 71 procent, vilken motsvarar 20,5 mnkr. Kommunen har flera subventionerade 
produkter. Sundsvall kommun införde ett subventionerat barnkort vid halvårsskiftet och har sedan 
tidigare ett subventionerat kommunkort för seniorer. Det subventionerade seniorkortet fanns med i 
budget men det har sålts betydligt fler seniorkort än vad som budgeterats och avvikelsen uppgår till 
14,5 mnkr.   

Medlemsbidrag (mnkr) Utfall 2018 Budget 
2018 

Budget-
avvikelse 

Budget-
avvikelse 

(%) 
Utfall 2017 Avvikelse  

2018-2017 
Avvikelse  
2018-2017 

(%) 

Region Västernorrland 214,0 220,6 -6,6 -3% 200,5 14,2 7% 

Ånge kommun 10,6 10,5 -0,1 1% 10,5 -0,3 -3% 

Sundsvalls kommun 56,7 80,3 -23,6 -29% 66,6 -9,9 -15% 

Timrå kommun 17,3 19,0 -1,7 -9% 18,0 -0,6 -4% 

Härnösands kommun 8,4 28,9 -20,5 -71% 28,6 -20,3 -71% 

Kramfors kommun 26,6 26,2 0,4 2% 24,9 1,6 7% 

Sollefteå kommun 16,6 17,1 -0,4 -3% 18,5 -2,0 -11% 

Örnsköldsviks kommun 35,8 36,0 -0,3 -1% 28,6 7,2 25% 

Summa 386,1 438,6 -52,6 -12% 396,1 -10,1 -3% 
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Prognosavvikelse 
Ett sätt att analysera risk och kontroll är att mäta prognossäkerheten. Tillförlitliga prognoser skapar 
förutsättningar för kommunalförbundet att fatta rätt beslut och genomföra nödvändiga korrigeringar. 
Prognossäkerheten är även en viktig del inför arbetet med budget kommande år. Vid 
tertialuppföljning per april görs årets första helårsprognos och vid tertialuppföljning per augusti görs 
kommunalförbundets andra helårsprognos.   

Verksamhetens nettokostnader prognostiserades med 529,3 mnkr i april och prognosen ökade med 
0,4 mnkr i augusti och uppgick till 529,7 mnkr. Prognosavvikelsen motsvarar 0,4 procent för april 
och den förbättrades något för augusti där avvikelsen motsvarar 0,3 procent. 

Belopp, mnkr Utfall 
2018 

Års-
prognos 

aug 

Prognos-
avvikelse 

aug 

Prognos-
avvikels

e 
aug (%) 

Års-
prognos 

april  

Prognos-
avvikelse 

april 

Prognos-
avvikelse 
apr (%) 

Budget 
2018 

Verksamhetens intäkter 142,6 135,7 6,9 5% 140,5 2,1 2% 129,3 

Verksamhetens kostnader -670,8 -661,3 -9,5 1% -665,6 -5,2 1% -650,6 

Jämförelsestörande poster 0,9 0,0 0,9 100% 0,0 0,9 100% 0,0 

Avskrivningar -4,1 -4,1 0,0 0% -4,2 0,1 1% -4,6 

Verksamhetens nettokostnad -531,4 -529,7 -1,7 0,3% -529,3 -2,1 0,4% -525,9 

Kommunala biljettsubventioner 143,6 119,8 23,8 17% 94,1 49,5 34% 87,3 

Medlemsbidrag 386,1 409,9 -23,8 -6% 435,2 -49,1 -13% 438,6 

Finansiella intäkter 1,7 0,0 1,7 100% 0,0 1,7 100% 0,0 

Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 

Jämförelsestörande finansiella poster 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 

Årets resultat 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 

Exkluderas jämförelsestörande poster och avskrivningar i verksamhetens nettokostnader är 
prognosavvikelsen i april 3,0 mnkr, motsvarande 0,6 procent. Vid uppföljningen i augusti är 
prognosavvikelsen 2,6 mnkr vilket är 0,4 mnkr närmare utfallet och en knapp procentuell avvikelse 
om 0,5 procent. 

 Belopp, mnkr Utfall 
2018 

Års-
prognos 

aug 

Prognos-
avvikelse 

aug 

Prognos-
avvikelse 
aug (%) 

Års-
prognos 

april  

Prognos-
avvikelse 

april 

Prognos-
avvikelse 
apr (%) 

Budget 
2018 

Verksamhetens nettokostnader 

exkl. jämförelsestörande poster 
532,3 529,7 2,6 0,5% 529,3 3,0 0,6% 525,9 

Verksamhetens intäkter  

Vid årets första uppföljning prognostiserades verksamhetens intäkter till 140,5 mnkr med en 
avvikelse på 2,1 mnkr jämfört med utfallet. Vid årets andra uppföljning prognostiserades intäkterna 
till 135,7 mnkr och avvikelsen är 7 mnkr i jämförelse med utfallet.  

Prognosen per augusti för biljettintäkter är 1,4 mnkr lägre än vid året första prognos per april. Vid 
den första prognosen hade inte införandet av de subventionerade kommunkorten i Härnösand, Timrå 
och Sundsvall genomförts. Effekten av kommunkorten är minskade biljettintäkter vilket också visar 
sig vid årets andra prognos. Utfallet för biljettintäkter blev något högre än prognosen per augusti, 0,5 
mnkr.  

I april prognostiserades skolkortsintäkterna 2,4 mnkr högre än vid prognosen per augusti. Införandet 
av de subventionerande barnkorten i Härnösand och Timrå under sommaren resulterade i minskade 
skolkortsintäkter vilket även prognosen per augusti visar. Utfallet blev 1,5 mnkr högre än prognosen 
per augusti. 

Prognosavvikelsen för bidraget gällande sommarlovskortet är vid en jämförelse mellan årets utfall 
och prognosen per april 3,7 mnkr. I augusti sker en prognosförbättring med 0,7 mnkr vilket resulterar 
i en något lägre avvikelse som uppgår till 3 mnkr jämfört med årets utfall. Avvikelsen beror på 
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osäkerhet kring vilka kostnader som kunde täckas av bidraget samt svårigheter kring bedömningen 
av vilket intäktsbortfall sommarlovskortet skulle generera. 

Intäkter från Bussgods prognostiserades till 0,7 mnkr, vilket är 0,4 mnkr lägre än utfallet både vid 
prognosen per april och vid prognosen per augusti. Det beror på en för hög avräkning under 2016-
2018 vilken har reglerats i slutet av 2018 och uppgår till 0,4 mnkr. 

Sammanställning, mnkr Utfall 
2018 

Års-
prognos 

aug 

Prognos-
avvikelse 

aug 

Prognos-
avvikelse 
aug (%) 

Års-
prognos 

april  

Prognos-
avvikelse 

april 

Prognos-
avvikelse 
apr (%) 

Budget 
2018 

Biljettintäkter 105,9 105,4 0,5 0% 106,8 -0,9 -1% 100,1 
Skolkortsintäkter 19,8 18,3 1,5 8% 20,7 -0,9 -5% 22,8 
Resplusintäkter  2,8 2,7 0,2 6% 2,6 0,2 7% 2,5 
Bussgodsintäkter 0,3 0,7 -0,4 -122% 0,7 -0,4 -119% 0,9 
Bidrag, samverkande system 3,5 3,3 0,2 6% 3,6 -0,1 -3% 3,0 
Bidrag, sommarlovskortet 3,7 0,8 3,0 80% 0,0 3,7 100% 0,0 
EU-bidrag 2,3 1,4 0,9 41% 3,3 -1,0 -42% 3,3 
Tilläggsavgift biljettkontroll 0,3 0,4 -0,1 -20% 0,3 0,0 -17% 0,3 
Reklam på buss 0,8 0,7 0,0 5% 0,7 0,0 5% 0,7 
Kundservice och anropsstyrdtrafik 1,4 1,4 0,0 2% 1,3 0,1 7% 1,2 
Färdtjänsthandläggning 0,5 0,5 0,0 -2% 0,3 0,2 37% 0,4 
Färdtjänstsamordning 0,2 0,0 0,2 100% 0,0 0,2 100% 0,2 
Persontransporter 0,6 0,0 0,6 100% 0,0 0,6 100% 0,0 
Utdebiterad tid 0,2 0,0 0,2 100% 0,0 0,2 100% 0,0 
Intäkter taxametertömning  0,1 0,1 0,0 13% 0,1 0,0 13% 0,1 
Övriga intäkter 0,1 0,2 0,0 -21% 0,1 0,0 34% 0,1 
Verksamhetens nettokostnad 142,6 135,7 7,0 5% 140,5 2,1 2% 135,4 

Verksamhetens kostnader  

Trafikkostnader för linjelagd busstrafik    
Den totala trafikkostnaden för linjelagd busstrafik uppgår till 450,9 mnkr i jämförelse med prognos 
april 443,7 mnkr samt augusti 442,1 mnkr. Utvecklingen under året visar dels ett ökat resande, vilket 
påverkar de trafikavtal som har resandeincitament och dels har gapet mellan utfall indexkorgar och 
budgeterad index minskat.   

Utfallet för provisioner uppgår till 1,9 mnkr, vilket var samma prognos som i april. Prognosen i 
augusti var neddragen till 1,8 mnkr, till följd av en vikande försäljningsutveckling under sommaren. 
Sannolikt har sommarlovskortet för barn och ungdomar bidragit till det, då målgruppen tidigare löst 
färdbevis under sommarperioden, då inte skolkort gäller. Försäljningsnivån hos Din Turs ombud, har 
ändå legat stabilt på samma nivå under året.  

Fler resenärer betalar idag med kort via hemsidan och swish, vilket genererar högre 
transaktionskostnader än tidigare. Vid prognosen i april lades nivån på 2,8 mnkr för året. Utfallet 
uppgår till 2,7 mnkr, vilket är 0,1 mnkr lägre än prognoserna för april och augusti. 

 

Kostnadsslag, mnkr Utfall 
2018 

Års-
prognos 

aug 
Prognos-
avvikelse 

Prognos-
avvikelse 

Års-
prognos 

april  
Prognos-
avvikelse 

Prognos-
avvikelse 

Budget 
2018 

      aug aug (%)   april apr (%)   
Tätortstrafik -190,2 -184,5 -5,7 -3,0% -185,0 -5,2 -2,7% -184,5 

Landsbygdstrafik -256,1 -252,9 -3,2 -1,2% -254,3 -1,8 -0,7% -254,4 

Försäljningsprovision -1,9 -1,8 -0,1 -5,3% -1,9 0,0 0,0% -1,8 

Bankkostnader m m  -2,7 -2,8 0,1 3,7% -2,8 0,1 3,7% -2,5 

Summa -450,9 -442,1 -8,9 -2,0% -443,7 -6,9 -1,6% -443,2 
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Indexutveckling 

Under sista tertialet steg framförallt indexvärdet för drivmedel, både inom HVO samt PPI diesel mer 
än bedömningen som gjordes vid årsprognosen i augusti. 

 
 

Tätortstrafik 

För tätortstrafiken prognostiserades den totala kostnaden till 185 mnkr i april och 184,5 mnkr i 
augusti. Utfallet uppgår till 190,2 mnkr, vilket är 5,2 mnkr högre kostnader än vid prognosen i april 
och 5,7 mnkr högre än prognosen i augusti.  

Utfallet för trafikkostnaden är 2,2 mnkr högre än prognosen i augusti. Den lägre kostnad som 
prognostiserades i april och augusti beror bland annat på att kostnaderna för Sundsvalls tätort  
respektive Örnsköldsvik tätort blev högre än den bedömning som gjordes.   

För resandeincitamenten visar prognoserna både i april och i augusti att resandeutveckling under året 
blev högre än beräknat. Prognosen för april räknades upp med 2,7 mnkr och prognosen i augusti med 
ytterligare 1,6 mnkr. En orsak till resandeökningen är det subventionerade barnkortet i Sundsvall 
som infördes under sommaren. Vid prognosen i augusti prognostiserades ett högre antal resande men 
inte tillräckligt. 

 

Kostnadsslag, mnkr Utfall 
2018 

Års-
prognos 

aug 

Prognos-
avvikelse 

Prognos-
avvikelse 

Års-
prognos 

april  

Prognos-
avvikelse 

Prognos-
avvikelse Budget 

2018 
aug aug (%) april apr (%) 

Trafikkostnad -159,4 -157,2 -2,2 1% -157,6 -1,8 1% -156,4 

Resandeincitament -10,2 -8,2 -2,0 20% -7,1 -3,1 30% -5,6 

Index -18,2 -16,5 -1,7 9% -17,6 -0,6 3% -19,7 

Miljöincitament -0,1 -0,1 0,0 -18% -0,1 0,0 0% -0,1 

Förstärkningstrafik -0,8 -1,0 0,2 -20% -1,1 0,3 -32% -1,2 

Avskrivning -1,5 -1,5 0,0 0% -1,5 0,0 0% -1,5 

Summa -190,2 -184,5 -5,7 3% -185,0 -5,2 3% -184,5 

 
Landsbygdstrafik 

Utfallet för landsbygdstrafiken uppgår 256,1 mnkr och kan jämföras med prognosen för april om 
254,3 mnkr respektive prognosen för augusti om 252,9 mnkr.  
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Trafikkostnaden visar 2,6 mnkr lägre kostnad än prognosen i april. Vid en jämförelse med prognosen 
i augusti blev utfallet 0,7 mnkr i lägre kostnad. 

Utfallet för resandeincitament blev 2,0 mnkr högre än prognos april respektive 1,6 mnkr högre än 
prognos augusti. Effekten av tillkommande subventionerad produkt under andra halvåret i Sundsvall 
samt Timrå gav en högre tillströmning av resande än vad prognosen baserades på för trafikområde 
Timrå-Njurunda samt Sundsvall-Matfors. Även för linje 201 visar resandeutvecklingen en ökning av 
antalet resenärer. En svårighet har varit att prognostisera resandeutvecklingen till följd av effekten av 
de subventionerade produkterna.  

Indexutvecklingen av indexkorgarna under andra halvåret, har överstigit den prognostiserade 
utvecklingen. Förstärkningstrafiken prognostiserades i april att kvarstå på 2,7 mnkr. Effekten av 
resandeutvecklingen för hösten i trafikområde Sundsvall landsbygd, Timrå-Njurunda samt linje 201 
ledde till ett ökat behov av förstärkning och prognosen justerades i augusti till 3,1 mnkr för året. 
Behovet var dock större och utfallet är 0,1 mnkr högre kostnad än prognosen i augusti.   

 

Kostnadsslag, mnkr Utfall 
2018 

Års-
prognos 

aug 

Prognos-
avvikelse 

Prognos-
avvikelse Års-

prognos 
april  

Prognos-
avvikelse 

Prognos-
avvikelse Budget 

2018 
aug aug (%) april apr (%) 

Trafikkostnad -218,7 -219,4 0,7 0,3% -221,3 2,6 1,2% -221,7 

Resandeincitament -4,0 -2,4 -1,6 -39,7% -2 -2,0 -49,7% -0,5 

Index -27,6 -25,4 -2,2 -8,0% -25,7 -1,9 -6,9% -26,9 

Miljöincitament -1,1 -1,1 0,0 0,0% -1,2 0,1 9,1% -1,2 

Förstärkningstrafik -3,2 -3,1 -0,1 -3,1% -2,7 -0,5 -15,6% -2,6 

Avskrivning -1,5 -1,5 0,0 0,0% -1,4 -0,1 -6,7% -1,5 

Summa -256,1 -252,9 -3,2 -1,2% -254,3 -1,8 -0,7% -254,4 

 

Kompletteringstrafik 

Prognosavvikelsen för kompletteringstrafik uppgick till 0,3 mnkr i april och 0,1 mnkr i augusti. För 
Sollefteå prognostiserades både i april och i augusti 0,1 mnkr högre kostnader för anropsstyrd trafik 
än utfallet.  

Även för Örnsköldsviks kommun prognostiserades högre kostnader om 0,1 mnkr i april men i 
prognosen i augusti minskades kostnaderna och prognosen är i paritet med utfallet.  

För Härnösands kommun prognostiserades ökade kostnader med 0,1 mnkr men vid årets slut hade 
inte kostnader ökat i den omfattning som prognostiserats. 

Kostnadsslag, mnkr Utfall 
2018 

Års-
prognos 

aug 

Prognos-
avvikelse 

aug 

Prognos-
avvikelse 
aug (%) 

Års-
prognos 

april  

Prognos-
avvikelse 

april 

Prognos-
avvikelse 
apr (%) 

Budget 
2018 

Komplettering, anropsstyrd taxi -1,3 -1,4 -0,1 -9% -1,6 0,3 -22% -1,8 
Komplettering, linjelagd taxi -0,7 -0,7 0,0 0% -0,7 0,0 0% -0,6 

Summa -2,0 -2,1 0,1 -7% -2,3 0,3 -16% -2,4 

Särskild persontrafik 

I den första tertialrapporten per april prognostiserade kostnaderna för särskild persontrafik till 107,0 
mnkr och i jämförelse med utfallet är prognosavvikelsen två procent. Prognosavvikelsen är vid en 
jämförelse mellan utfallet och den senaste årsprognosen i augusti 0,7 mnkr, vilken motsvarar en 
avvikelse om en procent. 

För sjukresekostnaderna är prognosavvikelsen 1,6 mnkr vid uppföljningen per april och 0,7 mnkr vid 
uppföljningen per augusti, vilken motsvarar tå respektive en procent. I den första prognosen i april 
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var bedömningen att antalet resande skulle vara i nivå med föregående år. Per augusti baserades 
prognosen på en resandeutveckling med ett ökat antal resande och att det nya trafikavtalet i Sollefteå 
från och med 1 augusti är ett dyrare avtal. 

Utfallet för Härnösands kommun ligger på samma nivå som prognosen per augusti. Bedömningen 
för prognosen i april med en avvikelse på 0,9 mnkr baserades på att resandet skulle fortsätta att ha 
samma tendens att öka i antal. Skolresorna som stod för en stor del av resandeökningen stagnerade 
under senare delen av året.   

I Ånge kommun är prognosavvikelserna 0,1 mnkr för de två uppföljningarna i april och i augusti. 
Bedömningen gjordes utifrån föregående års minskning av resor samt med samma tendens under 
året.  

För Timrå kommun är de prognostiserande kostnaderna 0,1 mnkr högre än utfallet. Bedömningen har 
baserats på att resandeutvecklingen skulle öka i en högre omfattning.   

Prognosavvikelsen för Kramfors kommun var per april 1,2 mnkr och per augusti 0,2 mnkr. 
Bedömningen av kostnaderna i april där prognosen var 9,1 mnkr jämfört med utfallet om 10,3 mnkr 
gjordes utifrån att skolresorna skulle fortsätta att minska i antal. Skolresorna kan fluktuera terminsvis 
och en annan prognos gjordes i augusti.    

Utfallet för Örnsköldsviks kommun uppgår till 11,7 mnkr och vid den första prognosen i april 
bedömdes kostnaderna till 11,1 mnkr med an prognosavvikelse om 0,6 mnkr motsvarande fem 
procent. Prognosen baserades på en resandeminskning med Örngruppens resor vilken förändrades 
under året. Vid uppföljningen i augusti var resandeutvecklingen inkluderad och kostnaderna 
prognostiserades till 11,6 mnkr. 

Sollefteå kommun har upphandlat sina resor själv från och med den 1 augusti vilket innebär att 
kommunalförbundet inte har några kostnader för färdtjänsten i Sollefteå kommun för årets fem sista 
månader 

Kostnadsslag, mnkr Utfall 
2018 

Års-
prognos 

aug 

Prognos-
avvikelse 

aug 

Prognos-
avvikelse 
aug (%) 

Års-
progno
s april  

Prognos-
avvikels

e 
april 

Prognos-
avvikels

e 
apr (%) 

Budget 
2018 

Region Västernorrland -71,6 -70,9 -0,7 1% -70,0 -1,6 2% -70,0 

Ånge kommun -3,0 -3,1 0,1 -4% -3,1 0,1 -3% -3,5 

Sundsvalls kommun -0,1 -0,1 0,0 12% 0,0 0,0 12% -0,1 

Timrå kommun -4,4 -4,5 0,1 -3% -4,5 0,1 -2% -4,1 

Härnösands kommun -5,1 -5,1 0,0 0% -6,0 0,6 -18% -4,1 

Kramfors kommun -10,3 -10,1 -0,2 2% -9,1 -1,2 12% -10,7 

Sollefteå kommun -3,4 -3,3 0,0 0% -3,3 -0,1 3% -3,2 

Örnsköldsviks kommun -11,7 -11,6 -0,1 1% -11,1 -0,6 5% -11,2 

Summa -109,4 -108,7 -0,7 1% -107,0 -2,4 2% -106,9 

 

 

Administrativa nettokostnader  

 Prognosavvikelsen för förvaltningskostnader vid en jämförelse mellan årets utfall och prognosen per 
april är 2,3 mnkr vilket motsvarar 4,5 procent av kostnaderna. För prognosen per augusti är 
avvikelsen 0,9 mnkr motsvarar knappt 1,6 procent.  

Personal visar en lägre prognos i augusti med 0,7 mnkr i jämförelse med utfallet. Det är till följd av 
att årets lönerevision gav ett lägre utfall än prognosen per april, samt att en controllertjänst tillsattes 
först i december. Ytterligare en orsak är en förändring av två tillsvidaretjänster som tillsätts från 
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vikariepoolen på Din Tur Kundcenter, effekten ger lägre arbetsgivaravgifter. Utfallet av intäkter är 
också högre än prognos då rörlig del gett högre intäkt. 

Utfallet för externa kostnader uppgår till 5,0 mnkr, vilket är 0,6 mnkr högre än vid prognosen per 
april och 0,2 högre än prognosen per augusti. Avvikelsen beror främst på högre kostnader än vad 
som prognostiserades för konsultarvoden för juridiska tjänster samt arvode för revision. Ytterligare 
orsaker som inte var med i prognosen är justering av kontorslandskapet på Din tur Kundcenter med 
fler arbetsplatser och ljudabsorbeter. Kostnader för ersättning med anledning av trafikstörning för 
linje 331 uppstod under sommaren. Fortsatt arbete med genomlysning av kostnader och översyn av 
avtal har bidragit till att motverka kostnadsutvecklingen. En kostnad för ej redovisad försäljning med 
0,2 mnkr har reserverats då ett försäljningsställe inlett konkurs i december 2018, vilken även 
påverkar prognosavvikelsen jämfört med augusti. 

Projektet Hållbara Resor har avslutats under året och utföll i paritet med prognosen per april. 
Avvikelsen mot prognosen per augusti beror på sent inkomna fakturor under sista tertialet. För 
projektet Koll 2020 är kostnaderna 0,3 mnkr lägre än prognosen per april. Däremot var prognosen 
per augusti för hårt neddragen med 0,3 mnkr. 

Kostnader för införande av elektronisk fakturahantering för kund- och leverantörsfakturor har 
prognostiserats till 0,7 mnkr vid uppföljningen i april och till mnkr vid uppföljning i augusti men 
aktiviteten har på grund av resursbrist inte genomförts och några kostnader har därför inte 
uppkommit.  

Åtgärder att minska kostnaderna för tidtabellsarbete och översyn av avtal, abonnemang och 
effektivitetsåtgärder med anledning av årsprognosen efter tertialrapporten per april har gett viss 
effekt. Inom marknad har dels neddragning med 0,1 mnkr av marknadsföringsprojekt skett samt att 
aktiviteter senarelagts till 2019.  

För Biljettmaskiner prognostiserades i april för en utökad servicekostnad för optiska läsare samt för 
GPRS med en konstaterad högre abonnemangskostnad än budgeterat. Vid prognosen i augusti 
flyttades servicekostnaden för optiska läsare till projektet Koll 2020. Under sista tertialet har 
omdisponering av kostnader lyfts från IT och telefon till Biljettmaskiner för en mer sammanhållen 
kostnadsbild.    

I prognosen för april konstaterades att kostnadsökningar för uppgradering av systemstöd var högre 
än befarat. Prognosen anpassades för att möta kostnadsökningen med omdisponeringar och 
besparingar. I prognosen vid uppföljningen i augusti konstaterades att kostnader för utveckling av 
systemstöd behövde justeras ytterligare samtidigt som serverkostnaden kvarstod. Därför utfördes en 
grundlig genomgång och omdisponering av kostnader. 

 

Nettokostnader, mnkr Utfall 
2018 

Års-
prognos 

aug 

Prognos-
avvikelse 

aug 

Prognos-
avvikelse 
aug (%) 

Års-
prognos 

april  

Prognos-
avvikelse 

april 

Prognos-
avvikelse 
apr (%) 

Budget 
2018 

Personal -28,6 -29,3 0,7 -2% -30,2 1,6 -6% -30,1 
Externa kostnader -5,0 -4,8 -0,2 4% -4,3 -0,7 14% -4,0 
Biljettkontroll  -0,6 -0,6 0,0 0% -0,6 0,0 0% -0,6 
Hållbara Resor -0,3 -0,1 -0,2 67% -0,3 0,0 0% -0,3 
Koll 2020 -0,6 -0,3 -0,3 50% -0,9 0,3 -50% -0,9 
Förbundsdirektion -0,8 -0,8 0,0 0% -0,8 0,0 0% -0,8 
Ekonomienheten 0,0 -0,5 0,5 0% -0,7 0,7 0% -0,7 
Utvecklingsenheten -0,1 -0,1 0,0 0% -0,2 0,1 -100% -0,2 
Hållplatsarbete -0,1 -0,1 0,0 0% -0,1 0,0 0% -0,1 
Marknad -0,4 -0,9 0,5 -125% -0,9 0,5 -125% -0,9 
Biljettmaskiner (drift och 
underhåll) -5,9 -5,4 -0,5 9% -6,2 0,3 -5% -5,1 

IT och telefoni -8,5 -8,9 0,4 -5% -8,0 -0,5 6% -8,0 

Summa -50,9 -51,7 0,9 -2% -53,2 2,3 -4% -51,7 
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Sammanställning medlemsbidrag 

Sammantaget för medlemsbidraget var prognosavvikelsen 13 procent för första prognosen i april och 
sex procent för andra prognosen per augusti.  

Störst fluktuation mellan årets prognoser och utfallet har Härnösands kommun och Sundsvalls 
kommun. För dessa medlemmar infördes de subventionerade produkterna efter första uppföljningen i 
april och vid uppföljningen i augusti hade subventionerade korten endast sålts under tre månader. 
Därav svårigheten att prognostisera de kommunala biljettsubventionerna och vad effekterna av dessa 
skulle bli. 

Medlemmar, mnkr Utfall 
2018 

Års-
prognos 

aug 

Prognos-
avvikelse 

aug 

Prognos-
avvikelse 
aug (%) 

Års-
prognos 

april  

Prognos-
avvikelse 

april 

Prognos-
avvikelse 
apr (%) 

Budget 
2018 

Region Västernorrland 214,0 219,4 -5,4 -3% 219,4 -5,4 -3% 220,6 
Ånge kommun 10,6 10,3 0,4 3% 10,2 0,4 4% 10,5 
Sundsvalls kommun 56,7 68,6 -11,9 -21% 76,8 -20,1 -36% 80,3 
Timrå kommun 17,3 18,2 -0,8 -5% 20,3 -3,0 -17% 19,0 
Härnösands kommun 8,4 12,2 -3,8 -45% 30,5 -22,1 -264% 28,9 
Kramfors kommun 26,6 26,2 0,4 1% 24,8 1,8 7% 26,2 
Sollefteå kommun 16,6 17,0 -0,4 -2% 17,3 -0,6 -4% 17,1 
Örnsköldsviks kommun 35,8 38,0 -2,3 -6% 35,9 -0,1 0% 36,0 
Summa  386,1 409,9 -23,8 -6% 435,2 -49,1 -13% 438,6 
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Sammanställd redovisning 
Utöver kärnverksamheten har kommunalförbundet intressen i andra bolag som på något sätt bidrar 
till att utveckla länets kollektivtrafik. Under året har förändringar skett inom koncernen och numera 
äger kommunalförbundet 100 procent av Bussgods mot tidigare 47,1 procent. Interna 
mellanhavanden har eliminerats. Koncernen redovisar under 2018 en vinst om 0,2 mnkr. Det är en 
förbättring jämfört med föregående år då koncernen redovisade en förlust om 0,6 mnkr. Resultatet 
för Bussgods har resultatet förbättrats med 0,9 mnkr mellan åren.  

Bussgods i Västernorrland AB 

Bussgods i Västernorrland AB är från och med 2017 ett helägt dotterbolag. Verksamheten bedrivs i 
egen regi på tre godsterminaler. Bussgods har ett 40-tal in- och utlämningsställen i länet. 

Kommunalförbundet har tillsammans med övriga ägare fattat beslut om att fusionera de tre nordliga 
bussgodsbolageni Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Ett gemensamt bussgodsbolag 
möjliggör bättre samordning och bättre förutsättningar på en större marknad. Politiskt är det viktigt 
att tillgodose att gods når och kan skickas från hela regionen. En ny affärsmodell är nödvändig för 
fortsatt godshantering i kollektivtrafik i Västernorrland. Fusionsprocessen har pågått under åren men 
avbröts då den nya ledningen i Norrbotten initierade en översyn av bussgodsbolaget baserad på en 
negativ resultatutveckling. I avvaktan på denna utredning tas inga ytterligare steg mot fusion.  

Bussgods i Västernorrland AB redovisar en vinst om 0,2 mnkr. Föregående år redovisades en förlust 
om 0,7 mnkr. Antalet frakter har ökat under året. Omstrukturering av Bussgods Sverige har inneburit 
högre avräkningskostnader för transporter av gods nationellt. Totalt har det inneburit att kostnaderna 
har ökat med 0,8 mnkr i jämförelse med föregående år.  

Norrtåg AB 

Kommunalförbundet äger 25 procent av Norrtåg AB. Övriga ägare är Region Jämtland Härjedalen, 
Länstrafiken i Västerbotten AB och Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens 
län. Norrtåg AB ska i enlighet med ägarnas uppdrag bedriva regional persontrafik med tåg. 
Kommunalförbundets andel av finansieringen är 34 procent och baseras dels på kilometerproduktion 
i länet och antal personkilometer i länet. 

Under året har Norrtåg trafikerat sex sträckor med 84 avgångar dagligen, måndag till fredag, eller 
cirka 2 100 avgångar per månad plus helgtrafik i en lägre omfattning.  

Trafikkostnaden för Norrtåg AB uppgår till 178,6 kr, eller 19,7 mnkr lägre jämfört med budget. En 
trafik med många inställda turer medför lägre kostnader i form av minskade banavgifter samt att 
minskat tungt underhåll medför lägre kostnader. De större avvikelserna är kopplade till lägre 
banavgifter och återbetalning av elindex. Underhållskostnader och utebliven kostnad för 
ersättningsfordon samt minskade kostnad för bussersättningar uppgår till en avvikelse m 1,4 mnkr. 
Kostnaderna för bolagets administration är 0,9 mnkr lägre än budget beroende på lägre bemanning.  

En lägre trafikkostnad medför lägre finansiering för regionen vilket medför att skulden till ägarna 
ökar per 2018-12-31 med 10 mnkr och uppgår till 54 4 mnkr. För kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrland betyder det ett utfall för driftsbidraget på 41,7 mnkr jämfört med budgeterat 
driftsbidrag på 46,4 mnkr. Ackumulerat över åren har kommunalförbundet en fordran på Norrtåg AB 
som uppgår till 21,4 mnkr. 

Län Skuld         

2018-01-01 

Driftsbidrag enl 

2018 års bokslut 

Inbetalt 

2018 

Reglerats 

under året 

Avräknings-

skuld 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland -16 732 41 736 -46 427  -21 422 

Region Jämtland Härjedalen -4 560 21 318 -23 636 3 670 -3 208 

Länstrafiken i Västerbotten AB -14 505 36 116 -40 043  -18 433 

Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten -8 785 21 594 -24 110  -11 301 

Summa -44 582 120 764 -126 028  -54 364 

Tabell: Avräkningsskuld Norrtåg AB 
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Samtrans AB 

Samtrans AB är ett helägt dotterbolag som sköter administrativa uppdrag åt ett fåtal trafikföretag. 
Under 2016 inleddes processen att likvidera bolaget, vilken beräknas slutföras våren 2019. Processen 
har dragit ut på tiden då bolaget haft gamla fodringar som kommunalförbundet önskat reglera innan 
likvidation. Samtrans AB redovisar en förlust om 9 456 kr, vilket kan jämföras med föregående år då 
bolaget redovisade en vinst om 33 861kr. 

Västernorrlands läns Trafik AB 

Västernorrlands läns Trafik AB är ett helägt vilande dotterbolag vars syfte är behålla varumärket i 
kommunalförbundets ägo samt att administrera trafikavtalet för Linje 40 som är tecknat i bolagets 
namn. Västernorrlands läns Trafik AB redovisar ett nollresultat, vilket kan jämföras med 
föregående år då bolaget också redovisade ett nollresultat. 

Koncernens mellanhavanden 

Kommunalförbundets och bolagens mellanhavanden har ökat mellan åren 2015 till 2017 där den 
främsta orsaken är ett nytt avtal i tågtrafiken från och med augusti 2016. Mellan åren 2017 och 2018 
har mellanhavanden minskat. Kommunalförbundets och Bussgods mellanhavanden avseende 
försäljning har minskat med 0,5 mnkr mellan åren. Tidigare köpte Samtrans tjänst av 
kommunalförbundet men bolaget är nu under likvidation och köper inte tjänsten längre.  

Försäljning (mnkr) Köpare 
2018 

Säljare 
2018 

Köpare 
2017 

Säljare 
2017 

Köpare 
2016 

Säljare 
2016 

Köpare 
2015 

Säljare 
2015 

Kommunalförbundet 7,4 0,3 8,9 0,8 6,0 1,5 6,4 1,7 
Norrtåg AB  7,4  8,9  6,0  6,4 
Bussgods AB 0,3  0,8  1,4  1,6  
Samtrans AB     0,1  0,1  
Västernorrlands läns trafik AB         

 

Driftsbidrag (mnkr) Givare 
2018 

Mottagare 
2018 

Givare 
2017 

Mottagare 
2017 

Givare 
2016 

Mottagare 
2016 

Givare 
2015 

Mottagare 
2015 

Kommunalförbundet 41,7  36,6  33,8  25,2  
Norrtåg AB  41,7  36,6  33,8  25,2 
Bussgods AB         
Samtrans AB         
Västernorrlands läns trafik AB 
AABAABAB 
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Samlad bedömning om god ekonomisk hushållning   

En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart en budget i balans, utan innefattar även ett krav på 
att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. De delmål som är särskilt 
betydelsefulla och ska ha uppnått godkänd nivå för att vi ska kunna redovisa att vi uppnått god 
ekonomisk hushållning är att resurseffektivt öka det kollektiva resandet, minskad miljöpåverkan och 
målet om resurseffektiv kollektivtrafik.  

Myndigheten kommer inte att uppnå god ekonomisk hushållning 2018. Främsta orsaken är att målet 
om resurseffektiv kollektivtrafik inte uppfylls. 

Övergripande  
målområde Verksamhetens mål Utfall 2018 Måluppfyllelse 

Resenär Vi ska resurseffektivt 
öka det totala kollektiva 
resandet 

Resandet med kollektivtrafik i länet ökar. 
Marknadsandelen når målvärdet för året. Arbete återstår 
inom områdena trygghet, tidhållning och 
resenärsinformation. 

Ja, målet uppfylls 

Hållbarhet Minskad negativ 
miljöpåverkan 

All linjelagd busstrafik körs med biodrivmedel.   Ja, målet uppfylls 

Hållbarhet Resurseffektiv 
kollektivtrafik 

Ett omfattande arbete återstår för att uppnå en 
resurseffektiv kollektivtrafik. Andelen samordnade 
färdtjänst- och sjukresor minskar. 
Självfinansieringsgraden i den linjelagda 
busstrafiken sjunker.  

 Nej, målet 
uppfylls inte 

 

Av övriga sju verksamhetsmål uppfylls tre under 2018. 

Övergripande  
målområde Verksamhetens mål Utfall 2018 Måluppfyllelse 

Resenär Antalet nöjda och 
mycket nöjda kunder 
ska öka 

Målsättningarna med realtidsinformation har inte 
uppnåtts under året.  

 Nej, målet 
uppfylls inte 

Hållbarhet Kollektivtrafik bidrar 
till social inkludering  

Avgiftsfritt resande för barn och skolungdom med 
Sommarlovskort och av medlemmarna initierade 
produkter samt ökad användning av Din Tur app bidrar 
till social inkludering.  

 Ja, målet uppfylls 

Hållbarhet Ökad tillgänglighet i 
kollektivtrafiken för 
personer med 
funktionsnedsättning  

Andelen bussar med välfungerande hållplatsutrop och 
skyltinformation är för få. Under året har en ny inriktning 
fastställts för att lösa de tekniska hinder som fördröjt ett 
införande.  

 Nej, målet 
uppfylls inte 

Tillväxt Vi ska resurseffektivt 
öka resandet i 
prioriterade stråk 

Resandet i prioriterade stråk ökar och insatser pågår för 
att ytterligare främja resandet.  

 Ja, målet uppfylls 

Tillväxt Vi ska öka antalet 
resmöjligheter genom 
samverkan och 
innovation 

Nytt samverkansavtal med X-trafik främjar resande över 
länsgräns. Utvecklingen av Din Tur app och anskaffandet 
av optiska läsare är viktiga satsningar för att öka antalet 
resmöjligheter. 

 Ja, målet uppfylls 

Medarbetare Målen är välkända för 
våra medarbetare  

Medarbetarenkäten visar att målvärdena för indikatorerna 
inte uppnås. Andelen medarbetare som upplever att 
målen genomsyrar hela myndigheten har dock ökat med 
12 procent från 2017. 

Nej, målet 
uppfylls inte 

Medarbetare Medarbetarna har rätt 
förutsättningar att möta 
de förväntningar som 
ställs på verksamheten 

Medarbetarindex och sjuktal når inte målvärdena för 
2018.  

 

 Nej, målet 
uppfylls inte 
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Budgetföljsamheten är god. Nettokostnaderna uppgår till 531,4 mnkr jämfört med budgeterade 
nettokostnader om 525,9 mnkr. Avvikelsen är 5,5 mnkr högre kostnader än budget, vilket motsvarar 
en procent. Nettokostnaderna prognostiserades till 529,3 mnkr vid uppföljningen i april och till 529,7 
mnkr vid uppföljningen i augusti. Prognosavvikelsen motsvarar 0,4 procent för april och 0,3 procent 
för augusti. Prognossäkerheten har varit hög under året. 

Resandet ökar med den linjelagda kollektivtrafiken med tåg och buss i länet är 2 procent. 
Ambitionen i trafikförsörjningsprogrammet är 1 procents ökat resande i snitt per år fram till 2030. 
Att resandet ökar är ett viktigt mått för att uppnå god ekonomisk hushållning. 

För att öka andelen nöjda resenärer behöver vi förstärka arbetet som påverkar resenärernas 
upplevelse av trygghet, tidhållning samt information om förändringar och oförutsedda händelser.  

De förändrade hållbarhetskriterierna minskar utbudet av HVO samtidigt som reduktionsplikten leder 
till ökad efterfrågan på drivmedlet. Det medför en väsentlig risk för att länets bussar inte kan drivas 
med biodiesel i en nära framtid och att miljömålen inte nås. 

Utfallet av upphandlingarna av särskild persontrafik och linjelagd persontrafik kommer att ha stor 
betydelse för möjligheterna att uppnå en god ekonomisk hushållning för kommande avtalsperiod. 
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Ekonomiska rapporter 
Resultaträkning 

Belopp i mnkr Not 
Kommunalförbundet Sammanställd 

redovisning 
2018 2017 2018 2017 

Verksamhetens intäkter 1 142,6 139,7 228,3 186,3 

Verksamhetens kostnader 2 -670,8 -629,5 -755,9 -676,0 

Jämförelsestörande poster 3 0,9 8,1 0,9 8,1 

Avskrivningar 6 -4,1 -4,0 -4,7 -4,4 

Verksamhetens nettokostnader  -531,4 -485,3 -527,6 -486,0 

Kommunala biljettsubventioner 4 143,6 89,2 143,6 89,2 

Medlemsbidrag 5 386,1 396,1 386,1 396,1 

Finansiella intäkter  1,7 0,0 2,0 0,1 

Finansiella kostnader  0,0 0,0 -0,1 -0,1 

Jämförelsestörande finansiella poster  0,0 0,0 0,0 0,0 

Resultat före extraordinära poster  0,0 0,0 0,2 -0,6 

Extraordinära intäkter  0,0 0,0 0,0 0,0 

Extraordinära kostnader  0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat  0,0 0,0 0,2 -0,6 

Kassaflödesanalys 

Belopp i mnkr Not 
Kommunalförbundet Sammanställd 

redovisning 
2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Årets resultat  0,0 0,0 0,0 0,0 

Rearesultat vid avyttring av anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Avskrivningar 6 4,1 4,0 4,6 4,3 

Ökning av avsättningar  0,0 0,0 0,0 0,0 

Betald skatt  0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöden från den löpande verksamheten före förändring av 

rörelsekapital 
4,1 4,0 4,6 4,3 

Minskning av avsättningar 0,0 0,0 -0,7 0,1 

Ökning(-) minskning(+) av kortfristiga fordringar -49,0 11,1 -90,0 54,6 

Ökning(-) minskning(+) av kortfristiga skulder 59,0 -21,2 105,2 -44,6 

Kassaflöden från den löpande verksamheten 14,2 -6,1 19,2 14,4 

Nettoinvesteringar i finansiella anläggningstillgångar 0,0 -1,7 0,0 -1,7 

Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar                             -2,7 -1,2 -2,7 -3,9 

Försäljning av inventarier                                                                        0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2,7 -3,0 -2,7 -5,7 

Amortering  0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets kassaflöde  11,5 -9,1 16,5 8,7 

Likvida medel vid periodens början  132,4 141,5 255,1 246,4 
Likvida medel vid periodens slut  143,9 132,4 271,6 255,1 
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Balansräkning 

Belopp i mnkr Not 
Kommunalförbundet Sammanställd 

redovisning 
2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar  0,5 0,6 0,5 0,6 

      
Materiella anläggningstillgångar      

Mark, byggnader och tekniska anläggningar  0,0 0,0 0,0 0,0 

Maskiner och inventarier 6 3,7 5,0 6,0 7,4 

      
Finansiella anläggningstillgångar      

Aktier i dotterbolag och intressebolag 7 21,5 21,5 0,0 0,0 

Andra långfristiga värdepappersinnehav  0 0,0 1,1 1,1 

Summa finansiella anläggningstillgångar  21,5 21,5 1,1 1,1 

Summa anläggningstillgångar  25,7 27,1 7,5 9,2 
  

    
Omsättningstillgångar      

Kortfristiga placeringar 8 15 0,0 15,0 1,6 

Kortfristiga fordringar 9 121,5 72,5 118,4 64,9 

Kassa och bank  128,9 132,4 164,2 166,0 

Summa omsättningstillgångar  265,4 204,9 297,7 232,5 

        

SUMMA TILLGÅNGAR  291,1 232,1 305,3 241,7 

    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

Eget kapital      

Eget kapital  0,0 0,0 0,0 0,1 

Reservfond  0,0 0,0 0,0 0,1 

Balanserat resultat  1,3 1,3 0,4 2,8 

Årets resultat  0,0 0,0 0,2 -0,6 

Summa eget kapital  1,3 1,3 0,6 2,2 

      

Avsättningar      

Avsättningar för pensioner  0,0 0,0 0,0 0,0 

Andra avsättningar  0,0 0,0 4,4 4,6 

Summa avsättningar  0,0 0,0 4,4 4,6 

      

Skulder      

Långfristiga skulder  0,0 0,0 0,0 0,0 

Kortfristiga skulder 9 289,8 230,7 300,2 234,9 

Summa skulder  289,8 232,1 300,2 234,9 

      

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 291,1 232,1 305,3 241,7 
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Noter 

Belopp i mnkr 
 

Kommunalförbundet 
Sammanställd 
redovisning 

2018 2017 2017 2016 

Not 1 Verksamhetens intäkter 142,6 139,7 228,3 186,3 

 Biljettintäkter 105,9 105,9 105,9 105,9 

 Skolkortsintäkter 19,8 24,3 19,8 24,3 

 Resplusintäkter 2,8 2,6 2,8 2,6 

 Fraktintäkter 0,3 0,8 20,1 19,1 

 Bidrag Trafikverket 3,7 0,0 19,2 17,9 

 Bidrag samverkande system 3,5 3,0 3,5 3,0 

 EU-bidrag 2,3 0,6 2,3 3,6 

 Tåghyror 0 0 22,9 - 

 Ersättning resande med RKTM färdbevis 0 0 4,3 - 

 Driftsbidrag 0 0 19,8 - 

 Övriga intäkter 4,3 2,5 7,7 12,9 

    

Not 2 Verksamhetens kostnader -670,8 -629,0 -755,9 -676,0 

 Trafikkostnader -614,2 -576,6 -685,2 -600,0 

 Personalkostnader inkl direktionen -34,1 -31,7 -42,8 -40,1 

 IT-system (avtal, drift, underhåll, support) -10,1 -9,6 -10,1 -8,9 

 Lokalkostnader -1,9 -1,9 -2,2 -1,9 

 Konsultkostnader -1,5 -1,3 -1,5 -1,3 

 Övriga kostnader -9,0 -7,9 -14,1 -23,8 

    

Not 3 Jämförelsestörande poster 0,9 8,1 0,9 8,1 

 Reglering av värde för produkten Best Price 0,0 5,6 0,0 5,6 

 Engångsintäkter Norrlandsfördelningen 0,0 3,3 0,0 3,3 

 Upphandlingsskadeavgift 0,0 -0,9 0,0 -0,9 

 Viten 0,9 0,1 0,9 0,1 

      

Not 4 Kommunal biljettsubvention 143,6 89,2 143,6 89,2 

 Sundsvalls kommun 69,9 43,0 69,9 43,0 

 Örnsköldsviks kommun 46,2 46,2 46,2 46,2 

 Härnösands kommun 24,5 0,0 24,5 0,0 

 Timrå kommun 3,1 0,0 3,1 0,0 

      

Not 5 Medlemsbidrag 386,1 396,1 386,1 396,1 

 Region Västernorrland 214,5 200,5 214,5 200,5 

 Sundsvalls kommun 56,7 66,6 56,7 66,6 

 Örnsköldsviks kommun 35,8 28,6 35,8 28,6 

 Härnösands kommun 8,4 28,6 8,4 28,6 

 Kramfors kommun 26,6 24,9 26,6 24,9 

 Sollefteå kommun 16,6 18,5 16,6 18,5 
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Sid 70 av 72 

 Timrå kommun 17,3 18,0 17,3 18,0 

 Ånge kommun 10,2 10,4 10,2 10,4 

      

Not 6 Materiella anläggningstillgångar     

 Ingående anskaffningsvärden 48,4 47,2 57,2 51,4 

 Inköp 2,7 1,2 3,0 3,2 

 Försäljningar och utrangeringar 0,0 0,0 -0,8 0,0 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 51,1 48,4 59,4 54,5 

    

 Ingående avskrivningar -42,8 -38,8 -46,1 -42,1 

 Försäljningar och utrangeringar 0,0 0,0 0,8 0,0 

 Avskrivningar -4,1 -4,0 -5,0 -4,4 

 Utgående ackumulerade avskrivningar -46,9 -42,8 -50,3 -46,5 

     

 Utgående restvärde enligt plan 4,2 5,6 9,1 8,0 

 

 

Kommunalförbundet Sammanställd 
redovisning 

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Not 7 

Finansiella 

anläggningstillgångar Antal Kvotvärde, kr 

Bokfört 

värde 

Bokfört 

värde 

Bokfört 

värde 

Bokfört 

värde 

 Transitio AB 1000 100 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Norrtåg AB 500 1 000 0,5 0,5 0,0 0,0 

 Västernorrlands läns Trafik AB 15 000 1 000 15,0 15,0 0,0 0,0 

 Bussgods i Västernorrland AB 3 000 629 1,9 1,9 0,0 0,0 

 Samtrans AB 2 000 1 000 3,1 3,1 0,0 0,0 

 Bussgods ek förening 3 1 500 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Samtrafiken i Sverige AB 30 1 000 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Sveriges kommunikationer AB 15 100 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Summa   21,5 21,5 1,0 1,0 

      

Not 8 Kortfristiga fordringar 121,5 72,5 118,4 64,9 

 Kundfordringar 58,0 23,0 68,1 27,0 

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 27,4 19,2 34,3 22,6 

 Övriga kortfristiga fordringar 36,2 30,3 16,0 15,3 

      

Not 9 Kortfristiga skulder 289,8 230,7 300,2 234,9 

 Leverantörsskulder 66,4 68,0 77,6 73,5 

 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 31,5 16,4 52,5 32,8 

 Övriga kortfristiga skulder 191,8 146,3 170,1 128,6 
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Redovisningsprinciper 
Kommunalförbundets årsredovisning är upprättad enligt lagen om kommunal redovisning. 
Kommunalförbundet tillämpar de rekommendationer som lämnats av Rådet för 
kommunalredovisning och strävar i övrigt efter att följa god redovisningssed.  

Intäkter 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras kommunalförbundet och om intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Periodiseringar  

Periodisering av inkomster och utgifter sker enligt god redovisningssed. Det innebär att inkomster 
och utgifter bokförs på de perioder de intjänats respektive förbrukats. 

Fordringar  

Fordringar upptas till de belopp de beräknas inflyta med.  

Jämförelsestörande poster 

Som jämförelsestörande poster behandlas intäkter och kostnader som inte utgör den normala 
verksamheten samt är väsentliga belopp. 

Anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar avser investeringar med en ekonomisk livslängd på minst tre år och ett 
anskaffningsvärde som uppgår till minst ett halvt basbelopp. Immateriella anläggningstillgångar 
avskrivs på fem år. Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda 
ekonomiska livslängden. Huvudsakligen tillämpas följande linjära avskrivningstider: 

 Antal år 

Bussar 5 

Inventarier 5 

Biljettmaskiner 5 

Datorer 3 

RKR:s rekommendation 11,4 om materiella anläggningstillgångar innehåller explicit krav på 
komponentavskrivning tillämpas ej, då kommunalförbundet inte har tillgångar vars restvärde 
överstiger 1 mkr, eller där kvarvarande nyttjandeperioden är på mer är 10 år. 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller med en nyttjandeperiod på minst tre år, 
klassificeras som anläggningstillgång. Inventarier vars värde understiger ett halvt basbelopp 
direktavskrivs.  

Leasing 

Alla leasingavtal redovisas som nyttjanderättsavtal och leasingavgiften fördelas linjärt över 
leasingperioden. Bussar som redovisas som anläggningstillgång leasas ut till upphandlade 
trafikföretag till en avgift om 0 kr.  

Sammanställd redovisning 

I tertialbokslutet upprättas inte någon sammanställd redovisning utan den görs i samband med 
årsredovisningen.  
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Sid 72 av 72 

Ekonomisk ordlista 
Anläggningstillgång  

Tillgångar avsedda för stadigvarande innehav, såsom anläggningar och inventarier.  

Avskrivning  

Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar för att fördela kostnaden över tillgångens livslängd.  

Balansräkning  

Visar den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen och hur den förändrats under året. Av balansräkningen 
framgår hur kommunalförbundet har använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar), 
respektive hur kapitalet anskaffats (lång- och kortfristiga skulder samt eget kapital).  

Budget 

En budget är en specificerad sammanfattning av sannolika intäkter och kostnader för en viss period. Det 
övergripande syftet med budgetering är att ge en prognos av kostnader och intäkter, som kan ligga till grund 
för att användas som verktyg för beslutsfattning 

Eget kapital  

Skillnaden mellan tillgångar och skulder.  

Finansiella kostnader & intäkter  

Poster som inte är direkt hänförliga till verksamheten, exempelvis räntor.  

Intäkt 

En intäkt är en periodiserad inkomst. Det vill säga, inkomsten är fördelad till den eller de perioder som den 
faktiskt avser.  

Jämförelsestörande poster  

Kostnader och intäkter som inte tillhör den ordinarie verksamheten och som är viktigt att uppmärksamma vid 
jämförelse med andra perioder.  

Kortfristiga fordringar och skulder  

Skulder och fordringar som förfaller inom ett år från balansdagen.  

Kostnader 

En kostnad är en periodiserad utgift. Det vill säga, utgiften är fördelad till den eller de perioder som den 
faktiskt avser. 

Långfristiga fordringar och skulder  

Skulder och fordringar som förfaller senare än ett år från balansdagen.  

Omsättningstillgång  

Tillgångar i likvida medel och kortfristiga fordringar med mera. Dessa tillgångar kan på kort sikt omsättas till 
likvida medel.  

Resultaträkning  

Sammanställning av årets intäkter och kostnader som visar årets resultat (förändring av eget kapital). 
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Datum Diarenr

2018-03-20 19/00186

Årsbokslut 2018 per medlem
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län

1 januari - 31 december 2018
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Kramfors kommun

Sammanställning 

nettokostnad
Resultat 

2018 Budget 2018

Budget-

avvikelse

Budget-

avvikelse 

(%)

Årsprognos 

T2

Årsprognos 

T1

Resultat 

2017

Avvikelse 

2017 - 2018

Avvikelse 

(%)

Landsbygdstrafik -16 317 552 -15 381 161 -936 391 6% -16 038 389 -15 649 089 -14 725 545 -1 592 007 11%
Ränta -91 0,00 -91 - -100 0 -715 624 -87%
Utdelning 86 656 0,00 86 656 - 0 0 0 86 656 -
Intäktsbortfall 48 656 0,00 48 656 - 0 0 0 48 656 -
Avskrivningar -7 645 -50 549 42 903 -85% -32 042 -50 000 -36 341 28 695 -79%
Realtid -26 884 -32 200 5 315 -17% -27 334 0 0 -26 884 -
Stationsavgifter -55 325 0 -55 325 - -1 000 -957 -976 -54 349 5569%
Särskild persontrafik -10 294 766 -10 706 234 411 468 -4% -10 072 270 -9 070 689 -10 134 246 -160 520 2%
Medlemsbidrag -26 566 952 -26 170 143 -396 809 2% -26 171 134 -24 770 736 -24 897 823 -1 669 129 7%

Landsbygdstrafik
Resultat 

2018 Budget 2018

Budget-

avvikelse

Avvikelse 

(%)

Årsprognos 

T2

Årsprognos 

T1

Resultat 

2017

Avvikelse 

2017 - 2018

Avvikelse 

(%)

Intäkter

Biljettintäkter 1 657 987 2 308 019 -650 031 -28% 1 786 083 2 100 000 2 198 069 -540 082 -25%
Intäkter skolor 1 429 495 1 738 512 -309 017 -18% 1 320 484 1 400 000 1 734 966 -305 472 -18%
Bussgods 3 459 51 089 -47 630 -93% 18 721 18 423 9 035 -5 576 -62%
Resplus 172 432 169 654 2 778 2% 161 457 182 779 181 089 -8 657 -5%
S:a intäkter 3 263 373 4 267 273 -1 003 900 -24% 3 286 746 3 701 202 4 123 160 -859 787 -21%

Kostnader

Trafikkostnader -16 928 899 -16 484 906 -443 993 3% -16 863 817 -16 879 008 -18 395 915 1 467 016 -8%
Index -2 213 629 -2 095 891 -117 738 6% -2 024 456 -2 015 660 -2 213 629 -
Elbuss 0 -600 000 600 000 -100% 0 0 0 0 -
Förstärkning -66 797 -224 015 157 217 -70% -64 881 -54 990 -92 654 25 857 -28%
Bankkostnad -79 106 -68 474 -10 632 16% -79 732 -81 460 -73 893 -5 213 7%
Komplettering, anropsstyrd taxi -292 495 -175 148 -117 346 67% -292 249 -319 173 -286 243 -6 252 2%
S:a kostnader -19 580 925 -19 648 434 67 509 0% -19 325 135 -19 350 292 -18 848 705 -732 220 4%

S:a nettokostnad landsbygd -16 317 552 -15 381 161 -936 391 6% -16 038 389 -15 649 089 -14 725 545 -1 592 007 11%
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Sollefteå kommun

Sammanställning 

nettokostnad
Resultat 

2018 Budget 2018

Budget-

avvikelse

Budget-

avvikelse 

(%)

Årsprognos 

T2

Årsprognos 

T1

Resultat 

2017

Avvikelse 

2017 - 2018

Avvikelse 

(%)

Landsbygdstrafik -10 317 312 -10 381 990 64 677 -1% -10 511 402 -10 751 544 -9 525 414 -791 898 8%
Ränta -75 0,00 -75 - -100 -681 606 -89%
Utdelning 71 280 71 280 - 71 280 -
Intäktsbortfall 48 643 48 643 - 48 643 -

Tätortstrafik -3 066 060 -3 330 972 264 912 -8% -3 129 993 -3 226 431 -3 183 082 117 022 -4%
Avskrivningar -6 289 -40 595 34 306 -85% -26 356 -40 000 -29 893 23 604 -79%
Realtid -22 114 -25 859 3 745 -14% -22 484 -22 114 -
Stationsavgifter 0 -63 130 63 130 -100% 0 0 0 0 -
Särskild persontrafik -3 351 126 -3 250 349 -100 777 3% -3 343 874 -3 260 763 -5 753 194 2 402 068 -42%
Medlemsbidrag -16 643 054 -17 092 894 449 840 -3% -17 034 210 -17 278 738 -18 492 264 1 849 210 -10%

Tätortstrafik
Resultat 

2018 Budget 2018

Budget-

avvikelse

Avvikelse 

(%)

Årsprognos 

T2

Årsprognos 

T1

Resultat 

2017

Avvikelse 

2017 - 2018

Avvikelse 

(%)

Intäkter

Biljettintäkter 959 406 824 639 134 767 16% 875 150 800 000 798 241 161 165 20%
Intäkter skolor 97 912 46 571 51 341 110% 88 977 80 000 108 099 -10 186 -9%
Summa intäkter 1 057 318 871 210 186 108 21% 964 127 880 000 906 340 150 978 17%

Kostnader

Trafikkostnader -3 535 148 -3 704 268 169 120 -5% -3 609 102 -3 621 269 -4 049 171 514 024 -13%
Index -545 140 -461 628 -83 512 18% -435 072 -434 274 -545 140 -
Förstärkning 0 0 0 - -6 515 -6 515 0 0 -
Bankkostnad -43 091 -36 286 -6 805 19% -43 432 -44 373 -40 251 -2 839 7%
Summa kostnader -4 123 378 -4 202 182 78 804 -2% -4 094 120 -4 106 431 -4 089 422 -33 956 1%

S:a nettokostnad tätort -3 066 060 -3 330 972 264 912 -8% -3 129 993 -3 226 431 -3 183 082 117 022 -4%
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Sollefteå kommun

Landsbygdstrafik
Resultat 

2018 Budget 2018

Budget-

avvikelse

Budget-

avvikelse 

(%)

Årsprognos 

T2

Årsprognos 

T1

Resultat 

2017

Avvikelse 

2017 - 2018

Avvikelse 

(%)

Intäkter

Biljettintäkter 1 683 832 1 639 327 44 505 3% 1 623 747 1 500 000 1 619 050 64 782 4%
Intäkter skolor 1 197 650 1 186 026 11 624 1% 1 056 051 1 050 000 1 183 408 14 242 1%
Bussgods 55 968 62 935 -6 967 -11% 39 416 38 790 144 471 -88 503 -61%
Resplus 171 864 147 904 23 960 16% 160 972 159 346 157 873 13 991 9%
S:a intäkter 3 109 313 3 036 192 73 122 2% 2 880 186 2 748 135 3 104 802 4 511 0%

Kostnader

Trafikkostnader -11 404 879 -11 587 143 182 264 -2% -11 438 816 -11 577 600 -12 158 869 753 990 -6%
Index -1 576 214 -1 428 180 -148 034 10% -1 408 550 -1 370 939 -1 576 214 -
Förstärkning -260 236 -148 739 -111 498 75% -278 381 -266 158 -166 669 -93 567 56%
Komplettering, anropsstyrd taxi -138 707 -217 834 79 127 -36% -218 910 -240 609 -264 427 125 721 -48%
Kompletteringstrafik, linjelagd taxi-3 500 0 -3 500 - -3 500 0 0 -3 500 -
Bankkostnad -43 091 -36 286 -6 805 19% -43 432 -44 373 -40 251 -2 839 7%
S:a kostnader -13 426 626 -13 418 181 -8 445 0% -13 391 589 -13 499 679 -12 630 216 -796 410 6%

S:a nettokostnad landsbygd -10 317 312 -10 381 990 64 677 -1% -10 511 402 -10 751 544 -9 525 414 -791 898 8%
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Örnsköldsviks kommun

Sammanställning nettokostnad Resultat 2018 Budget 2018

Budget-

avvikelse

Budget-

avvikelse 

(%)

Årsprognos 

T2

Årsprognos 

T1

Resultat 

2017

Avvikelse 

2017 - 2018

Avvikelse 

(%)

Landsbygdstrafik -19 825 571 -19 855 907 30 336 0% -20 275 988 -19 336 232 -17 556 920 -2 268 651 13%
Ränteintäkter -311 0 -311 - -400 0 -2 163 1 852 -86%
Utdelning 295 437 295 437 - 295 437 -
Intäktsbortfall 35 690 35 690 - 35 690 -
Tätortstrafik -4 016 098 -4 359 503 343 405 -8% -5 613 593 -4 917 993 852 446 -4 868 544 -571%
Avskrivningar -26 065 -170 936 144 871 -85% -109 240 -200 000 -123 897 97 832 -79%
Realtid -91 656 -108 886 17 230 -16% -93 190 -91 656 -
Stationsavgifter -446 883 -358 446 -88 437 25% -358 446 -356 859 -377 008 -69 875 19%
Särskild persontrafik -11 695 434 -11 192 154 -503 280 4% -11 589 682 -11 059 863 -11 413 131 -282 303 2%
Medlemsbidrag -35 770 891 -36 045 832 274 941 -1% -38 040 540 -35 870 947 -28 620 674 -7 150 218 25%

Tätortstrafik Resultat 2018 Budget 2018

Budget-

avvikelse

Avvikelse 

(%)

Årsprognos 

T2

Årsprognos 

T1

Resultat 

2017

Avvikelse 

2017 - 2018

Avvikelse 

(%)

Intäkter 

Biljettintäkter 9 817 032 8 219 348 1 597 684 19% 8 972 882 8 000 000 9 382 784 434 248 5%
Intäkter skolor 141 166 0 141 166 - 157 653 130 000 303 451 -162 285 -53%
S:a intäkter tätort 9 958 198 8 219 348 1 738 850 21% 9 130 535 8 130 000 9 686 235 271 963 3%

Subventionerat kommunkort 30 844 375 29 967 102 877 273 3% 28 835 439 31 000 000 30 666 361 178 013 1%
Summa intäkter 40 802 573 38 186 450 2 616 123 7% 37 965 974 39 130 000 40 352 596 449 976 1%

Kostnader

Trafikkostnad -34 214 424 -30 637 195 -3 577 229 12% -33 855 794 -34 032 712 -38 641 560 4 427 136 -11%
Index -4 467 860 -4 181 864 -285 996 7% -3 506 089 -3 639 936 -4 467 860 -
Förstärkning -624 530 -1 030 000 405 470 -39% -772 932 -962 999 -660 374 35 844 -5%
Trafikförändringar (O6) 0 -1 700 000 1 700 000 -100% 0 0 0 -
Resandeincitament -5 299 658 -4 800 000 -499 658 10% -5 230 872 -5 193 831 -5 299 658 -
Bankkostnad -212 199 -196 893 -15 305 8% -213 879 -218 515 -198 216 -13 983 7%
S:a kostnader -44 818 670 -42 545 952 -2 272 718 5% -43 579 567 -44 047 993 -39 500 150 -5 318 520 13%

S:a nettokostnad tätort -4 016 098 -4 359 503 343 405 -8% -5 613 593 -4 917 993 852 446 -4 868 544 -571%
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Örnsköldsviks kommun

Landsbygdstrafik Resultat 2018 Budget 2018

Budget-

avvikelse

Budget-

avvikelse 

(%)

Årsprognos 

T2

Årsprognos 

T1

Resultat 

2017

Avvikelse 

2017 - 2018

Avvikelse 

(%)

Intäkter

Biljettintäkter 4 706 681 5 164 016 -457 335 -9% 4 711 153 5 100 000 5 794 370 -1 087 689 -19%
Intäkter skolor 236 039 0 236 039 - 261 684 250 000 323 967 -87 928 -27%
Bussgods 6 399 171 000 -164 601 -96% 94 500 92 999 16 715 -10 316 -62%
Resplus 186 636 78 302 108 334 138% 174 614 84 359 83 580 103 056 123%
S:a intäkter 5 135 755 5 413 318 -277 563 -5% 5 241 951 5 527 358 6 218 632 -1 082 877 -17%
Subventionerat kommunkort 15 003 897 14 312 646 691 251 5% 14 215 327 15 000 000 15 181 714 -177 817 -1%
Summa intäkter 20 139 652 19 725 964 413 688 2% 19 457 278 20 527 358 21 400 346 -1 260 694 -6%

Kostnader

Trafikkostnader -34 214 784 -34 021 559 -193 225 1% -34 240 086 -34 348 549 -37 620 607 3 405 823 -9%
Index -4 377 727 -4 238 684 -139 043 3% -4 112 178 -4 035 204 -4 377 727 -
Förstärkning -126 610 -92 882 -33 727 36% -137 858 -139 065 -183 710 57 100 -31%
Bankkostnad -212 199 -196 893 -15 305 8% -213 879 -218 515 -198 216 -13 983 7%
Komplettering, anropsstyrd taxi -620 806 -595 299 -25 507 4% -623 052 -708 402 -532 867 -87 939 17%
Kompletteringstrafik, linjelagd taxi -413 097 -436 554 23 457 -5% -406 213 -413 856 -421 866 8 769 -2%
S:a kostnader -39 965 223 -39 581 871 -383 351 1% -39 733 266 -39 863 590 -38 957 266 -1 007 957 3%

S:a nettokostnad landsbygd -19 825 571 -19 855 907 30 336 0% -20 275 988 -19 336 232 -17 556 920 -2 268 651 13%
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Ånge kommun

Sammanställning 

nettokostnad
Resultat 

2018 Budget 2018

Budget-

avvikelse

Budget-

avvikelse 

(%)

Årsprognos 

T2

Årsprognos 

T1

Resultat 

2017

Avvikelse 

2017 - 2018

Avvikelse 

(%)

Landsbygdstrafik -7 648 113 -7 020 686 -627 426 9% -7 116 756 -7 138 156 -7 005 608 -642 504 9%
Ränta -39 0 -39 - -50 0 -302 263 -87%
Utdelning 36 727 36 727 - 36 727 -
Intäktsbortfall 2 933 2 933 - 2 933 -
Avskrivningar -3 240 -20 835 17 595 -84% -13 580 -20 000 -15 402 12 162 -79%
Realtid -11 394 -13 272 1 878 -14% -11 585 -11 394 -
Stationsavgifter -25 787 -16 954 -8 833 52% -17 550 -17 553 -19 048 -6 739 35%
Särskild persontrafik -2 967 290 -3 469 505 502 215 -14% -3 092 029 -3 058 926 -3 412 323 445 033 -13%
Medlemsbidrag -10 616 203 -10 541 253 -74 950 1% -10 251 550 -10 234 635 -10 452 683 -163 520 2%

Landsbygdstrafik
Resultat 

2018 Budget 2018

Budget-

avvikelse

Avvikelse 

(%)

Årsprognos 

T2

Årsprognos 

T1

Resultat 

2017

Avvikelse 

2017 - 2018

Avvikelse 

(%)

Intäkter

Biljettintäkter 392 690 378 225 14 466 4% 416 147 400 000 404 270 -11 580 -3%
Intäkter skolor 725 220 807 568 -82 347 -10% 706 323 800 000 854 206 -128 985 -15%
Bussgods 2 877 47 056 -44 178 -94% 13 930 13 709 7 204 -4 327 -60%
Resplus 98 857 18 270 80 587 441% 92 643 19 684 19 502 79 355 407%
S:a intäkter 1 219 645 1 251 119 -31 474 -3% 1 229 043 1 233 393 1 285 182 -65 537 -5%

Kostnader

Trafikkostnad -7 735 378 -7 301 125 -434 253 6% -7 317 454 -7 330 187 -8 137 962 402 584 -5%
Index -976 910 -907 505 -69 405 8% -878 401 -877 601 -976 910 -
Förstärkning -5 152 -32 356 27 204 -84% -11 272 0 0 -5 152 -
Bankkostnad -13 730 -12 208 -1 522 12% -13 839 -14 139 -12 826 -905 7%
Komplettering, anropsstyrd taxi -6 647 -12 415 5 768 -46% -5 844 -2 892 -3 513 -3 134 89%
Komplettering, linjelagd taxi -129 940 -6 196 -123 744 1997% -118 990 -146 730 -136 490 6 550 -5%
S:a kostnader -8 867 758 -8 271 805 -595 953 7% -8 345 799 -8 371 549 -8 290 790 -576 967 7%

S:a nettokostnad landsbygd -7 648 113 -7 020 686 -627 426 9% -7 116 756 -7 138 156 -7 005 608 -642 504 9%
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Härnösands kommun

Sammanställning nettokostnad Resultat 2018 Budget 2018

Budget-

avvikelse

Budget-

avvikelse 

(%)

Årsprognos 

T2

Årsprognos 

T1 Resultat 2017

Avvikelse 

2017 - 2018

Avvikelse 

(%)

Landsbygdstrafik -12 554 056 -16 232 068 3 678 012 -23% -9 754 532 -15 982 737 -15 883 508 3 329 453 -21%
Ränteintäkter -111 0 -111 - -150 0 -789 678 -86%
Utdelning 105 187 105 187 - 105 187 -
Intäktsbortfall 30 319 30 319 - 30 319 -
Tätortstrafik 9 759 181 -8 298 362 18 057 543 -218% 2 917 716 -8 275 799 -7 638 670 17 397 851 -228%
Avskrivningar -9 280 -60 887 51 607 -85% -38 894 -70 000 -44 112 34 832 -79%
Realtid -32 633 -38 785 6 152 -16% -33 179 -32 633 -
Stationsavgifter -216 512 -178 909 -37 603 21% -174 324 -174 324 -180 656 -35 856 20%
Särskild persontrafik -5 062 974 -4 074 830 -988 144 24% -5 109 791 -5 967 992 -4 662 470 -400 504 9%
Miljöpremie färdtjänst -399 563 0 -399 563 - 0 0 -226 570 -172 993 76%
Medlemsbidrag -8 380 441 -28 883 842 20 503 400 -71% -12 193 155 -30 470 852 -28 636 776 20 256 335 -71%

Tätortstrafik Resultat 2018 Budget 2018

Budget-

avvikelse

Avvikelse 

(%)

Årsprognos 

T2

Årsprognos 

T1 Resultat 2017

Avvikelse 

2017 - 2018

Avvikelse 

(%)

Intäkter

Biljettintäkter 2 202 511 2 066 048 136 463 7% 1 747 498 2 100 000 2 194 259 8 252 0%
Intäkter skolor 321 874 492 436 -170 562 -35% 491 277 500 000 599 206 -277 333 -46%
S:a intäkter 2 524 385 2 558 484 -34 099 -1% 2 238 775 2 600 000 2 793 465 -269 080 -10%

Subventionerat kommunkort  (vuxen) 12 390 685 0 12 390 685 - 8 708 559 0 0 12 390 685 -
Subventionerat kommunkort  (barn) 4 984 367 0 4 984 367 - 2 906 559 0 0 4 984 367 -
Subventionerat kommunkort  (senior) 952 571 952 571 - 952 571 -
Summa intäkter 20 852 007 2 558 484 18 293 523 715% 13 853 893 2 600 000 2 793 465 18 058 541 646%

Kostnad 

Trafikkostnad -9 773 809 -9 621 936 -151 873 2% -9 733 588 -9 685 237 -10 388 626 614 817 -6%
Index -1 272 439 -1 192 372 -80 066 7% -1 155 642 -1 142 597 -1 272 439 -
Förstärkning 0 0 0 - 0 0 0 0 -
Bankkostnad -46 578 -42 537 -4 041 9% -46 947 -47 964 -43 509 -3 069 7%
S:a kostnader -11 092 825 -10 856 845 -235 980 2% -10 936 177 -10 875 799 -10 432 135 -660 690 6%

S:a nettokostnad tätort 9 759 181 -8 298 362 -270 079 3% 2 917 716 -8 275 799 -7 638 670 17 397 851 -228%
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Härnösands kommun

Landsbygdstrafik Resultat 2018 Budget 2018

Budget-

avvikelse

Budget-

avvikelse 

(%)

Årsprognos 

T2

Årsprognos 

T1 Resultat 2017

Avvikelse 

2017 - 2018

Avvikelse 

(%)

Intäkter

Biljettintäkter 483 020 638 879 -155 858 -24% 400 000 620 000 578 704 -95 684 -17%
Intäkter skolor 611 864 1 110 606 -498 742 -45% 1 011 372 1 100 000 1 127 233 -515 369 -46%
Bussgods 2 508 21 227 -18 718 -88% 13 982 13 760 6 550 -4 042 -62%
Resplus 3 693 10 440 -6 747 -65% 3 153 11 248 11 144 -7 451 -67%
S:a intäkter 1 101 085 1 781 151 -680 066 -38% 1 428 506 1 745 007 1 723 631 -622 546 -36%

Subventionerat kommunkort  (vuxen) 1 950 729 0 1 950 729 - 5 459 937 0 0 1 950 729 -
Subventionerat kommunkort  (barn) 1 961 303 0 1 961 303 - 1 031 290 0 0 1 961 303 -
Subventionerat kommunkort  (senior) 183 688 183 688 - 183 688 -
Summa intäkter 5 196 805 1 781 151 3 415 654 192% 7 919 733 1 745 007 1 723 631 3 473 174 202%

Kostnader

Trafikkostnad -15 407 352 -15 817 095 409 743 -3% -15 420 956 -15 519 986 -17 333 094 1 925 743 -11%
Index -2 020 870 -1 912 915 -107 955 6% -1 871 279 -1 824 444 0 -2 020 870 -
Förstärkning -6 557 -120 -6 438 5387% -6 398 -5 423 -9 058 2 501 -28%
Bankkostnad -46 578 -42 537 -4 041 9% -46 947 -47 964 -43 509 -3 069 7%
Komplettering, anropsstyrd taxi -169 208 -89 275 -79 933 90% -191 382 -221 130 -122 135 -47 073 39%
Kompletteringstrafik, linjelagd taxi -100 296 -151 278 50 982 -34% -137 303 -108 798 -99 344 -952 1%
S:a kostnader -17 750 861 -18 013 219 262 358 -1% -17 674 265 -17 727 744 -17 607 140 -143 721 1%

S:a nettokostnad landsbygd -12 554 056 -16 232 068 114 973 -1% -9 754 532 -15 982 737 -15 883 508 3 329 453 -21%
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Timrå kommun

Sammanställning 

nettokostnad
Resultat 

2018 Budget 2018

Budget-

avvikelse

Budget-

avvikelse 

(%)

Årsprognos 

T2

Årsprognos 

T1

Resultat 

2017

Avvikelse 

2017 - 2018

Avvikelse 

(%)

Landsbygdstrafik -13 109 874 -14 821 840 1 711 966 0 -13 564 202 -15 764 041 -13 612 905 503 031 -4%
Ränteintäkter -83 0 -83 - -100 0 -615 532 -87%
Utdelning 78 525 78 525 - 78 525 -
Intäktsbortfall 145 657 145 657 - 145 657 -
Avskrivningar -6 928 -43 476 36 549 -84% -29 035 -50 000 -32 931 26 003 -79%
Realtid -24 362 -27 695 3 333 -12% -24 769 -24 362 -
Särskild persontrafik -4 405 809 -4 123 162 -282 647 7% -4 548 514 -4 490 521 -4 334 768 -71 041 2%
Medlemsbidrag -17 322 873 -19 016 173 1 693 300 -9% -18 166 620 -20 304 562 -17 981 218 658 346 -4%

Landsbygdstrafik
Resultat 

2018 Budget 2018

Budget-

avvikelse

Avvikelse 

(%)

Årsprognos 

T2

Årsprognos 

T1

Resultat 

2017

Avvikelse 

2017 - 2018

Avvikelse 

(%)

Intäkter

Biljettintäkter 3 488 343 3 020 617 467 726 15% 2 808 233 2 400 000 3 193 370 294 973 9%
Intäkter skolor 1 811 463 2 602 945 -791 482 -30% 1 735 342 2 400 000 2 477 924 -666 461 -27%
Bussgods 3 020 0 3 020 - 3 305 3 252 7 838 -4 818 -61%
Resplus 3 977 43 501 -39 524 -91% 3 820 46 866 46 433 -42 456 -91%
S:a intäkter 5 306 802 5 667 063 -360 260 -6% 4 550 700 4 850 119 5 725 564 -418 762 -7%

Subventionerat kommunkort 2 471 057 0 2 471 057 - 2 388 218 0 0 2 471 057 -
Summa intäkter 7 777 859 5 667 063 2 110 797 37% 6 938 918 4 850 119 5 725 564 2 052 295 36%

Kostnader

Trafikkostnad -17 009 688 -17 400 686 390 998 -2% -17 235 426 -17 348 710 -18 574 161 1 564 473 -8%
Index -1 935 815 -2 162 047 226 232 -10% -1 769 264 -1 917 504 -1 935 815 -
Resandeincitament (O17/21) -1 021 853 -35 991 -985 862 2739% -638 931 -527 513 -1 021 853 -
Förstärkning -769 237 -627 311 -141 925 23% -696 148 -644 222 -639 211 -130 026 20%
Bankkostnad -64 579 -101 687 37 108 -36% -65 091 -66 502 -60 324 -4 255 7%
Komplettering, anropsstyrd taxi -86 561 -161 180 74 619 -46% -98 260 -109 710 -64 773 -21 788 34%
S:a kostnader -20 887 733 -20 488 903 -398 830 2% -20 503 119 -20 614 160 -19 338 469 -1 549 264 8%

S:a nettokostnad landsbygd -13 109 874 -14 821 840 1 711 966 -12% -13 564 202 -15 764 041 -13 612 905 503 031 -4%
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Sundsvalls kommun

Sammanställning 

nettokostnad Resultat 2018 Budget 2018

Budget-

avvikelse

Budget-

avvikelse 

(%) Årsprognos T2 Årsprognos T1 Resultat 2017

Avvikelse 

2017 - 2018

Avvikelse 

(%)

Landsbygdstrafik -29 821 442 -36 819 298 6 997 856 -19% -33 866 601 -34 454 793 -30 647 773 826 331 -3%
Ränta -684,60 0,00 -685 - -300 -1 625 941 -58%
Utdelning 649 629,19 649 629 - 649 629 -
Intäktsbortfall 835 319,00 835 319 - 835 319 -
Tätortstrafik -28 049 631 -42 794 700 14 745 069 -34% -34 266 125 -41 831 343 -35 581 124 7 531 493 -21%
Avskrivningar -57 314 -365 364 308 051 -84% -240 205 -500 000 -272 434 215 120 -79%
Realtid -201 541 -232 737 31 196 -13% -204 914 -201 541 -
Särskild persontrafik -56 532 -57 993 1 461 -3% -49 627 -49 606 -66 390 9 858 -15%
Medlemsbidrag -56 702 195 -80 270 091 23 567 896 -29% -68 627 772 -76 835 742 -66 569 346 9 867 151 -15%

Tätortstrafik Resultat 2018 Budget 2018

Budget-

avvikelse

Avvikelse 

(%) Årsprognos T2 Årsprognos T1 Resultat 2017

Avvikelse 

2017 - 2018

Avvikelse 

(%)

Intäkter

Biljettintäkter 42 410 487 44 735 959 -2 325 473 -5% 43 805 969 42 000 000 46 562 235 -4 151 748 -9%
Intäkter skolor 4 503 959 5 021 477 -517 517 -10% 3 954 223 4 000 000 4 746 957 -242 998 -5%
S:a intäkter tätort 46 914 446 49 757 436 -2 842 990 -6% 47 760 192 46 000 000 51 309 192 -4 394 746 -9%

Skattesubvention senior 47 558 760 36 184 882 11 373 878 31% 45 792 681 40 000 000 36 046 221 11 512 539 32%
Skattesubvention barn 9 448 306 0 9 448 306 - 9 448 306 -
Summa intäkter 103 921 512 85 942 318 17 979 194 21% 93 552 873 86 000 000 87 355 413 16 566 099 19%

Kostnad 

Trafikkostnad -112 396 196 -110 832 750 -1 563 446 1% -110 129 348 -111 708 648 -121 315 790 8 919 594 -7%
Index -11 894 342 -13 910 486 2 016 144 -14% -11 433 154 -12 411 287 -11 894 342 -
Resandeincitament -4 491 134 -786 082 -3 705 052 471% -2 976 684 -1 948 056 -4 491 134 -
Biljettautomat 0 -100 000 100 000 -100% -100 000 0 0 0 -
Förstärkning -204 211 -163 909 -40 302 25% -182 409 -184 762 -188 799 -15 412 8%
Avskrivning bussar -1 452 299 -1 452 299 0 0% -1 452 299 -1 452 299 -
Bankkostnad -1 532 960 -1 491 492 -41 469 3% -1 545 103 -1 578 590 -1 431 947 -101 013 7%
S:a kostnader -131 971 142 -128 737 018 -3 234 125 3% -127 818 998 -127 831 343 -122 936 537 -9 034 606 7%

S:a Nettokostnad tätort -28 049 631 -42 794 700 14 745 069 -34% -34 266 125 -41 831 343 -35 581 124 7 531 493 -21%
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Sundsvalls kommun

Landsbygdstrafik Resultat 2018 Budget 2018

Budget-

avvikelse

Budget-

avvikelse 

(%) Årsprognos T2 Årsprognos T1 Resultat 2017

Avvikelse 

2017 - 2018

Avvikelse 

(%)

Intäkt 

Biljettintäkter 11 596 127 9 979 696 1 616 431 16% 11 343 411 11 000 000 11 578 382 17 745 0%
Intäkter skolor 4 492 273 4 877 875 -385 601 -8% 3 376 267 4 500 000 5 047 308 -555 034 -11%
Bussgods 33 053 67 132 -34 078 -51% 40 484 39 841 86 355 -53 301 -62%
Resplus 78 404 44 371 34 033 77% 73 483 47 804 47 362 31 042 66%
S:a intäkter 16 199 858 14 969 074 1 230 785 8% 14 833 645 15 587 644 16 759 407 -559 549 -3%

Skattesubvention senior 7 768 106 4 682 749 3 085 357 66% 6 481 317 5 000 000 4 932 112 2 835 994 58%
Skattesubvention barn 2 163 226 0 2 163 226 - 2 163 226 -
Summa intäkter 26 131 190 19 651 823 6 479 367 33% 21 314 962 20 587 644 21 691 519 4 439 671 20%

Kostnader

Trafikkostnad -46 124 692 -47 172 615 1 047 923 -2% -46 375 614 -46 451 386 -49 902 817 3 778 124 -8%
Index -5 578 987 -5 875 771 296 784 -5% -5 034 315 -5 313 869 -5 578 987 -
Resandeincitament (O18) -856 481 -406 895 -449 586 110% -720 105 -529 077 -856 481 -
Resandeincitament (O17/21) -1 002 218 -35 095 -967 123 2756% -625 474 -538 862 -1 002 218 -
Förstärkning -857 293 -930 233 72 940 -8% -880 952 -630 654 -1 004 528 147 235 -15%
Bankkostnad -1 532 960 -1 491 492 -41 469 3% -1 545 103 -1 578 590 -1 431 947 -101 013 7%
Komplettering, anropsstyrd taxi 0 -559 020 559 020 -100% 0 0 0 0 -
S:a kostnader -55 952 632 -56 471 120 518 489 -1% -55 181 564 -55 042 437 -52 339 292 -3 613 340 7%

S:a nettokostnad landsbygd -29 821 442 -36 819 298 6 997 856 -19% -33 866 601 -34 454 793 -30 647 773 826 331 -3%
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Region Västernorrland

Sammanställning nettokostnad
Resultat 

2018 Budget 2018

Budget-

avvikelse

Budget-

avvikelse 

(%) Årsprognos T2 Årsprognos T1 Resultat 2017

Avvikelse 

2017 - 2018

Avvikelse 

(%)

Landsbygdstrafik -48 826 736 -50 756 701 1 929 965 -4% -48 831 363 -48 211 719 -43 677 639 -5 149 097 12%
Ränteintäkter -431 0 -431 - -700 0 -4 573 4 143 -91%
Utdelning 422 559 422 559 - 422 559 -
Intäktsbortfall 505 003 505 003 - 505 003 -
Norrtåg -41 735 416 -46 426 000 4 690 584 -10% -46 427 000 -46 426 000 -36 583 688 -5 151 728 14%
Avskrivningar -37 280 -247 357 210 077 -85% -156 244 -300 000 -177 207 139 927 -79%
Realtid -131 095 -157 566 26 472 -17% -133 288 -131 095 -
Stationsavgifter -1 671 629 -1 262 869 -408 760 32% -1 205 813 -1 205 811 -1 263 588 -408 041 32%
Förvaltningskostnader -33 618 834 -34 204 814 585 980 -2% -34 204 814 -35 540 332 -33 659 052 40 219 0%
Din Tur kundcenter -17 358 983 -17 544 103 185 120 -1% -17 544 103 -17 686 160 -17 359 902 919 0%
Särskild persontrafik -71 594 841 -70 000 000 -1 594 841 2% -70 896 750 -70 038 087 -67 741 994 -3 852 847 6%
Medlemsbidrag -214 047 682 -220 599 410 6 551 728 -3% -219 400 075 -219 408 109 -200 467 644 -13 580 037 7%

Landsbygdstrafik
Resultat 

2018 Budget 2018

Budget-

avvikelse

Avvikelse 

(%) Årsprognos T2 Årsprognos T1 Resultat 2017

Avvikelse 

2017 - 2018

Avvikelse 

(%)

Intäkter

Biljettintäkter 20 555 194 21 110 512 -555 318 -3% 21 883 086 24 000 000 22 506 391 -1 951 197 -9%
Bidrag 3 495 419 3 000 000 495 419 17% 3 287 520 3 587 523 2 990 364 505 055 17%
Intäkter skolor 4 243 713 4 872 792 -629 080 -13% 4 114 869 4 500 000 4 932 710 -688 998 -14%
Bussgods 207 766 479 562 -271 796 -57% 475 662 468 106 544 822 -337 056 -62%
Resplus 2 124 864 2 031 447 93 416 5% 1 989 570 2 080 866 2 061 632 63 232 3%
S:a intäkter 30 626 955 31 494 314 -867 359 -3% 31 750 708 34 636 495 33 035 919 -2 408 964 -7%

Subvention kommunkort Svall 2 944 507 1 702 818 1 241 689 73% 1 407 086 2 495 937 1 999 897 944 610 47%
Subvention kommunkort Övik 307 014 447 270 -140 256 -31% 287 665 592 461 345 140 -38 126 -11%
Subvention kommunkort Hsd 2 064 570 0 2 064 570 - 1 715 381 0 0 2 064 570 -
Subvention kommunkort Timrå 613 650 0 613 650 - 617 135 0 0 613 650 -
Summa intäkter 36 556 696 33 644 402 2 912 294 9% 35 777 975 37 724 893 35 380 956 1 175 740 3%

Kostnader

Trafikkostnad -70 987 865 -72 376 602 1 388 737 -2% -71 289 262 -74 519 162 -77 071 454 6 083 589 -8%
Index -8 943 949 -8 322 540 -621 409 7% -8 329 812 -8 067 658 -8 943 949 -
Resandeincitament (O17/21) -703 053 -25 249 -677 804 2684% -438 956 -370 207 -703 053 -
Resandeincitament (S5) -392 188 0 -392 188 - 0 0 -392 188 -
Biljettsamverkan X-trafik -999 999 -1 000 000 1 0% -1 000 000 -1 000 000 -500 000 -499 999 100%
Förstärkning -1 114 348 -566 713 -547 635 97% -1 009 331 -912 571 -785 936 -328 412 42%
Avskrivning bussar -1 491 360 -1 491 360 0 0% -1 491 360 -1 491 360 -
Bankkostnad -750 670 -618 640 -132 030 21% -756 616 -773 014 -701 205 -49 465 7%
S:a kostnader -85 383 432 -84 401 103 -982 329 1% -84 315 338 -85 642 612 -79 058 595 -6 324 837 8%

S:a nettokostnad landsbygd -48 826 736 -50 756 701 1 929 965 -4% -48 537 363 -47 917 719 -43 677 639 -5 149 097 12%
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Från: Monika Öhgren <monika.ohgren@rvn.se> 
Skickat: den 31 maj 2019 12:43 
Till: Kundservice; kommun@harnosand.se; kommun@solleftea.se; 

timra.kommun@timra.se; kommunen@ornskoldsvik.se; ange@ange.se; 
kommun@kramfors.se; sundsvalls.kommun@sundsvall.se 

Ämne: Protokollsutdrag för delgivning efter beslut i Nämnde för hållbar utveckling -
Region Västernorrland 

Bifogade filer: §45 Årsredovisning KTM inkl Norrtåg.pdf 
 
Hej 
Här kommer protokollsutdrag till er för kännedom. 
 
Hälsningar 
 
Monika Öhgren 
Nämndsekreterare  
Nämnden för hållbar utveckling 
 
REGION VÄSTERNORRLAND 
Regionledningsförvaltningen 
Verksamhet Administration 
Storgatan 1 
0611-803 51, 070-603 48 63 
Monika.ohgren@rvn.se 
 
 

546

mailto:Monika.ohgren@rvn.se


 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2019-06-04 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 113 Dnr 2019-000146 1.1.2.1 

Årsredovisning för år 2018 Samordningsförbundet 
Härnösand Timrå  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisningen 2018 för Samordningsförbundet Härnösand-
Timrå, samt  

att bevilja styrelsen och de enskilda ledamöterna i Samordningsförbundet 
Härnösand-Timrå ansvarsfrihet avseende år 2018.      

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.      

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Ulla Bylund (KD) i handläggningen i detta 
ärende. 

Bakgrund 
Samordningsförbundet Härnösand-Timrå har lämnat in årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2018. Revisionen tillstyrker att styrelsen och de 
enskilda ledamöterna i förbundet beviljas ansvarsfrihet.  

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-20 

Samordningsförbundet Härnösand Timrå - Årsredovisning 2018 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2019-06-04 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Revisionsberättelse och rapporter - Samordningsförbundet Härnösand Timrå 

______  
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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 

 

 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
Johanna Laine, 0611-34 80 08 
johanna.laine@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 
1(1) 

 
Datum 
2019-05-20 

 
Dnr  
KS/2019-000146 

  
 

 Kommunfullmäktige 

Årsredovisning för år 2018 Samordningsförbundet 
Härnösand Timrå  

Förslag till beslut  
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisningen 2018 för Samordningsförbundet Härnösand-
Timrå och  

att bevilja styrelsen och de enskilda ledamöterna i Samordningsförbundet 
Härnösand-Timrå ansvarsfrihet avseende år 2018.      

 

Beskrivning av ärendet 
Samordningsförbundet Härnösand-Timrå har lämnat in årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2018. Revisionen tillstyrker att styrelsen och de 
enskilda ledamöterna i förbundet beviljas ansvarsfrihet.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2018 Samordningsförbundet Härnösand Timrå, 2019-03-11 
Revisionsberättelse 2018, 2019-05-20     

Anna Bostedt 
Kanslichef 

Johanna Laine 
Kommunsekreterare 
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Från: kommun@harnosand.se 
Skickat: den 11 mars 2019 14:30 
Till: centraldiariet@harnosand.se 
Ämne: Samordningsförbundet Härnösand Timrås årsredovisning 2018 
Bifogade filer: Samordningsforbundet-Harnosand-Timra-arsredovising-2018.pdf 
 
 
Från: Sahlin Ulrika (2380) [mailto:ulrika.sahlin@forsakringskassan.se]  

Skickat: den 11 mars 2019 10:43 
Till: kommun@harnosand.se 

Ämne: Samordningsförbundet Härnösand Timrås årsredovisning 2018 

 
Hej!  
Här kommer Samordningsförbundet Härnösand Timrås årsredovisning för verksamhetsåret 2018. 
 
Mvh 
Ulrika Sahlin 
______________________________ 
 

 
 

Ulrika Sahlin 
Verkställande tjänsteman 
Terminalvägen 10, 861 36 Timrå 
E-post: ulrika.sahlin@forsakringskassan.se 
Telefon: 010-114 49 08 
______________________________ 
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Från: Malin Blom <malin.blom@se.ey.com> 
Skickat: den 17 maj 2019 15:35 
Till: kommun@harnosand.se; annica.sjodin@timra.se; Birgitta Arnberg 
Ämne: Revisionsberättelse och rapporter - Samordningsförbundet Härnösand Timrå 
Bifogade filer: RB Samordningsförbundet Härnösand Timrå 2018.pdf; Granskning 

årsredovisning samordningsförbund Härnösand Timrå 2018.pdf; Granskning 
av samordningsförbundet i Härnösand-Timrå 2018.pdf 

 
Hej, 
Hoppas allt är bra! Skickar handlingar för samordningsförbundet enligt överenskommelse. 
Trevlig helg! 
Vänligen 
Malin 
--  

 

Malin Westerberg Blom | Auktoriserad revisor | Certifierad kommunal revisor I 
Senior Manager  
Ernst & Young AB 
Umestan Företagspark Hus 12, P.O Box 4017, Umeå SE-904 02, Sweden  
Office: +46 90 70 27 37 | Mobile: +46 70 346 57 15 | malin.blom@se.ey.com  
Website: http://www.ey.com/se 

 
___________________________________ 
The information contained in this communication is intended solely for the use of the individual 
or entity to whom it is addressed and others authorized to receive it. It may contain confidential 
or legally privileged information. If you are not the intended recipient you are hereby notified 
that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this 
information is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this communication 
in error, please notify us immediately by responding to this email and then delete it from your 
system. EY is neither liable for the proper and complete transmission of the information 
contained in this communication nor for any delay in its receipt. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2019-06-04 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 112 Dnr 2019-000178 1.1.2.1 

Årsredovisning för år 2018 - Räddningstjänsten Höga 
Kusten-Ådalen 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisningen 2018 för Räddningstjänsten Höga Kusten-
Ådalen, samt  

att bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna i Räddningstjänsten 
Höga Kusten-Ådalen ansvarsfrihet för år 2018.      

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.      

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Anders Gäfvert (M) och Christina Lindberg (C) i 
handläggningen i detta ärende. 

Bakgrund 
Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen har upprättat årsredovisning och 
lämnat in revisionsberättelse för 2018. Revisionen har granskat och godkänt 
årsredovisningen samt tillstyrkt att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
direktionen och dess enskilda ledamöter.   

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-13 
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2(2) 

Sammanträdesdatum 
2019-06-04 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Årsredovisning för år 2018 - Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen  

Revisionen - Granskning av bokslut och årsredovisning per 2018-12-31 

Revisonsberättelse - Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen 

______  
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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 

 

 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
Johanna Laine, 0611-34 80 08 
johanna.laine@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 
1(1) 

 
Datum 
2019-05-13 

 
Dnr  
KS/2019-000178 

  
 

 Kommunfullmäktige 

Årsredovisning för år 2018 - Räddningstjänsten Höga 
Kusten-Ådalen 

Förslag till beslut  
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisningen 2018 för Räddningstjänsten Höga Kusten-
Ådalen och  

att bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna i Räddningstjänsten 
Höga Kusten-Ådalen ansvarsfrihet för år 2018.      

 

Beskrivning av ärendet 
Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen har upprättat årsredovisning och 
lämnat in revisionsberättelse för 2018. Revisionen har granskat och godkänt 
årsredovisningen samt tillstyrkt att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
direktionen och dess enskilda ledamöter.    

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2018 Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen, 2019-03-28 
Revisionsrapport 2018, Granskning av bokslut och årsredovisning 2018, 
2019-04-02 
Revisionsberättelse, ink.2019-05-13       

Anna Bostedt 
Kanslichef 

Johanna Laine 
Kommunsekreterare 
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Från: Johanna Laine 
Skickat: den 28 mars 2019 12:00 
Till: andreas.hoff@hka.se; centraldiariet@harnosand.se 
Ämne: VB: Årsredovisning HKÅ 
Bifogade filer: Årsredovisning 2018 fastställd.pdf 
 
Hej! 
Tack så mycket! Vi tar gärna emot även revisionsberättelsen när den är klar. Vi diarieför dessa centralt så 
det bästa sättet är att skicka direkt till våra registratorer som sitter på centraldiariet@harnosand.se Tack 
för hjälpen! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Johanna Laine 
Kommunsekreterare 
Härnösands kommun 
 
Tfn 0611-34 80 08                         Vxl 0611-34 80 00 
 
Postadress:                                     Besöksadress: 
Härnösands kommun                    Rådhuset 
871 80 Härnösand                         Nybrogatan 8 
                                                          871 31 Härnösand                           
 
Från: Andreas Hoff [mailto:andreas.hoff@hka.se]  

Skickat: den 28 mars 2019 11:20 
Till: Johanna Laine 

Kopia: Lena Einarsson 

Ämne: Årsredovisning HKÅ 

 
Hej! 
Här kommer vår årsredovisning som fastställdes av direktionen igår. Protokollet har ännu inte justerats, 
men det görs inom kort. 
Vi har inte fått revisionsberättelsen, men kan skicka den när den kommer. 
 
Mvh /Andreas 
 
Andreas Hoff 
Räddningschef 
Direkt: 0612-870 421 | Mobil:0708-95 95 05 

Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen 
Kommunförbund för Härnösand, Kramfors, Sollefteå kommuns räddningstjänster  
Postadress: Järnvägsgatan 80, 872 34 Kramfors  
www.hka.se 
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Årsredovisning 2018 
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Fastställd i direktionen 2019-03-27 
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Organisation och uppdrag 
Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen (HKÅ) är ett kommunalförbund mellan Sollefteå, Kramfors 
och Härnösand. Förbundet skall svara för den gemensamma verksamheten inom området skydd mot 
olyckor åt medlemskommunerna, i enlighet med vad som åligger var och en. Kommunalförbundet 
skall möjliggöra ökad effektivitet, säkerhet och slagkraft genom samordning av resurser under en 
gemensam ledning. 

HKÅ leds av en direktion och medlemskommunerna har i en förbundsordning reglerat uppdraget 
samt hur verksamheten skall styras. Förbundsdirektionen är räddningsnämnd för 
medlemskommunerna. 

Förbundet omfattar ett stort geografiskt område. Huvuddelen av verksamheten planeras och 
genomförs på de tre centralorterna Sollefteå, Kramfors och Härnösand.  

Direktion 
Förbundet leds av en politiskt sammansatt direktion. Varje kommun har två ordinarie ledamöter och 
två ersättare. Ledamöter i en direktion måste vara ledamot i respektive kommunfullmäktige och 
utses av den. 

 
Figur 1 Bild 1: Direktionens ledamöter (Från vänster: Bertil Böhlin, Malin Svanholm, Tommy Svensson, Åsa 
Sjödén, Rune Danielsson, Fred Nilsson, Kerstin Franzén, Ingemar Jonsson.  
Ej på bilden: Anders Gäfvert, Christina Lindberg, Thomas Lundberg, Anna Strandh Proos) 
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Räddningschefen om 2018 
Så är 2018 över och det är dags att summera det gångna året. Ett år där sommarens skogsbränder är 
det som sticker ut mest för vår del. Vi har aldrig upplevt en liknande sommar, med så många 
pågående insatser samtidigt. Organisationen var under en period väldigt ansträngd och bristen på 
brandmän var tydlig. Tack vare att fantastiskt engagemang från personal och samverkanspartners så 
lyckades vi hantera bränderna på ett tillfredställande sätt. Under hösten har mycket tid fått läggas på 
att summera, återställa utrustning och följa upp sommarens alla insatser. 

I övrigt kan vi konstatera att vi har nått tre av våra fyra verksamhetsmål. Vi har mött 6 000 personer 
som på olika sätt delgivits information om hur bränder och andra olyckor kan förebyggas. Många av 
våra aktiviteter i form av utbildningar, skötsel av handbrandsläckare och kontakten med barn och 
unga utförs av personal i utryckningstjänst, vilket skiljer oss från många andra räddningstjänster.  

Vi har även nått alla våra finansiella mål och summerar året med ett överskott. Förklaringen till det 
ligger i den ersättning som erhållits från staten efter sommarens skogsbränder. Ersättning överstiger 
våra direkta kostnader för insatserna, då vi får viss ersättning för slitage. 

Under året har vi mött på en del utmaningar när det gäller personalförsörjningen, både inom heltid 
och inom RIB (Räddningspersonal i beredskap). Inom organisationen har vi ett rekryteringsbehov 
efter att vi har genomgått och fortfarande genomgår en generationsväxling där många medarbetare 
har möjligheten att gå i pension. Detta i kombination med att rörligheten inom branschen har ökat 
leder till att vi konstant försöker rekrytera ny brandpersonal till organisationen. 

Nu siktar vi på 2019 där vi bland annat kommer att titta på ett utökat operativt samarbete med de 
övriga räddningstjänsterna i länet. 

/Andreas Hoff 

 
Bild 2: Andreas Hoff  
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Verksamhet 2018 
Förbundet har en övergripande verksamhetsplan som utgår ifrån handlingsprogrammet för skydd 
mot olyckor.  Verksamhetsplanen innehåller sju mål, fyra verksamhetsmål och tre finansiella mål, 
som alla utgår ifrån god ekonomisk hushållning. Nedan följer en redovisning av måluppfyllelse samt 
en sammanställning av de viktigaste aktiviteterna som genomförts under året. 

Uppföljning verksamhetsmål 
 

 

Organisationen har hittills under året haft 
resurser tillgängliga för att kunna åka på alla 
insatser (1 365 st. inkl. IVPA) som inkommit 
till SOS och definierats som räddningstjänst. 
Antalet ligger något lägre än de senaste två 
åren.  
Målet anses uppfyllt. 

 

 

 

Under året har 126 ärenden gällande tillsyn 
handlagts.  
Målet anses inte uppfyllt. 

 

 

Under året har vi utbildat 2 047 personer i 
olika olycksförebyggande utbildningar.  
Målet anses uppfyllt. 

 

 

 

Vi har träffat 3 779 barn och ungdomar i 
samband med utbildningar och 
informationstillfällen. 
Målet anses uppfyllt. 

 

Mål 

Under 2018 ska 100 % av 
inkommande larm som 
definieras som 
räddningstjänst rendera en 
insats. 

Mål 

Minst 130 tillsyner ska utföras 
under året. 

Mål 

Minst 1 500 personer ska 
utbildas under året. 

Mål 

Under 2018 ska HKÅ träffa 
minst 2 400 barn och 
ungdomar. 
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Uppföljning finansiella mål 
 

 

Årets resultat är ett överskott på ca 3,5 Mkr. 
Målet anses uppfyllt. 

 

 

 
Årets avskrivningar är lägre än de 
budgeterade avskrivningarna  
(3,71/3,79 Mkr). 
Målet anses uppfyllt. 

 

 

Alla investeringar har skett med eget kapital. 
Målet anses uppfyllt. 

 

 

Kommentar verksamhetsmål 
Efter 2018 kan vi konstatera att tre av fyra verksamhetsmål har uppnåtts.  

Sommarens skogsbränder med ett stort antal insatser inom loppet av några veckor, varav ett flertal 
bränder samtidigt inom förbundets gränser, ställde beredskapen på prov där organisationen fick lösa 
vissa insatser med väldigt få brandmän och med begränsande resurser. Vi känner även till att 
helikoptrar har släppt vatten på ett par mindre bränder som de har sett, men som aldrig har larmats 
vidare till SOS. Tack vare personalens engagemang och god samverkan med räddningstjänster i 
angränsande län, hemvärn, SCA, MSB m.fl. kunde målet nås, att samtliga inkommande larm ska 
rendera en insats. 

Tillsynsmålet för 2018 var 130 tillsyner. Under året genomfördes 126 tillsyner. En bidragande faktor 
till att målet inte uppnåddes är att under sommaren fokuserades hela räddningstjänstens 
verksamhet till att bekämpa skogsbränder. Detta medförde att planerade tillsynsobjekt som har 
sommaröppet inte utfördes. Dessutom resulterade en hög andel av tillsynerna (cirka 50 %) i 
efterarbete då tillsynsobjekten bedömdes ha ett oskäligt brandskydd. Efterarbetet försvårades under 
en period med införandet av ett nytt verksamhetssystem. 

Under året har framförallt antalet kommunanställda som utbildats ökat sedan ifjol och när det gäller 
målet om ungdomar så har skolutbildningar, besök av förskolor och våra BRÅ-dagar varit populära. 

Mål 

Årets resultat ska uppgå till 
minst 0,01 % av 
omsättningen. 

Mål 

Årets avskrivningar ska inte 
överskrida budgeterad 
avskrivning. 

Mål 

Årets investeringar ska göras 
med eget kapital. 
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Kommentar finansiella mål 
De tre finansiella målen för 2018 har alla uppfyllts. Det ekonomiska resultatet är ett överskott på 
3,5 Mkr, vilket överstiger det finansiella målet på 0,01 % (10 000 kr). 

Kostnaderna för sommarens skogsbränder har varit stora och lett till att resultatet avviker från 
budget på flera poster. Genom den statliga garantin har vi fått ersättning för personal och alla direkta 
utgifter, till exempel helikoptrar. Vi har även fått ersättning för slitage och drift av alla våra fordon 
och utrustning som har använts under sommaren. Eftersom denna ersättning även inkluderar slitage, 
överstiger det erhållna beloppet den faktiska kostnaden som förbundet har haft under innevarande 
år. Detta leder till att vi har ett positivt resultat för 2018 trots kostnaderna under sommaren. 
Däremot kan följderna bli att vi måste restaurera och byta ut utrustningen tidigare än planerat 
kommande år, på grund av slitaget under sommaren 2018. Totalt har ca 8,3 Mkr erhållits via den 
statliga garantin. 

Årets avskrivningar har inte överstigit budgeterade avskrivningar. Alla investeringar sker med egna 
medel, dvs. utan upptagande av lån. 

 

 

Bild 3 Brand i byggnad i Ullånger 2018. 
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Genomförda aktiviteter 
Nedan presenteras en översikt över de viktigaste aktiviteterna under året inom olycksförebyggande 
verksamhet, räddningstjänst, krisberedskap och den interna organisationen. 

Årets extrema väderlek  
2018 har präglats av extrema väderförhållanden. Vid Norrlandskusten var vintern den 
nederbördsrikaste på över 50 år, landets snörekord uppmättes inom förbundets område. För 
räddningstjänsten innebar de stora snömängderna ett större antal larm gällande takras, vilket främst 
drabbade ladugårdsbyggnader. 
 
När vårvärmen kom, så började de stora snömängderna smälta betydligt snabbare än förväntat, 
vilket på många håll ledde till översvämningar. SMHI utfärdade flera varningar för höga flöden, och 
räddningstjänsten fick rycka ut till dammar och översvämmade vägar samt deltog även i regelbundna 
samverkansmöten med länsstyrelsen, övriga räddningstjänster, kommunerna och Trafikverket.  
 

 
 Bild 4: Vårfloden (Stor-Vegsjön) 

Få kunde ana att den snörika vintern och den efterföljande vårfloden, skulle efterföljas av den 
varmaste majmånaden sedan SMHIs mätningar började i Sverige. Detta i kombination med extrem 
torka ledde till det största antalet skogsbränder på en sommar i förbundets historia. 
 
Vårt förbundsområde drabbades av tre stora skogsbränder, Norrmossaflon (Sollefteå, 11 dygn), 
Älgberget (Kramfors, 6 dygn), Möckelsjöberget (Härnösand, 6 dygn) samt ett 50-tal mindre 
skogsbränder som skedde ungefär samtidigt under fyra veckor i juli. Vid några tillfällen var hela 
förbundets personal, heltid såväl som beredskapspersonal, samtidigt ute i skogarna och försökte att 
få kontroll över de stora ytor som brann.  
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För att hantera alla inkommande händelser bildades en gemensam stab med Räddningstjänsten 
Medelpad (Timrå, Sundsvall, Ånge), vilket underlättade den operativa ledningen och styrningen över 
fordon, personal och övriga resurser. 
 

 
 Bild 5: Branden vid Möckelsjöberget (Härnösand), Utsikt från helikoptern 

Vi vill rikta ett stort tack till alla frivilliga, Frivilliga resursgruppen (FRG), Röda Korset, Höga Kusten 
Airport, SCA och inte minst Hemvärnet som stod för ovärderliga insatser genom försörjning av mat 
och övriga förnödenheter. 

Eldningsförbud – första gången på 20 år 
Sommarens torka föranledda historiskt höga 
brandriskvärden. Vissa perioder var värdena högt över 
de som rådde när branden i Västmanland fick sin 
snabba spridning 2014. När det är torrt i marken ökar 
risken både för att eld uppstår och att den sprider sig 
snabbt, vilket kan leda till att stora arealer skog 
brinner ner.  I Västernorrlands län beslutade 
länsstyrelsen om eldningsförbud på inrådan av länets 
räddningstjänster. 
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Mellan 2 juni och 22 augusti rådde eldningsförbud i hela Västernorrland, vilket innebar att  
- det var det förbjudet att göra upp eld i skog och mark och även i villaträdgårdar 
- det var det förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus 
- grillning endast var tillåtet vid permanent iordningställda grillplatser samt i grillar på egen tomtmark 
På grund av den extrem höga brandrisken utökades/skärptes eldningsförbudet sedan mellan 9 juli 
och 10 augusti så till vidare att det under den tidsperioden inte var tillåtet att: 
- använda engångsgrill och stormkök 
- göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser) 
- elda och grilla utomhus på campingplatser 

PAFF 
PAFF (Positivt Arbete För Framtiden) sjösattes 2014 efter att enkäten 
Arbetsplatsprovaren genomfördes bland anställda och stor utvecklingspotential 
gällande arbetsmiljön konstaterades. Nu, fyra år senare, har en uppföljande 
enkät genomförts som visar att alla områden har förbättrats. Det finns dock 
skillnader i resultatet mellan de olika verksamhetsställena och detta har medfört 
att lokala insatser görs för att hitta förbättringar inom arbetsmiljöområdet. 

I och med dessa aktiviteter kommer PAFF att avslutas och sedan övergå i det dagliga utvecklings- och 
arbetsmiljöarbetet.  

Utbildningsinsatser till medborgare 
Under året har knappt 6 000 personer, såväl vuxna, ungdomar och barn, erhållit utbildning och 
information om brandsäkerhet genom förbundets försorg. 

I ett försök att hitta nya arenor för att möta kommunmedborgare, deltog arbetande styrka i 
trygghetsarbetet kring stadsfesten i Kramfors. Där låg fokus på att öka känslan av säkerhet för 
medborgarna genom vår närvaro. Styrkan var utrustad med bl.a. sjukvårdsväska, och några insatser 
blev det, så som omplåstring och samtal med ungdomar. 

 
Bild 6: Förskolevecka på brandstationen i Härnösand 
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Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) 
MHFA (Mental Health First Aid) är ett utbildningsprogram för allmänheten, utvecklad i Australien, 
med syftet att ge kursdeltagaren sådana kunskaper om psykisk ohälsa (bl.a. suicid, schizofreni, 
ångest, depression, osv.) som tillåter denne att kunna ge första hjälp tills den drabbade fått 
professionell hjälp. Avsikten är även att sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom för att på så 
sätt minska fördomar och stigmatisering.  
Två av HKÅs medarbetare, Andreas Hägg och Anna Sellin, är diplomerade utbildare i MHFA. 

 
Bild 7: HKÅs dagtidspersonal genomgår MFHA-utbildningen och blir  
diplomerade ”Första Hjälpare till psykisk hälsa”. 

Förebyggande verksamhet 
Tillsynsarbetet har under året fokuserat på objekt som omfattas av s.k. skriftlig redogörelse men som 
inte har tillsynats under en längre tid. Totalt genomfördes 126 tillsyner under året, vilket var strax 
under målet på 130 tillsyner. 

Utöver tillsynerna har drygt 400 ärenden handlagts under året gällande brandfarlig & explosiv vara, 
detaljplaner, bygglov, alkohol-/serveringstillstånd, tillfälliga evenemang, offentliga tillställningar mm. 

Krisberedskap 
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen svarar för att en kvalificerad krishanteringshandläggare 
arbetar tillsammans med kommunernas beredskapssamordnare med målet att förebygga och stärka 
kommunernas förmåga att hantera extraordinära händelser.  
 
Under året har förbundet genomfört samtliga planerade möten med beredskapssamordnarna för 
gemensam inriktning, samordning och erfarenhetsutbyten. Samarbetet har fokuserat på 
övningsplanering inför både lokala övningar för inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) och ISF-
stödet samt i planeringen inför den regionala övningen GOA som genomfördes under hösten. 
Säkerhetsskydd och civilt försvar har också diskuterats på våra möten. I övrigt har mycket arbetstid 
lagts på kontinuitetsplanering ute i kommunerna. Alla uppsatta mål inom verksamhetsområdet har 
uppnåtts. 
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Statsministerbesök 
Statsminister Stefan Löfvén besökte förbundet i augusti. Han fick då information om I Väntan På 

Ambulans (IVPA) som innebär att räddningstjänsten åker på sjukvårdslarm när ambulansen är en bit 
bort. Ett koncept som ökar tryggheten för medborgarna. 
 

 
 Bild 8: Statsminister Stefan Löfvén på besök i Sollefteå. 
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Räddningstjänst 
Det totala antalet larm uppgick 2018 till 1 365 st., vilket är en minskning jämfört med tidigare år. 
Anledningen till det är dels att IVPA-larmen (I Väntan På Ambulans) har minskat samt att antalet 
automatlarm i år, efter några års kraftig ökning, börjat dala. Fortfarande står dock några enstaka 
objekt för ett stort antal larm och automatlarm utgör fortfarande förbundets vanligaste larmorsak.  

Förbundet har, på grund av den extrema torkan under sommarmånaderna varit starkt drabbad av 
skogsbränder (brand ej i byggnad), med ett femtiotal skogsbränder bara under juli månad, där tre av 
dem hade långa insatstider, mellan 6 och 11 dygn var. Anledningen till att brand i byggnad och 
trafikolycka ser ut att ha minskat beror främst på en ändring som har gjorts i det statistiska 
underlaget. De insatser som inte renderar en aktiv insats av oss registreras nu som Annan händelse 

utan risk för skada. Av det totala antalet IVPA utgörs 15 st. av hjärtstoppslarm. 

Under sommaren omkom tre personer i drunkning. En bidragande orsak tros vara den varma 
väderleken som fanns under en längre tid och lockade många personer till att bada. Samtliga 
drunknade var ensamma vid olyckstillfället och orsak till händelsen kan vi inte då fastställa. Som 

övriga uppdrag räknas larm som sjukvårdsuppdrag, lyfthjälp, hjälp till ambulans, nödställda djur osv. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 2 Insatser redovisade per insatstyp 

 

 

 

 

 

Figur 3 Larm per kommun 

 

 

 
 

Figur 4 Larm per station  

 Insatstyp 2018 2017 2016 
Brand i byggnad 106 168 123 
Brand ej i byggnad 229 142 163 
Trafikolycka 156 220 210 
Utsläpp av farligt ämne 21 31 24 
Drunkning-/tillbud 8 12 5 
Automatlarm, ej brand/gas 303 412 328 
I väntan på ambulans 259 309 376 
Annan händelse utan risk för skada 101   
Övriga uppdrag 182 169 229 
Totalt 1 365 1 463 1 458 

Insatser/Kommun 2018 2017 2016 
Härnösand 456 494 496 
Kramfors 466 506 523 
Sollefteå 443 463 439 
Totalt 1 365 1 463 1 458 

Insatser/Station 2018 2017 2016 
Härnösand 439 466 454 
Viksjö 17 28 42 
Kramfors 305 353 297 
Nyland 62 55 90 
Ullånger 63 55 97 
Nordingrå 36 43 39 
Sollefteå 252 234 217 
Näsåker 46 47 55 
Junsele 86 106 104 
Ramsele 59 76 63 
Totalt 1 365 1 463 1 458 
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Medarbetare 
Inom Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen finns det totalt 223 personer anställda, varav 63 inom 
heltidsorganisationen och 160 inom beredskapsorganisationen där Viksjö värn och sjöräddarna är 
inräknade. Av 223 anställda är 11 % kvinnor. 
 
Inom heltidsorganisationen är fördelningen enligt nedan: 

 Åtta anställda arbetar dagtid. 
 Åtta brandinspektörer/brandingenjörer/enhetschefer har en roll som inre befäl vilket 

innebär att de arbetar dagtid med återkommande jourdygn i utryckningsorganisationen. 
 35 brandmän och 12 styrkeledare som arbetar skift i utryckningsorganisationen. 

 
Sju heltidsanställda har slutat, en brandinspektör, en brandman, en styrkeledare har under året gått i 
pension samt ytterligare tre brandmän och vår controller har slutat på egen begäran. Under året har 
totalt två nya brandmän tillsvidareanställts inom förbundet.  

Åldersfördelning 

Heltid, tillsvidareanställda 2018-12-31 
Åldersfördelning Män Kvinnor Totalt Andel (%) 
20-29 7 1 8 12,7 
30-39 21 5 26 41,3 
40-49 11 1 12 19,0 
50-59 11 1 12 19,0 
60- 5 0 5 8,0 
Summa 55 8 63 100 
Fördelning per 
kategori    2018-12-31 

 Män Kvinnor Totalt Andel (%) 
Heltid 
(tillsvidareanställda) 55 8 63 28,3 

Deltidsstyrkor och värn 
(beredskapsanställda) 144 16 160 71,7 

Summa 199 24 223 100 
Totalt arbetad tid i 
timmar    2018-12-31 

 Män Kvinnor Totalt Andel (%) 
A:≤ 29 år 25 677 4 876 30 553 19,1 
B:30-49 år 75 186 14 347 89 533 55,9 
C:≥ 50 år 38 096 2 080 40 176 25,1 
Summa 138 959 21 303 160 262 100 

Figur 5 Åldersfördelning tillsvidareanställda  
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Sjukfrånvaro 
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen har under 2018 haft fyra längre sjukskrivningar. 
 

Total sjukfrånvaro  
i tim Sjufrv (tim) Arb tid (tim) Sjukfrv (%) 

A:≤ 29 år 1 288 16 279 7,91 
B:30-49 år 3 342 83 828 3,99 
C:≥ 50 år 1 234 36 639 3,37 
Summa 5 864 136 746 4,29 
Total sjukfrånvaro 
i dagar Antal kaldgr Antal kaldgr >59 Andel kaldgr > 59  

av total (i %) 
20-29 år 13 0 0,00 
30-39 år 471 193 40,98 
40-49 år 27 0 0,00 
50-59 år 498 257 51,61 
60-69 år 41 0 0 
Summa 1050 450 42,86 

Figur 6 Sjukfrånvaro i tim och dagar för heltidspersonal 

 
Sjukfrånvaro (tim) 2018 2017 2016 2015 2014 
Anställdas sammanlagda arbetstid 
(tim) 160 262 164 523 165 832 165 234 170 757 

Total sjukfrånvaro av sammanlagd 
arbetstid (tim) 6 790 6 696 7 121 5 893 6 624 

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i 
förhållande till total sjukfrånvaro i 
timmar. 

2 002 2 489 5 241 1 376 4 601 

Summa sjukfrånvaro för kvinnor 
(tim) 

1 382/ 
21 304 

1 292/     
21 158  823 301 616 

Summa sjukfrånvaro för män (tim) 5 409/ 
138 956 

5 404/     
143 365 6 297 5 592 6 008 

      
Sjukfrånvaro för personal under 29 
år (tim) 2 215 430 627 240 34 

Sjukfrånvaro för personal 30-49 år 
(tim) 3 342 3 070 2 058 2 247 1 260 

Sjukfrånvaro för personal >50 år 
(tim) 1 234 3 196 4 409 3 405 5 330 

Total sjukfrånvaro 6 791 6 696 7 121 5 892 6 624 
Genomsnittlig sysselsättningsgrad 
för tillsvidareanställda (%) 100 100 100 100 100 

Figur 7 Sjukfrånvaro i tim, heltidspersonal samt RIB-personal 
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Fortbildning 
Under 2018 har en heltidsanställd brandinspektör gått utbildningen Tillsyn B, och två anställda från 
beredskapsorganisationen har gått utbildningen Räddningsledare A. Personalen har under 2018 
genomfört sina årliga repetitionsutbildningar inom sjukvård, rök- och kemdykning med flera.  

Friskvård 
Alla brandmän får träna en timme per arbetspass (om tid finns) för att upprätthålla sin fysiska status. 
Det finns många olika möjligheter till varierad och god träning såsom rullband, roddmaskin, 
trappmaskin, styrketräningslokal med olika maskiner och lösa vikter. Det finns även en idrottssal där 
man kan spela innebandy, mjuktennis eller utöva andra träningspass. Övrig dagtidspersonal får lägga 
ut en friskvårdstimme per arbetsvecka. Förbundet bekostar även simning en gång per vecka för all 
heltidspersonal.  
 
Anställda i beredskapsorganisationen får årligen en friskvårdspeng där de kan köpa träningskort 
och/eller träningsskor.  All personal genomför varje år en hälsoundersökning där man får möjlighet 
att ta upp eventuella besvär. För personal i utryckningstjänst innebär det att varje år förnya sitt 
tjänstbarhetsintyg. 

Framtid 
Rekryteringsbehovet av brandmän i beredskap är konstant. Det finns några befintliga vakanser som 
måste fyllas upp samtidigt som det hela tiden sker en viss kontinuerlig avgång. Rekryteringen av 
framtida brandmän är en viktig framtidsfråga som hela tiden kräver nya angreppssätt.  
Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen har under de senaste två åren märkt att det blivit allt svårare 
att rekrytera heltidsbrandmän med SMO-utbildning (Skydd mot olyckor). Vi har under 2018 
rekryterat åtta heltidsbrandmän varav två stycken påbörjade sin anställning i slutet av 2018 och 
resterande sex påbörjar sina tjänster i början av 2019. Det vi även uppmärksammat är att det blivit 
större rörlighet inom branschen. Vi har under året försökt marknadsföra oss genom bland annat 
besöka eleverna som i dagsläget läser Skydd mot olyckor på skolan på Sandö. 
Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen står inför det kommande året för fyra  pensioner. Planerade 
pensionsavgångar, se nedan. 
 
 2019:  4 möjliga pensionsavgångar 
 2020:  0 möjliga pensionsavgångar 
 2021:  3 möjliga pensionsavgångar 
 2022:  0 möjliga pensionsavgångar 
 2023:    2 möjliga pensionsavgångar. 
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 Internkontroll 
En plan för intern kontroll upprättas årligen. Internkontroll ska göras för att upptäcka och förebygga 
fel. Under 2018 har punkterna nedan kontrollerats. 

Kontroll av Riskbedömning Metod Resultat 
Att kostnader för 
intern och extern 
representation 
dokumenteras enligt 
riktlinjerna. 

För att säkerställa att 
Räddningstjänsten hanterar 
skattepengar varsamt vid 
representation, finns det vid ett flertal 
krav på godkännande, beloppsgränser 
och dokumentation. 
Riktlinjerna för intern och extern 
representation är nya. Risken är att 
rutinerna att leva upp till de ökade 
kraven ej är etablerade ännu. 

Görs genom 
stickprovskontroll 
om representations-
kostnader 
innehåller 
dokumentation 
enligt riktlinjerna. 

Kontroll har 
genomförts. Inga 
kostnader finns att 
redovisa för extern 
representation. Vid 
kontroll av kostnader 
för intern 
representation har det 
visat sig att det finns 
brister i 
dokumentationen. 
Förbundet kommer att 
skärpa 
dokumentationskraven 
på representation under 
2019. 

Att rekvisitioner 
utfärdas för samtliga 
inköp (förutom 
drivmedel). 

Vid samtliga inköp och beställningar 
som görs ska en rekvisition fyllas i 
och bifogas fakturan.  

Görs genom 
stickprovskontroll 
om leverantörs-
fakturorna 
innehåller ett 
rekvisitions nr. 

Kontroll har 
genomförts på 70 
slumpmässigt utvalda 
leverantörsfakturor. 
Samtliga fakturor har 
haft en bifogad 
rekvisition. 

Att alla remisser 
gällande bygglov från 
kommunerna har 
besvarats. 
 
 
 
 
 

Räddningstjänsten erhåller remisser 
från byggkontoren i kommunerna 
gällande bygglov. 
Risken finns att remisser har kommit 
till räddningstjänsten men fallit 
mellan stolarna och inte blivit 
tilldelad någon handläggare. 

Görs genom 
kontroll i CORE 
och Daedalos att 
alla inkomna 
byggärenden har 
besvarats av 
behörig 
handläggare. 

Samtliga inkomna 
byggärenden har 
besvarats av behörig 
handläggare. 

Att alla medarbetare 
inom 
heltids-
organisationen har 
erhållit/erbjudits 
medarbetarsamtal. 
 
 
 
 

Alla medarbetare ska erbjudas 
medarbetarsamtal årligen för att 
diskutera sin arbetssituation och 
framtida utveckling. 
Det är av största vikt att 
medarbetarna får möjlighet att ta upp 
nya idéer, förväntningar och farhågor 
med sin chef. Det gynnar såväl 
organisationen som medarbetaren. 

Görs genom att 
stämma av 
uppföljning från 
respektive chef med 
listan över anställda 
i Daedalos. 

Samtliga medarbetare 
har erhållit/erbjudits 
medarbetarsamtal. 
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Ekonomi  

Driftsredovisning 
 

 
Årets resultat är ett överskott på 3,5 Mkr, vilket är klart bättre än budgeterat. Prognosen vid 
delårsredovisningen i augusti var ett underskott på 1,2 Mkr, men där uppgavs även att det rådde stor 
osäkerhet kring prognosen då det inte var klart vilken ersättning som kunde förväntas från staten. 

Intäkter 

Normalt utgörs 90 % av förbundets totala intäkter av medlemskommunernas bidrag. Resterande del 
av intäktssidan är avgifter i samband med myndighetsutövning, försäljning av olika tjänster som 
förbundet erbjuder samt ersättningar för t.ex. hyror. 

Under 2018 är intäkterna högre än normalt. Detta beror på den ersättning som har erhållits av staten 
samt våra tre kommuner efter sommarens skogsbränder, totalt 10,2 Mkr. 

Bortsett från ersättningen för sommaren, ligger intäkterna på budgeterad nivå. Under året har 
intäkterna för automatlarm minskat jämfört med föregående år. Nedgången är förväntad, men något 
mindre än budgeterat. Nedgången beror främst på att ett flertal asylboenden, som hade ett stort 
antal felaktiga larm, nu har lagts ner. Även intäkterna för extern utbildning är något högre än 
budgeterat. 

Kostnader 

Av förbundets totala kostnader står personalen för ca 75 %, såsom löner/arvoden, 
arbetsgivaravgifter och pensioner. Resterande 25 % handlar framför allt om driftskostnader för att 
kunna upprätthålla verksamheten, såsom hyror, inventarier, fordon samt underhåll och drift av 
maskiner. 

Resultatet för 2018 visar att personalkostnaderna överstiger budgeten med  
3 Mkr. Detta är helt en följd av skogsbränderna där många RIB-anställda (Räddningspersonal i 
beredskap) togs i anspråk och heltidspersonal fick arbeta mycket övertid. Under sommaren köptes 
även helikoptertjänster in för knappt 3 Mkr. 

Övriga kostnader ligger ganska väl i nivå med budget. 

Pensionskostnader 

Heltidsanställda brandmän har ett pensionsavtal som innebär att brandmän i utryckningstjänst, som 
uppfyller kravet om 30 års anställning med minst 25 år i utryckning, har rätt att avgå med pension vid 
58 års ålder. Vid framtagande av prognoser antas den genomsnittliga pensionsåldern till 60 år. För 
2018 stämmer utfallet väl med de budgeterade pensionskostnaderna enligt KPAs prognos.  

Årets resultat är + 3 530 tkr. 
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Investeringar 

Det största investeringsprojektet under 2018 har varit en ny släckbil till Sollefteå. 

 
Bild 9: Ny släckbil till Sollefteå 

Med i redovisningen för 2018 finns två mindre fordon som beslutades och upphandlades under 2017, 
men där leveransen inte skedde förrän 2018. I posten räddningsmaterial utgörs en stor del av inköp 
av ny andningsskyddsutrustning. 

Objekt (Tkr) 
Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Budget 
2018 

Kommunikationsutrustning/larm 326 178  
Mindre fordon, FIP     
Mindre fordon transport 408  250 
Lastväxlare    
Släckbil  3 628  3750 
Höjdfordon 50 5 357  
Släckbil    
Ombyggnad brandstation i Ullånger    
Basutrustning fysisk träning   25 
Tvätt/-diskmaskiner utrustning  51  
Räddningsmateriel 1 080 589 500 
SUMMA 5 492 6 176 4 525 

Figur 8 Investeringar 
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Balanskrav 
På samma sätt som kommunerna står kommunalförbund under lagen om balanskrav. Målet som 
överenskommits med ägarkommunerna är att resultatet skall uppgå till + 0,01 % av omsättningen, 
vilket för 2018 innebar 10 000 kronor.  

Balanskravsutredningen visar att balanskravet uppnås.   

Balanskravsutredning,  (tkr) 2018-12-31 
Årets resultat 3 530 
samtliga realisationsvinster 0 
vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 
vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 
orealiserade förluster i värdepapper 0 
återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 
Årets balanskravsresultat 3 530 
Balanskravsresultat från tidigare år 0 
Summa 3 530 

Balanskravsresultat att reglera 0 
Figur 9 Balanskrav 

 

 
Bild 10 Keminsats vid industri 2018 
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Resultaträkning 

Resultaträkning         
          

Resultaträkning (Tkr) Not Resultat 2018 
Resultat 

2017 
Budget 

2018 
Verksamhetens intäkter 1 17 359 8 010 6 640 
Verksamhetens kostnader 2 -88 020 -79 953 -80 625 
Avskrivningar 3 -3 710 -3 240 -3 787 
Jämförelsestörande intäkter 4 0 0   
Verksamhetens nettokostnad                -74 372 -75 183 -77 772 
Kommunbidrag 5 78 588 76 745 78 588 
Finansiella intäkter 6 0 0 3 
Finansiella kostnader 7 -686 -659 -809 
Resultat före extraordinära poster   3 530 903 10 
Extraordinära intäkter 

   
  

Extraordinära kostnader 8 
 

0   
Årets resultat  9 3 530 903 10 

Figur 10 Resultaträkning 

Balansräkning 

Balansräkning         
          
Balansräkning (Tkr) Not 2018 2017   
TILLGÅNGAR 

   
  

Anläggningstillgångar 
   

  
Inventarier 10 3 549 3 227,638   
Fordon 11 17 796 16 334,744   
Summa anläggningstillgångar 

 
21 345 19 562,382   

Omsättningstillgångar 
   

  
Fordringar 12 18 867 5 134,615   
Kassa och bank 13 22 701 35 830,500   
Summa omsättningstillgångar 

 
41 568 40 965,115   

Summa tillgångar   62 913 60 527,497   
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 

   
  

OCH SKULDER 
   

  
Eget kapital 

   
  

Eget kapital 
 

13 444 9 913,914   
  därav årets resultat 

 
3 530 903,489   

Summa eget kapital 14 13 444 9 913,914   
Avsättningar 

   
  

Avsättningar pensioner 15 32 869 31 801,862   
Summa avsättningar 

 
32 869 31 801,862   

Skulder 
   

  
Kortfristiga skulder 16 16 600 18 811,825   
Summa skulder 

 
16 600 18 811,825   

Summa eget kapital,          
avsättningar och skulder   62 913 60 527,601   
Ansvarsförbindelser 

 
inga inga 

 Figur 11 Balansräkning 
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Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys         
          
Löpande prisnivå, Tkr   2018 2017   
Den löpande verksamheten         
Årets resultat 

 
3 530 903   

Justering för ej likviditetspåverkande poster 
 

4 778 5 819   
Minskning av avsättningar pga utbetalningar 

   
  

  
   

  
Medel från verksamheten före förändr av 
rörelsek 

 
8 307 6 722   

 -Ökning/+minskning kortfristiga fordringar 
 

-13 733 -1 239   
 -Ökning/+minskning förråd och varulager 

   
  

 +Ökning/-minskning kortfristiga skulder 
 

-2 211 2 232   
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

 
-7 637 7 716   

Investeringsverksamheten         
Investering i materiella anläggningstillgångar 

 
-5 493 -6 176   

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 
   

  
Investering i finansiella anläggningstillgångar 

   
  

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 
   

  
Kassaflöde från investeringsverksamheten 

 
-5 493 -6 176   

Finansieringsverksamheten         
Nyupptagna lån 

   
  

Amortering av långfristiga skulder 
   

  
Ökning av långfristiga fordringar 

   
  

Minskning av långfristiga fordringar 
   

  
Minskning av avsättningar pga utbetalningar 

   
  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
 

0 0   
Årets kassaflöde   -13 130 1 540   
Likvida medel vid årets början 

 
35 831 34 290   

Likvida medel vid årets slut 
 

22 701 35 831   
Likvida medel början - likvida medel årets slut 

 
-13 130 1 540   

  
   

  
Spec av ej likviditetspåverkande poster 

   
  

Justering för av- och nedskrivningar 
 

3 710 3 240   
Justering för gjorda avsättningar 

 
1 067 2 579   

Justering för övriga ej lividitetspåverkande 
poster 

   
  

          
Figur 12 Kassaflödesanalys 
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Noter 
 Noter  2018 2017 2016 
Not 1, Verksamhetens intäkter 

   Försäljning till kommuner/Landsting 790 784 763 
Försäljning till övriga 394 489 346 
Övriga intäkter 16 175 6 736 5 116 
varav  

        - automatlarm 2 420 3 324 1 884 

     - sambruk 1 072 890 1 026 

     - förrättningsavgifter 540 423 372 

     - extern utbildning 728 809 748 

     - bostads- och lokalhyror 1 017 1 084 987 

     - ersättning skogsbränder 10 187 - - 

     - övrigt 212 206 99 

Totalt 17 359 8 010 6 224 

    Not 2, Verksamhetens kostnader 
   Löner och arvoden 43 269 39 802 37 478 

Arbetsgivaravgifter 14 862 12 373 11 643 
Pensionskostnader inkl löneskatt 5 848 7 152 6 328 
Skogsbränder kostn exkl egen 
personal 5 364 - - 
Övriga verksamhetskostnader 18 677 20 625 20 464 
Summa 88 020 79 953 75 913 
    Not 3, Avskrivningar 

   Maskiner och inventarier 3 710 3 240 3 217 

    Not 4, Jämförelsestörande intäkter 
       Not 5, Kommunbidrag 
   Härnösands kommun 24 111 23 545 22 926 

Kramfors kommun  26 366 25 748 25 071 
Sollefteå kommun  28 111 27 452 26 730 
Summa 78 588 76 745 74 727 

    Not 6, Finansiella intäkter 
   Ränteintäkter  0 0 6 

    Not 7, Finansiella kostnader 
   Bankkostnader 22 20 17 

Räntekostnader 5 12 9 
Ränta på pensionsskuld 660 627 253 
Summa 686 659 279 

    Not 8, Extraordinära kostnader 
   Diskonteringsränta pensionsskuld 
   

    Not 9, Årets resultat 
   Årets resultat enl resultaträkningen 3 530 903 1 548 

Avgår jämförelsestörande intäkter 
   Avgår realisationsvinster 
   Årets resultat 3 530 903 1 548 
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Noter 2018 2017 2016 
Not 10, Inventarier 

   Ingående bokfört värde 3 228 3 457 3 162 
Försäljning 

   Nyanskaffning 1 406 819 1 487 
Avskrivningar 1 085 1 048 1 192 
Utgående bokfört värde 3 549 3 228 3 457 

    Not 11, Fordon 
   Ingående bokfört värde 16 335 13 170 12 313 

Försäljning/utrangering 
   Nyanskaffning 4 087 5 357 2 882 

Avskrivningar 2 625 2 192 2 025 
Utgående bokfört värde 17 796 16 335 13 170 

    Not 12, Fordringar 
   Kundfordringar 2 551 759 554 

Ingående moms 2 557 587 1 272 
Upplupna intäkter 11 219 1 505 1 215 
Skattekonto 2 540 2 284 855 
Summa 18 867 5 135 3 896 

    Not 13, Kassa och bank 
   Bankkonto FSB 22 701 35 831 34 290 

    Not 14, Eget kapital 
   Ingående eget kapital  9 914 9 010,426 7 463 

Årets resultat 3 530 903,488 1 548 
Fördelning av eget kapital 

     Eget kapital reserverat för kommande 
     pensionskostnader 4 569 4 569,000 4 569 

  Eget kapital ej reserverat 8 875 5 345,060 4 442 

Utgående eget kapital 13 444 9 913,914 9 010 

    Not 15, Avsättningar 
   Ingående balans avsättning 31 802 29 223 27 329 

Specifikation av förändring 
     Årets avsättning 2 483 3 151 2 488 

  Årets utbetalning -2 280 -1 688 -1 205 

  Ränte- och basbeloppsuppräkning 660 627 253 

  Sänkning av diskonteringsränta 
     Övriga förändringar netto -4 -15 -12 

  löneskatt 208 504 370 

Utgående balans avsättning 32 869 31 802 29 223 
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Noter 2018 2017 2016 
Not 16, Kortfristiga skulder 

   Interimsskulder 0 5 546 1 209 
Leverantörsskulder 4 634,9 2 245 5 249 
Utgående moms 390,7 466 330 
Upplupna löner 2 693,6 2 484 2 116 
Upplupna semesterlöner 3 831,9 3 395 3 220 
Upplupen löneskatt individ del 471,4 499 482 
Upplupna p-kostn individ del 1 943,0 2 057 1 987 
Övriga kortfristiga skulder 2 635,0 2 119 1 986 
  varav arb giv avg o skatt för 
december 2 086,4 1 931 1 977 
Summa 16 600,4 18 812 16 579 

 

Figur 13 Noter 

Redovisningsprinciper 

Förbundets årsredovisning är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och 
rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning. 

Intäkter  

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Personalkostnader 

Förändring av semesterlöneskuld redovisas som en kostnad i verksamheten. Timlöner som är 
intjänade under december men utbetalas i januari är upptagna som en kortfristig skuld i 
balansräkningen.  

Periodiseringar  

Inkomster och utgifter periodiseras enligt god redovisningssed, det innebär att inkomster och utgifter 
har bokförts på de perioder som de intjänats respektive förbrukats. 

Fordringar  

Har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Jämförelsestörande poster  

Om det finns jämförelsestörande poster redovisas de på separata rader i resultaträkningen under 
verksamhetens nettokostnader och specificeras i not till respektive post. 
Som jämförelsestörande betraktas kostnader eller intäkter som är sällan förekommande och uppgår 
till ett väsentligt belopp. 
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Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i förbundet är beräknade enligt RIPS07 i enlighet 
med rekommendationen RKR 17 ”värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser”.  
Pensionskostnaderna baseras på uppgifter från pensionsbolaget KPA. Prognosen från KPA baseras på 
en genomsnittlig pensionsålder på 60 år.  
Upplysningar vad gäller pensionsavsättningar lämnas i not till balansräkningen. 
Under Eget kapital finns det medel avsatt för att möta framtida pensionsutbetalningar. 

Materiella anläggningstillgångar 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år 
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. 
Beloppsgränsen för mindre värde har satts till ett ½ basbelopp. 
 
Planenliga avskrivningar har beräknats på objektens anskaffningsvärden. Avskrivningarna sker linjärt 
d.v.s. med belopp som är lika stora under objektets beräknade ekonomiska livslängd. Avskrivningarna 
påbörjas månaden efter att inventarier tagits i bruk. 
 
Huvudsakligen tillämpas följande linjära avskrivningstider. 
  

Lätta fordon 6 år 
Tunga fordon 12 år 
Höjdfordon 15 år 
Data & telefoni 3 år 
Räddningsmaterial 5 år 
Inventarier 5 år 

Figur 14 Avskrivningstider 

Enligt rekommendationen RKR 11.4 ”Materiella anläggningstillgångar” ska upplysningar om 
ackumulerade anskaffningsvärden lämnas i not. Förbundet följer inte denna rekommendation utan 
visar bara bokfört värde vid årets början.  
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1 Sammanfattning 
Vi har av revisorerna i Räddningstjänsten — Höga Kusten - Ådalen fått i uppdrag att 
granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2018. 

Kommunalförbundets revisorer ska enligt 12 kap KL1  bedöma om resultatet i årsredo-
visningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om 
räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. 

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt 
underlag för revisionsberättelsen. 

1.1 Räkenskaperna och årsredovisningen 

Vi bedömer, beaktat ovan, att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild 
av kommunens resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i 
enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. 

1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål 

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella 
mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. 
Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av full-
mäktige beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt. 

1.3 Övriga rekommendationer 
Med anledning av vår granskning har vi lämnat följande rekommendationer 

• att rutinerna för att kräva in betalning samt att osäkra fordringar reserveras, se 
avsnitt 3.6.1. 

• att uppföljning av intern kontroll vidareutvecklas, se avsnitt 4. 

1  Kommunallag (2017:725) 
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2 Bakgrund 
Vi har av revisorerna i Räddningstjänsten — Höga Kusten - Ådalen fått i uppdrag att 
granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2018. 

Kommunalförbundets revisorer ska enligt 12 kap KL bedöma om resultatet i årsredo-
visningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om 
räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. 

2.1 Syfte och revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunalförbundets årsredovisning har 
upprättats i enlighet med kommunallag, kommunal redovisningslag och god redo-
visningssed i kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag för 
revisorernas utformning av revisionsberättelsen. 

2.2 Revisionskriterier 
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt 
väsentligt är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande 
revisionskriterier: 

— Kommunallag och kommunal redovisningslag 

— God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och 
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL 

— Interna regelverk och instruktioner 

— Fullmäktigebeslut 

2.3 Metod och avgränsningar 
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verk-
samhet, främst såsom denna definieras av SKL2  och Skyrev3. Det innebär att vi 
planerat och genomfört revisionen för att i allt väsentligt men inte absolut säkerhet 
försäkra oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Granskningen 
av årsredovisningen omfattar: 

• Förvaltningsberättelse 
• Resultaträkningen 
• Balansräkningen 
• Kassaflödesanalysen 
• Sammanställd redovisning 
• Tilläggsupplysningar. 

2 Sveriges Kommuner och Landsting 
3 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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Vad gäller avsättning och ansvarsförbindelse avseende pensionsåtagandet har vi för-
litat oss på de uppgifter kommunen har erhållit från pensionsadministratören KPA. Vi 
har i vår granskning inte gjort någon aktuariell granskning. 

Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive årsredovisningen 

— Intervjuer med berörda tjänstemän och politiker 

— Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att 
bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen 

— Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att 
bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen samt 
revisorernas uttalande i revisionsberättelsen. 

— Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga 
underlag. 

— Översiktlig analys av övriga poster. 

2.4 Ansvarig nämnd 
Granskningen avser kommunförbundets årsredovisning. 

Rapporten är faktakontrollerad av Andreas Hoff, räddningschef. 

2.5 Projektorganisation 
Granskningen har genomförts av under ledning av Lena Medin, certifierad kommunal 
revisor. 
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Årsredovisningen 
Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för 2018. Vi har granskat 
sådan information som är av finansiell natur och som har direkt koppling till den finan-
siella redovisningen i årsredovisningen i syfte att inhämta tillräckliga revisionsbevis på 
motsvarande som för granskning av de finansiella delarna i årsredovisningen. 

Bedömning 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunal-
förbundets resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlig-
het med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. 

Vi bedömer i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger en rätt-
visande bild av förbundets resultat och ställning. 

3.2 Redovisningsprinciper 
1 årsredovisningen anges under avsnittet "Redovisningsprinciper" att redovisningen 
skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med 
KRL och RKRs rekommendationer. 

I vår granskning har vi stickprovsvis granskat om detta påstående stämmer via 
intervjuer med redovisningschefen samt översiktlig avstämning av kommunal-
förbundets årsredovisning mot RKRs gällande rekommendationer. 

Bedömning 

Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att förbundet i huvudsak efterlever 
RKRs rekommendationer. 

3.3 Balanskrav 
Ett kommunalförbund ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas 
i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL 
regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte 
reglera ett negativt resultat. RKR har lämnat information4  om beräkning och redo-
visning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i KRL 
och KL. 

I KL stadgas även att kommunalförbund ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket 
får ses som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med 
att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar 
förbundets ekonomi. 

Kommunalförbundet redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltnings-
berättelsen. Förbundets överskott för året uppgår till 3,5 mnkr vilket också motsvarar 
årets balanskravsresultat. 

4 Oktober 2015 
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3.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god 
ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige eller direktionen i budgeten ange 
finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. 
Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av 
beslutade målen. 

I verksamhetsplanen5  finns fyra verksamhetsmål och tre finansiella mål med betydelse 
för god ekonomisk hushållning. Enligt årsredovisningen att uppnås tre verksamhetsmål 
och samtliga finansiella mål. Vad gäller tillsyner är målet 130 medan förbundet har 
handlagt 126 ärenden, d v s målet uppnås inte riktigt. 

Kommentar 

Vi konstaterar att samtliga mål uppnås, förutom målet tillsyner som är nära att nås. 
Avstämning av resultatet har skett mot förbundets egna sammanställningar. För målet 
gällande att åka på samtliga insatser uppger Räddningschefen att "Beslutet om att inte 
åka fattas om det behövs av räddningschef i beredskap och något sådant beslut har 
inte tagits för vår organisation under 2018". 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt. 

3.5 Resultaträkning 

Belopp i tkr 
Utfall 

2018-12-31 Budget 2018 

Prognos 
2018 per 

2018-08-31 
Utfall 

2017-12-31 

Verksamhetens 
nettokostnader -74 372,0 -77 932 -79 114 -75 183,0 

Förändring i %, jmf med 
föregående år -1,1 #DIV/0! 

Kommunbidrag 78 588,0 78 748 78 748 76 745,0 

Förändring i %, jmf med 
föregående år 2,4 #DIV/0! 

Finansnetto -686,0 -806 -824 -659,0 

Årets resultat 3530,0 10,0 -1190,0 903,0 

Nettokostnader inkl. 
finansnetto i relation till 
skatteintäkter och bidrag % 95,5 100,0 101,5 98,8 

5 Fastställd av direktionen 2017-12-04 
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Årets resultat har påverkat av de stora skogsbränderna, förutom högre 
personalkostnader har förbundet erhållit statliga bidrag med motsvarande 10,2 mnkr. 
Bidraget från staten täcker förutom de högre direkta kostnaderna men även kostnader 
för slitage. 

Förbundet har bedömt att det inte finns något behov av att ändra den återstående 
nyttjandeperiod eftersom det slitage som uppstod inte väsentligt kommer att förkorta 
den planerade tiden som tillgångarna kan nyttjas. 

3.6 Balansräkning 

Belopp i mnkr 2018-12-31 2017-12-31 

Balansomslutning 62,9 60,5 
Redovisat eget kapital 13,4 9,9 
Redovisad soliditet 21% 16% 
Omsättningstillgångar 41,6 41,0 
Kortfristiga skulder 16,6 18,8 
Balanslikviditet 251% 218% 

Pensionsåtagandet före år 1998 redovisas enligt uppgift hos respektive kommun. 

3.6.1 Kundfordringar 

Vi noterar ett antal fordringar äldre än ett år som inte är betalda, 82 tkr. 

Kommentar 

Vi rekommenderar att förbundet ser över rutinerna för att kräva in betalning samt att 
osäkra fordringar reserveras. 

3.7 Kassaflöde 
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de 
har inverkat på verksamhetens likvida ställning. Den tillämpade modellen synes 
överensstämma med RKRs rekommendation 16.2. 

3.8 Investeringsredovisning 
Av investeringsredovisningen framgår att årets investeringar 5,5 mnkr överstiger 
budgeten som uppgår till 4,5 mnkr. Orsaken uppges vara två mindre fordon som var 
beslutade under år 2017 först levererades under år 2018. Vidare har 
andningsskyddsutrustning köpts in. 
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4 Uppföljning av intern kontroll 
I årsredovisningen finns även ett avsnitt om intern kontroll. 

Fyra områden har valts ut för kontroll, representation, rekvisition för inköp, remiss på 
bygglov och medarbetarsamtal. Kontrollerna bedöms vara effektiva med undantag för 
intern representation där dokumentationskraven kommer att skärpas. Förbundet 
uppger att den uttryckande verksamheten följs upp genom händelserapporter, statistik 
och avvikelser m.m. 

Kommentar 

Vi ser positivt på att direktionen följer upp den interna kontrollen, vilket vi tolkar att 
rapporten i årsredovisningen avser. 

Vi har inte tagit del av direktionens riskbedömning men vi konstaterar att samtliga 
kontrollmoment som följs upp avser rutiner inom stödprocesser, se även förklaring 
ovan. Vi anser dock att uppföljning av den interna kontrollen även bör omfatta risker i 
förbundets huvudprocesser som bedöms som höga. Naturligtvis kan uppföljning av att 
kontroller är effektiva som sker i andra sammanhang användas för detta ändamål. 

Vi rekommenderar att uppföljning av intern kontroll vidareutvecklas. 

2019-03-37 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2019-06-04 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 108 Dnr 2019-000278 1.1.1.1 

Mål, budget och skattesats 2020 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta majoritetens förslag till budget år 2020 i enlighet med bilaga, 

att fastställa Resultatuppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna i enlighet 
med bilaga, 

att bemyndiga kommunstyrelsen att förvärva och försälja fast egendom 
inom ramen 3mnkr per objekt, 

att bemyndiga kommunstyrelsen att för eventuella tillkommande brådskande 
investeringar disponera rörelsekapital inom ramen 3 mnkr per objekt, 

att kommunstyrelsen under 2020 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka 
kommunens skulder, med totalt 50 mnkr, 

att kommunstyrelsen under 2020 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna 
upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 
2020, samt 

att skattesatsen 2020 ska vara oförändrad 23,34 kronor      

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Christina Lindberg (C) och Lennart 
Bergström (SD). 

Yrkanden 
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till Moderaternas och Liberalernas 
budgetförslag.      

Propositionsordning 
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, majoritetens 
budgetförslag samt ett yrkande om bifall till Moderaternas och Liberalernas 
budgetförslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
Majoritetens budgetförslag. 

Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet 
med Moderaternas och Liberalernas budgetförslag.  
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2019-06-04 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 
majoritetens budgetförslag.           

Reservation 
Anders Gäfvert reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Bakgrund 
Majoriteten samt Moderaterna och Liberalerna har presenterat sina 
respektive förslag till mål, budget och skattesats 2020.      

Beslutsunderlag 
Ordförandeförslag – Mål, budget och skattesats 2020 

Majoritetens förslag till Årsplan 2020 

Budget 2020 M och L 

 

______  
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1 En budget för vårt Härnösand 
Vårt Härnösand ska präglas av öppenhet och ärlighet, där fokus ligger på det som förenar oss, 
med stor respekt och förståelse för det som skiljer oss åt. 

Detta förhållningssätt ligger som grund i formuleringen av denna årsplan. Där vi genom 
samverkan, arbetar för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun. Tillsammans tar vi ansvar för 
kommunens utmaningar men tar också sikte på att vara en förebild för andra kommuner. 

Vi ska bygga vidare på den anda av gemensam kraft som finns i kommunen, med näringsliv, 
enskilda, föreningar och myndigheter. Härnösands kommun ska: 

 Erbjuda kommunal service av hög kvalitet i hela Härnösands kommun 






Stå för ett gott ledarskap och vara en attraktiv arbetsgivare 

Fortsätta att ta ledartröjan i klimatomställningen 
Vara attraktiv för såväl befintliga som nya invånare, näringsliv och etableringar 
Stärka arbetet med den sociala hållbarheten, för ökad trygghet och gemenskap 
Stå för en effektiv, ansvarsfull och långsiktigt hållbar ekonomi 

Budgeten är en beskrivning av hur vi använder våra gemensamma tillgångar. Det är de faktiska 
medel vi har att fördela, som ligger till grund för denna budget, inte medel som vi inte har, vi 
fördelar heller inte något utifrån intäkter som inte är säkra. År 2020 prioriterar vi framförallt en 
utökning av skolnämndens budgetram med ytterligare 5 mnkr jämfört med 2019 års nivå. Detta 
möjliggör bland annat: 

- Bibehållen verksamhet vid kommunens landsbygdsskolor 
- fortsatt kostnadsfri verksamhet vid Musik- och kulturskolan, 
- bibehållen utökad förskoleverksamhet för barn till arbetssökande och föräldralediga, 
- bibehållen verksamhet vid Nattis d.v.s. möjlighet till barnomsorg under obekväm arbetstid 
- fortsatt möjlighet till kostnadsfria blöjor i förskolan. 

Vi skapar också förutsättningar för elevhälsan, att i samverkan med socialtjänsten och Region 
Västernorrland arbeta för att främja och stärka barn och ungdomars psykiska hälsa. 

Samhällsnämnden tillförs medel för att kunna bibehålla föreningsbidragen på 2019 års nivå samt 
utbyggnad av den anropsstyrda kollektivtrafiken till norra kommundelarna. 

Kommunstyrelsen tillförs medel för integrationsfrämjande insatser, som det ska vara möjligt för 
nämnder och föreningar att äska medel ifrån. Vi avsätter också särskilda landsbygdsmedel, för att 
främja projekt utanför centralorten, som till exempel kan gå till kommunal medfinansiering. 

I Härnösands kommun måste vi ständigt söka nya vägar till smarta lösningar i syfte till att få våra 
gemensamma resurser att räcka till, nu och i framtiden. Samtidigt som vi utvecklar Härnösand, 
ska vi erbjuda välfärd av hög kvalitet utifrån våra invånares behov, det är så vi rustar Härnösand 
starkt inför framtiden. 
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”Härnösand ska vara den företagsamma staden med den personliga livsmiljön”. Det är den 
övergripande målbilden i Tillväxtstrategin som antogs år 2017. Härnösand ska präglas av ett 
positivt företagsklimat men också erbjuda en attraktiv livsmiljö för såväl tidigare som nya 
Härnösandsbor men också för dem som besöker vår kommun. Det ger förutsättningar för att 
initiativ tas till start av nya företag, existerande företag väljer att etablera sig och vårt näringsliv 
också vågar expandera och växa. I Härnösand ska det vara enkelt att driva företag, det är 
ledstjärnan för alla våra kontakter med företagen. Varje möte ska präglas av ett positivt 
bemötande, vi ska alltid ha företagens behov i fokus och vi ska ha god kunskap om vår kommuns 
erbjudande till företagen. Det ska vara möjligt även för mindre entreprenörer att ge anbud i de 
upphandlingar som kommunen genomför, detta ställer krav på Härnösands kommun att vara 
lyhörda för de mindre företagens behov. 

Riksdagen har beslutat att inkorporera konventionen om barnets rättigheter i svensk lag från och 
med den 1 januari 2020. Det kommer ställa ännu högre krav att vi beaktar barnperspektivet vid 
vårt beslutsfattande. Vi uppdrar därför till samtliga nämnder och kommunstyrelsen att belysa 
konsekvenser ur ett barn- och ungdomsperspektiv innan beslut ska fattas. 

I början på år 2020 inleds det så kallade heltidsinförandet i Socialnämndens verksamheter. Vår 
politiska ambition är att projektet ska gå vidare enligt fastlagd tidsplan. Alla medarbetare ska på 
sikt ha rätt att välja sysselsättningsgrad, med heltid som norm. Vi lägger ett särskilt uppdrag till 
kommunstyrelsen att i heltidsinförandet också beakta ett avskaffande av de ofrivilliga delade 
turerna. Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete i våra verksamheter ska fler medarbetare också 
känna att de orkar och har möjlighet att arbeta heltid. 

Härnösand i juni 2019 

Andreas Sjölander (S), 

kommunstyrelsens ordförande 

Ingrid Nilsson (V) 

kommunstyrelsens vice ordförande 

Johan Sundqvist (MP), 

majoritetsföreträdare i Kommunstyrelsen 

Ingemar Wiklander (KD), 

majoritetsföreträdare i Kommunstyrelsen 
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2 Ekonomiska förutsättningar 2020 

2.1 Kommunens Ekonomi 

Skattesats: 

Skattesatsen föreslås förbli oförändrad, det vill säga 23,34 kronor. 

Kommunens intäkter: 

Skatteintäkter och statsbidrag, kallas för skattemedel i texterna nedan, utgör den 
dominerande delen av kommunens intäkter, som enligt skatteberäkningsmodellen från 
SKL beräknas till 1 696 mnkr under 2020. Det är 45 mnkr mer än 2019. Beräkningen 
baseras på att Härnösands kommuns invånarantal uppgår till 25 064 invånare i slutet av 
2020. 

Övriga intäkter beräknas till 300 mnkr och utgörs till största delen bidrag, t.ex. i form av 
riktade statsbidrag 

Den totala intäkten beräknas till 2 021 mnkr. 

Finansen och kommungemensamt: 

Härnösands kommun beräknas under 2020 ha nettokostnader för Finansen och 
kommungemensamma verksamheter till ett belopp av 51 mnkr. Dessa består  av borgensavgifter, 
finansiella intäkter och kostnader, pensionskostnader samt gottgörelse från pensionsstiftelsen. 

Vinstutdelning alternativt sänkta kostnader i samverkan med kommunens helägda bolag beräknas 
ge en effekt på 6 mnkr för år 2020. 

En stor förändring jämfört med tidigare år är att kommunen byter redovisningsmodell för 
pensionsskulden, det ger en ökad kostnad på 50 mnkr. 

Resultaträkning för 2020 
cirkulär 2019:021_2 

 
Resultaträkning (mnkr) 

 
Budget 2018 

 
Budget 2019 

Prel. Budget 
2020 

 
Plan 2021 

 
Plan 2022 

Verksamhetens intäkter 387 314 300,0 300,0 300,0 
Verksamhetens kostnader -1 942 -1 871 -1 875,0 -1 910,5 -1 948,7 
Avskrivningar -52 -52 -52,0 -52,0 -52,0 
Verksamhetens nettokostnader -1 607 -1 609 -1 627,0 -1 662,5 -1 700,7 
Skatteintäkter 1 192 1 193 1 218,0 1 238,0 1 269,0 
Generella statsbidrag och utjämning 454 458 478,2 484,0 493,0 
Verksamhetens resultat 39 42 69,2 59,5 61,3 
Finansen & Kommungemensamt -19 -19 -51,0 -58,0 -58,0 
Årets resultat 20 23 18,2 1,5 3,3 
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Kommunfullmäktiges budgetbeslut: 

Kommunfullmäktiges budgetbeslut fördelar skattemedel på totalt 1 696 mnkr till de fyra 
verksamhetsnämnderna samt kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Det förväntas ge ett 
överskott/resultat på 18 mnkr vilket motsvarar 1,1 % av skattemedel. 

Efter kommunfullmäktiges tilldelning av skattemedel ska varje nämnd utarbeta en 
slutgiltig nämndbudget där även nämndens övriga intäkter ingår. Nämndbudgeten 
tillställs kommunfullmäktiges sammanträde i november för kännedom. 

Budgetramar: 

På följande sätt fördelas kommunens skattemedel. 

Investeringsbudget: 

Härnösands samlade investeringsvolym beräknas under 2020 uppgå till 41 mnkr, som i sin 
helhet finansieras med interna medel. Totalt under perioden mellan 2020 och 2022 beräknas 
kommunen investera för 123 mnkr. Under de kommande åren kommer ett antal större 
investeringsprojekt att föreläggas politiska ställningstaganden. Beroende på karaktär så kommer 
ställningstagande till extern finansiering behöva beaktas. 

 
Nämndernas investeringsramar: (mnkr) 

 
2019 

Prel. 
2020 

 
Plan 2021 

 
Plan 2022 

Kommunstyrelsen 9,0 6,0 6,0 6,0 

Arbetslivsnämnden 0,5 0,5 0,5 0,5 

Samhällsnämnden  29,0  33,5  33,5  33,5 

Skolnämnden 2,0 0,5 0,5 0,5 

Socialnämnden 0,5 0,5 0,5 0,5 

Summa 41,0 41,0 41,0 41,0 

Verksamhetens nettokostnader 
fördelad per nämnd (mnkr) 

 
Budget 2018 

 
Budget 2019 

Prel. Budget 
2020 

 
Plan 2021 

 
Plan 2022 

Kommunfullmäktige 4 4 4,1 4,2 4,3 
Kommunstyrelsen 
inkl gemensamma kostnader 

 
206 

 
189 

 
182,9 

 
185,7 

 
187,6 

Arbetslivsnämnden 60 58 58,0 59,3 60,7 
Samhällsnämnden 177 179 180,0 184,0 188,5 
Skolnämnden 594 600 605,8 619,2 634,4 
Socialnämnden 567 597 596,2 610,1 625,2 
Verksamhetens nettokostnader 1 607 1 626 1 627,0 1 662,5 1 700,7 
Totalt resultatöverskott  -17    

Verksamhetens nettokostnader 1 607 1 609 1 627,0 1 662,5 1 700,7 
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Balansräkning och soliditet: 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den 
visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med eget kapital.  Ett 
viktigt kriterium för god ekonomi är att soliditeten över en längre period inte försvagas 
utan utvecklas i positiv riktning. Detta innebär då att kommunen blir mindre skuldsatt 
och ökar sitt finansiella handlingsutrymme inför framtiden. 

Soliditeten beräknas under 2020 uppgå till 35,6%. Den kraftiga förbättringen beror på 
byte av pensionsmodell från fullfondering till blandmodell. Bytet påverkar eget kapital, 
avsättningar och soliditet. 

Balansräkning budget 2020 

Soliditet -11,2% -14,7% 35,6% 35,6% 35,6% 

Eget kapital -108,1 -141,4 336,0 336,0 336,0 

Avsättningar 559,1 780,0 137,0 142,0 147,0 

Långfristiga skulder 130,2 150,0 170,0 170,0 170,0 

Kortfristiga skulder 385,6 173,4 300,0 295,0 290,0 
Summa skulder och eget 
kapital 966,8 962,0 

 
943,0 943,0 943,0 

Anläggningstillgångar 818,8 832,0 813,0 813,0 813,0 

Omsättningstillgångar 148,0 130,0 130,0 130,0 130,0 

Summa tillgångar 966,8 962,0 943,0 943,0 943,0 

Utfall Bud 
Balansräkning 2018 2019 

Bud 
2020 Bud 2021 Bud 2022 
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Ekonomisk utveckling 2015-2020

KS Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Budget 
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Intäkter 237 263 298 308 285 274,5 

varav Skattemedel 131 189 183 198 192 183 

varav Externa & interna 
intäkter 106 74 115 110 93 91,5 

Kostnader 264 257 292 279 275 274,5 

Resultat -27 6 6 29 10 0 

       
ALN Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Budget 
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Intäkter 122 142 142 141 125 123 

varav Skattemedel 45 53 62 60 58 58 

varav Externa & interna 
intäkter 77 89 80 81 67 65 

Kostnader 119 141 139 136 123 123 

Resultat 3 1 3 5 2 0 

       
SAM Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Budget 
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Intäkter 184 191 199 207 208 207 

varav Skattemedel 159 164 173 179 180 180 

varav Externa & interna 
intäkter 25 27 26 28 28 27 

Kostnader 175 187 199 201 203 207 

Resultat 9 4 0 6 5 0 

       
Skola Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Budget 
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Intäkter 596 641 699 725 693 690 

varav Skattemedel 516 539 568 594 600 606 

varav Externa & interna 
intäkter 80 102 131 131 93 84 

Kostnader 596 642 699 726 693 690 

Resultat 0 -1 0 -1 0 0 

          
Soc Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Budget 
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Intäkter 587 648 725 691 685 674 

varav Skattemedel 530 533 553 567 597 596 

varav Externa & interna 
intäkter 57 115 172 124 88 78 

Kostnader 587 643 726 731 685 674 

Resultat 0 5 -1 -40 0 0 651
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2.2 Arbetslivsnämnden 58 mnkr 

Arbetslivsnämndens viktigaste uppgift är att stödja människor att utveckla 
sina kompetenser för att öka individers anställningsbarhet. Det sker genom att 
erbjuda teoretiska och praktiska utbildningar och olika 
arbetsmarknadsinsatser med betydande fokus på social rehabilitering och 
tidiga insatser som bidrar till att bryta utanförskap. Genom arenaverksamhet 
skapas meningsfull sysselsättning vilket också bidrar till mervärden för 
kommunens förvaltning och bolag genom serviceinsatser. 

Nämnden ansvarar för mottagning, introduktion och samordning av 
integrationsverksamhet för nyanlända. Språkundervisning och 
språkutveckling är viktiga delar inom integrationsarbetet liksom 
yrkesbedömningar och djupare kartläggning. Nämnden ansvarar för 
Vuxenutbildning i form av Komvux, SFI, Lärvux, Lärcentrum och 
yrkeshögskoleutbildningar samt tolkförmedling. 

En betydande del av nämndens finansiering sker genom olika slags externa 
medel från staten. Möjligheten för nämnden att tillgodogöra sig sådana medel 
skiftar över tid utifrån olika regelverk och nationella beslut och förutsätter 
anpassningar av arbetssätt. 

2.3 Samhällsnämnden 180 mnkr 
Samhällsnämnden har ansvarsområden som sträcker sig från 
myndighetsutövning i miljö, plan- och byggfrågor, till utveckling av gator, 
kajer och vägar och drift och samverkan inom fritid och ungdomsfrågor. 
Nämnden ansvarar för större delen av kommunens investeringar och 
reinvesteringar i gator, gång- och cykelvägar, anpassningar vid byggnationer, 
belysningsåtgärder och 
friluftsanläggningar. 

utveckling och drift av fritids- och 

Samhällsnämnden ansvarar för löpande frågor inom miljöarbete, fysisk 
planering, bostadsanpassning, skog- och naturvård, miljö och hälsoskydd, 
karthantering samt livsmedelskontroller. Nämnden ansvarar även för skötsel 
och utveckling av kommunens gator och parker sommar och vintertid, samt 
för föreningsstöd. Även kollektivtrafik, inklusive skolskjutsar och färdtjänst 
ligger inom nämndens ansvar. 

Samhällsnämnden föreslås jämfört med 2019 års budget få en utökad ram 
motsvarande 1 mnkr. Detta möjliggör att föreningsbidragen kan bibehållas på 
2019 års nivå och en utökning av den anropsstyrda kollektivtrafiken till de 
norra kommundelarna. 
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2.4 Socialnämnden 596 mnkr 
Socialnämndens viktigaste uppgift är att på demokratins och solidaritetens 
grund främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i 
levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Det sker genom att 
verksamheterna möter de enskilda människornas behov så som de uttrycks i 
varje tid. 

Omsorg om funktionshindrade, omsorg om äldre och om individer och 
familjer är grundläggande. Kommunens åtta särskilda boenden för äldre har 
264 boendeplatser. Hemtjänstens medarbetare genomför ca 1300 hembesök 
varje dag. Sjuksköterskor inom hemsjukvården gör dagligen ett 60-tal 
patientbesök. Varje månad möter vi närmare tjugo kommuninvånares behov 
av placering och behandling utifrån beroendeproblematik. Nämnden har 
ansvarsuppgifter inom mottagandet av asylsökande och nyanlända bl. a. 
genom utveckling av stödboenden. 

Ramen för socialnämnden minskas med motsvarande 0,8 mnkr som 
konsekvens av att SkolFam kommer att från år 2020 bedrivas som ordinarie 
verksamhet inom Skolnämndens verksamhetsområde. 

2.5 Skolnämnden 606 mnkr 
Skolnämndens uppgift är att främja alla barn och elevers utveckling och 
lärande samt en livslång lust att lära. Skolan ska också förankra respekt för de 
mänskliga rättigheterna, grundläggande demokratiska värderingar, alla 
människors lika värde och varsam respekt för vår gemensamma miljö. 
Skolnämnden har ansvar för utbildningsformer från förskola till gymnasium 
inklusive öppen förskola, fritidshem och Musik- och kulturskolan. 

Ramen för skolnämnden förstärks med motsvarande 0,8 mnkr som 
konsekvens av att SkolFam kommer att från år 2020 bedrivas som ordinarie 
verksamhet inom Skolnämndens verksamhetsområde. 

Skolnämnden föreslås jämfört med 2019 års budget få en utökad ram 
motsvarande 5 mnkr. Detta möjliggör fortsatt kostnadsfri verksamhet vid 
Musik- och kulturskolan, bibehållen utökad förskoleverksamhet för barn till 
arbetssökande och föräldralediga, bibehållen verksamhet vid Nattis d.v.s. 
möjlighet till barnomsorg under obekväm arbetstid samt fria blöjor i förskolan. 
Verksamheten vid kommunens landsbygdsskolor ska också bibehållas. 0,5 
mnkr är öronmärkta medel för arbetet med att främja barn och ungas psykiska 
hälsa, detta i samverkan mellan elevhälsan, socialnämnden och Region 
Västernorrland. 
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2.6 Kommunstyrelsen 183 mnkr 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och 
har övergripande ansvar för hela kommunens utveckling, ekonomi och 
personalpolitik. Styrelsen har uppsiktsplikt över alla nämnder, kommunala 
bolag samt Räddningstjänstförbundet. Kommunstyrelsen ansvarar för 
landsbygdsutveckling, översiktsplanering, frågor om mark och vatten, 
bostadsplanering, trygghet, tillgänglighet, folkhälsa, internationella frågor, 
kontakter med myndigheter och Mittuniversitet. Kommunstyrelsen har också 
ansvar för frågor rörande näringslivsutveckling, infrastruktur, miljömässig 
hållbarhet och kultur. 

Kommunstyrelsen föreslås jämfört med 2019 års budget få en utökad ram 
med 1,9 mnkr. 1,4 mnkr av dessa är centralt avsatta medel för 
integrationsfrämjande insatser, som det ska vara möjligt för nämnder och det 
civila samhället att äska från. 0,5 mnkr är dels medel för bibehållen 
dansverksamhet för barn och unga men också särskilt avsatta 
landsbygdsmedel, för att främja projekt utanför centralorten, där det finns 
behov av kommunal medfinansiering. Dessa medel syftar till att främja olika 
former av föreningsinitiativ på landsbygden. 

Inom Kommunstyrelsens ram finns också medel avsatta för det så kallade 
heltidsinförandet som kan komma att ianspråktas då införandet ska följa 
beslutad tidsram. Kommunstyrelsen ges ett särskilt uppdrag att i projektet 
kring heltidsinförande också beakta ett avskaffande av de så kallade delade 
turerna, som sker av ofrivillig karaktär. 

2.7 Kommunfullmäktige 4 mnkr 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och beslutar 
om mål, budget, skattesats och frågor av övergripande karaktär. 

Kommunfullmäktige föreslås jämfört med 2019 års budget få en utökad ram 
med 0,1 mnkr detta med anledning av ökade kostnader för ersättningar samt 
politiska arvoden för förtroendevalda. 
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3 Målprogram 2020-2023 

För perioden 2016-2019 har ett målprogram antagits. Den modell för mål- 
och resultatstyrning som Härnösands kommun tillämpar innehåller en kedja 
från vision och mål till konkreta resultatuppdrag med tillhörande 
styrtal/målnivåer. 

Vision 2023: Härnösand – bygger en hållbar framtid 

Härnösand är en levande och kreativ mötesplats där människor förverkligar 
sina drömmar. En kommun i positiv utveckling som tar ledarskap för 
framtiden. En plats med centralortens attraktion, landsbygdens rikedom och 
med uppkoppling mot omvärlden. Härnösand erbjuder hög livskvalitet för 
alla invånare och gäster. Vårt gemensamma mål är ett solidariskt samhälle 
med ett stort hjärta och med ett aktivt miljöarbete. Här bygger vi en hållbar 
framtid! 

Mål 

Kommunens övergripande mål fastställs av kommunfullmäktige. De följs 
upp med sikte på 2023. I målprogrammet finns åtta övergripande mål 
fördelade på två perspektiv. 

• Härnösandsperspektivet – speglar den önskvärda utvecklingen i 
Härnösand generellt. Här betonas samverkan mellan olika aktörer och vikten 
av att kommunorganisationen bidrar till detta. 

• Organisationsperspektivet – innehåller mål för den verksamhet 
kommunen själv bedriver, de tjänster som levereras samt personal och 
ekonomi. 

Kommunens övergripande mål 2020-2023 

1. Attraktivt boende med levande mötesplatser 

2. Kreativt företagande med mångsidig arbetsmarknad 

3. Ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete 

4. Kunskapsstaden där alla kan växa 

5. Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet 

6. God service med gott bemötande 

7. Framtidens arbetsgivare 

8. Välskött och stabil ekonomi 

Härnösandsperspektivet 

Mål 1 – Attraktivt boende med levande mötesplatser 
Härnösand är en öppen och välkomnande kommun som ger utrymme för nya 
människor och nya initiativ. En plats där man lätt kan möta andra och vara 
delaktig i samhällsutvecklingen. Härnösand är känt för sina attraktiva 
boendemiljöer, en levande landsbygd och närheten till Höga Kusten. 
Invånarna har god hälsa och känner sig trygga. Ett pulserande centrum, 
blomstrande kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter skapar möten över 
gränser. 
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Mål 2 – Kreativt företagande med mångsidig arbetsmarknad 

Härnösand har ett näringsliv som växer och företag som utvecklas positivt. 
Klimatet för entreprenörskap är gott och innovationer uppmuntras. 

Nya jobb uppstår på en arbetsmarknad som är bred och inkluderande med 
goda arbetsvillkor. Ansvarstagande för miljö och hållbarhet präglar 
produktion, förädling och kommunikationer. Utveckling av infrastruktur ger 
stärkta förutsättningar på en regional och global arena och samverkan mellan 
kommunen och det civila samhället ger drivkraft åt lokal utveckling. 

Mål 3 – Ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete 
All utveckling i Härnösand präglas av hållbarhet och ett gemensamt 
engagemang för minskad miljöpåverkan. Här utvecklas kunskapen som 
behövs för att skapa ett hållbart samhälle. Med förnybar energi, klimatsmarta 
lösningar, ökad självförsörjning och hushållning av naturresurser är 
Härnösand en föregångare i omställningen till en fossilfri ekonomi. 

Mål 4 – Kunskapsstaden där alla kan växa 
Härnösand är en modern kunskapsstad med kreativa miljöer för utbildning 
och lärande och där det är naturligt att nyttja digitaliseringens möjligheter. 
Framgångsrik skolverksamhet på alla nivåer ger alla chansen att lyckas. Nya 
samarbeten, kunskapsutbyte och närhet till högre utbildning lägger en grund 
för dagens och morgondagens jobb och näringslivets kompetensbehov. 
Folkbildning och kulturella uttryck ger inspiration till nytänkande. 

Organisationsperspektivet 

Mål 5 – Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet 
Härnösands kommun erbjuder välfärdstjänster av hög kvalitet där behoven 
styr och insatserna ges på lika villkor, oavsett kön, sexuell läggning eller 
bakgrund. Resurser prioriteras så att allas rätt till utveckling och ett värdigt 
liv tillgodoses. Kommunens arbete präglas av lyhördhet och respekt för den 
enskilde. Barnens bästa är i centrum för alla beslut. 

Mål 6 – God service med gott bemötande 
Gott värdskap, hög tillgänglighet och professionalitet är värden som 
genomsyrar Härnösands kommun. Ärenden handläggs skyndsamt och med 
hög kvalitet. Digitaliseringen är det självklara medlet för att utveckla 
tjänstekvalitet och effektivisera det interna arbetet. Kommunens medarbetare 
och politiker bemöter alltid människor med vänlighet, tydlighet och 
effektivitet. Genom samverkan, respekt och lyhördhet byggs det goda 
samhället. 

Mål 7 – Framtidens arbetsgivare 
Härnösands kommun är en föregångare som arbetsgivare och erbjuder en 
attraktiv arbetsplats dit människor söker sig. Organisationen präglas av 
nyfikenhet med beredskap för nya utmaningar. Medarbetare ges ett gott 
ledarskap, möjlighet till personlig och professionell utveckling och 
inflytande över sitt arbete. Härnösands kommun är en jämställd och 
hälsofrämjande arbetsplats med låga sjuktal, mångfald och goda 
arbetsvillkor. 
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Mål 8 – Välskött och stabil ekonomi 
I Härnösands kommun används resurser effektivt, ändamålsenligt och med 
långsiktighet. Uppsatta budgetmål uppnås och kommunens ekonomiska 
ställning är god. Långsiktiga och rätt genomförda investeringar och 
upphandlingar ger utveckling på kort och lång sikt. God analys och 
uppföljning samt respekt för miljömässig och social hållbarhet är en 
självklarhet. 

Resultatuppdrag och styrtal 

Utifrån de övergripande målen fastställer kommunfullmäktige årligen 
kortsiktiga mål i form av resultatuppdrag med tillhörande styrtal för varje 
nämnd. Resultatuppdragen anger nämndernas viktigaste prioriteringar för det 
kommande året. Nämnderna återredovisar resultatuppdragen till 
kommunfullmäktige som ett led i den samlade mål- och resultatstyrningen. 
Bedömningen av måluppfyllelsen baseras till stor del på utfallet av styrtalen. 
Nämnderna kan utöver detta formulera egna mål för sitt arbete med 
utgångspunkt från kommunens vision och övergripande mål. 

Mål och resultatuppdrag 2020 

För 2020 gäller följande resultatuppdrag för respektive nämnd: 

Övergripande mål Resultatuppdrag Nämnd 

1. Attraktivt boende med 
levande mötesplatser 

 

Medborgarnas bedömning av kommunen 
som en plats att bo och leva på ska öka 

 

KS 
 

1. Attraktivt boende med 
levande mötesplatser 

Medborgarnas nöjdhet när det gäller trygghet 
ska öka 

KS 
 

2. Kreativt företagande med 
mångsidig arbetsmarknad 

 

Kommunpolitikernas attityder till 
företagande ska förbättras (variabel i Svenskt 
Näringslivs ranking) 

KS 
 

2. Kreativt företagande med 
mångsidig arbetsmarknad 

 

Tjänstemännens attityder till företagande ska 
förbättras (variabel i Svenskt Näringslivs 
ranking) 

KS 
 

6. God service med gott 
bemötande 

 

Andelen medborgare som tar kontakt med 
kommunen via telefon och som får ett direkt 
svar på en enkel fråga ska öka 

KS 
 

7. Framtidens arbetsgivare 
 

Nöjd medarbetarindex ska öka 
 

KS 
 

8. Välskött och stabil 
ekonomi 

 

Resultatöverskott i % av skatter, statsbidrag 
och utjämning 

 

KS 
 

8. Välskött och stabil 
ekonomi 

Nämnderna har en budget i balans 
 

KS 
 

3. Ledande miljökommun 
med aktivt 
omställningsarbete 

 

Antalet resor med kollektivtrafik ska öka 
 

SAM 
 

3 Ledande miljökommun 
med aktivt 
omställningsarbete 

 

Andelen miljöbilar i organisationen ska öka 
 

SAM 
 

 

657



 
 
 
  
 

15 

6. Kreativt företagande med 
mångsidig arbetsmarknad 

 

Resultatet i SKL:s undersökning om 
företagsklimatet ska öka (Insikt) 

 

SAM 
 

2. Kreativt företagande med 
mångsidig arbetsmarknad 

 

Skolans attityder till företagande ska 
förbättras (variabel i Svenskt Näringslivs 
ranking) 

SKO 
 

4. Kunskapsstaden där alla 
kan växa 

 

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

 

SKO 
 

4. Kunskapsstaden där alla 
kan växa 

Andelen gymnasieelever som fullföljer 
utbildning inom 3 år i kommunen ska öka 

SKO 
 

4. Kunskapsstaden där alla 
kan växa 

 

Andelen elever i grundskolans åk 3 som 
klarat alla delprov för ämnesprovet svenska 
och svenska som andraspråk ska öka 

 

SKO 
 

5. Jämställd och solidarisk 
välfärd av hög kvalitet 

 

Andelen brukare som är nöjda med sin 
hemtjänst ska öka 

 

SOC 
 

5. Jämställd och solidarisk 
välfärd av hög kvalitet 

 

Andelen brukare som är nöjda med sitt 
särskilda boende ska öka 

 

SOC 
 

5. Jämställd och solidarisk 
välfärd av hög kvalitet 

 

Den genomsnittliga handläggningstiden för 
att få ekonomiskt bistånd vid nybesök ska 
minska 

SOC 
 

4. Kunskapsstaden där alla 
kan växa 

 

Andelen med godkända resultat inom 
gymnasiegemensamma kurser i Komvux ska 
öka 

 

ALF 
 

2. Kreativt företagande med 
mångsidig arbetsmarknad 

 

Andelen deltagare med försörjningsstöd som 
efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd får egen 
försörjning ska öka 

 

ALF 
 

2. Kreativt företagande med 
mångsidig arbetsmarknad 

 

Tiden för deltagare att nå egen försörjning 
ska minska 

 

ALF 
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Bilaga: Nämndernas resultatuppdrag 2020 

Kommunfullmäktige baserar till stor del bedömningen av de övergripande 
målen på nämndens förmåga att uppfylla resultatuppdragen. Enskilda 
nämnder kan formulera egna årliga mål för sitt arbete. 

Arbetslivsnämndens resultatuppdrag 2020 

Arbetslivsnämnden är kommunens nämnd för arbetsmarknad, integration och 
vuxnas lärande. Arbetslivsnämndens ansvar gäller kommunal 
vuxenutbildning (Komvux), särskild utbildning för vuxna (Lärvux), 
uppdragsutbildning, yrkeshögskoleutbildning, Lärcentrum (LRC), studie- och 
yrkesvägledning för vuxna, svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering 
(SO), mottagande av nyanlända samt introduktion och sysselsättningsansvar 
av nyanlända som inte omfattas av etableringslagen. Nämnden har även ansvar 
för att lämna förslag inför beslut om avtal för mottagande av nyanlända, 
samordna och utveckla integrationsverksamhet, arbetsmarknads- och 
sysselsättningsansvar för unga och vuxna, uppdrag och serviceinsatser till 
kommunens förvaltningar och bolag enligt överenskommelse mellan 
Arbetslöshetsnämnden (lag 1944:475) och tolkförmedlingen. 

Arbetslivsnämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer samt den budget som fullmäktige bestämt, de föreskrifter 
som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i nämndens 
reglemente. 

Av de beslutade övergripande målen för perioden 2020-2023, med tillhörande 
resultatuppdrag för året 2020, tilldelas arbetslivsnämnden ett särskilt ansvar 
för tre resultatuppdrag. De är nämndens mest prioriterade och strategiskt 
viktiga uppdrag för perioden och resultatet återrapporteras till 
kommunfullmäktige som ett led i kommunens samlade mål- och 
resultatstyrning. 

Resultatuppdrag 
 

Målnivå 
2020 

Målnivå 
2019 

Baslinje 
2018 

Baslinje 
2017 

Uppf. 
målnivå 

Andelen med godkända 
resultat   inom 
gymnasiegemensamma 
kurser i Komvux ska öka 

 

80,0% 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

Dec 
 

Andelen deltagare med 
försörjningsstöd som efter 
avslutad 
arbetsmarknadsåtgärd  får 
egen försörjning ska öka 

30,0% 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

Aug/Dec 
 

Tiden för deltagare att nå 
egen försörjning ska 
minska 

 

24 mån 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

Aug/Dec 
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Socialnämndens resultatuppdrag 2020 
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom individ- och 
familjeomsorg, omsorg om funktionshindrade samt äldreomsorg och för den 
kommunala hälso- och sjukvården och vad som i lag sägs om socialnämnd. 

Socialnämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer samt den budget som fullmäktige bestämt, de föreskrifter som 
kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i nämndens reglemente. 

Av de beslutade övergripande målen för perioden 2020-2023, med tillhörande 
resultatuppdrag för året 2020, tilldelas socialnämnden ett särskilt ansvar för 
tre resultatuppdrag. De är nämndens mest prioriterade och strategiskt viktiga 
uppdrag för perioden och resultatet återrapporteras till kommunfullmäktige 
som ett led i kommunens samlade mål- och resultatstyrning. 

Resultatuppdrag 
 

Målnivå 
2020 

Målnivå 
2019 

Baslinje 
2018 

Baslinje 
2017 

Uppf. 
målnivå 

Andelen brukare som är 
nöjda med sin hemtjänst ska 
öka 

91,0% 
 

91,0% 
 

90,0% 
 

90,0% 
 

Dec 
 

Andelen brukare som är 
nöjda med sitt särskilda 
boende ska öka 

89,0% 
 

89,0% 
 

88,0% 
 

89,0% 
 

Dec 
 

Den genomsnittliga 
handläggningstiden för att 
få ekonomiskt bistånd vid 
nybesök ska minska 

19 dgr 
 

19 dgr 
 

30 dgr 
 

39 dgr 
 

Aug/Dec 
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Skolnämndens resultatuppdrag 2020 

Skolnämnden fullgör kommunens uppgifter inom skolväsendet, särskilda 
utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet. Skolnämnden ansvarar 
också för stöd och service till vissa funktionshindrade som inte ankommer på 
annan nämnd. Skolnämndens ansvarsområde gäller skol- och 
utbildningsformerna förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola och musik- och kulturskola. 

Skolnämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer samt den budget som fullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan 
finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i nämndens reglemente. 

Av de beslutade övergripande målen för perioden 2020-2023, med tillhörande 
resultatuppdrag för året 2020, tilldelas skolnämnden ett särskilt ansvar för fyra 
resultatuppdrag. De är nämndens mest prioriterade och strategiskt viktiga 
uppdrag för perioden och resultatet återrapporteras till kommunfullmäktige 
som ett led i kommunens samlade mål- och resultatstyrning. 

Resultatuppdrag 
 

Målnivå 
2020 

 

Målnivå 
2019 

 

Baslinje 
2018 

 

Baslinje 
2017 

 

Uppf. 
målnivå 

Skolans attityder till 
företagande ska förbättras 
(variabel i Svenskt 
Näringslivs ranking) 

3,79 
 

-- 
 

4,00 
 

3,68 
 

Dec 
 

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

85,0% 
 

78,0% 
 

83,6% 
 

77,3% 
 

Dec 
 

Andelen gymnasieelever 
som fullföljer utbildning 
inom 3 år i kommunen ska 
öka 

69,0% 
 

-- 
 

63,4% 
 

77,4% 
 

Dec 
 

Andelen elever i 
grundskolans åk 3 som 
klarat alla delprov i 
ämnesprovet för svenska 
och svenska som 
andraspråk ska öka 

78,0% 
 

78,0% 
 

67,0% 
 

76,0% 
 

Dec 
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Samhällsnämndens resultatuppdrag 2020 

Samhällsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och 
byggnadsväsendet, miljö- och hälsoskyddsområdet, kollektivtrafik och 
trafiksäkerhet samt mätteknisk verksamhet och kartproduktion. 

Samhällsnämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer samt den budget som fullmäktige bestämt, de föreskrifter som 
kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i nämndens reglemente. 

Av de beslutade övergripande målen för perioden 2020-2023, med tillhörande 
resultatuppdrag för året 2020, tilldelas samhällsnämnden ett särskilt ansvar för 
tre resultatuppdrag. De är nämndens mest prioriterade och strategiskt viktiga 
uppdrag för perioden och resultatet återrapporteras till kommunfullmäktige 
som ett led i kommunens samlade mål- och resultatstyrning. 

Resultatuppdrag 
 

Målnivå 
2020 

Målnivå 
2019 

Baslinje 
2018 

Baslinje 
2017 

Uppf. 
målnivå 

Antalet resor med 
kollektivtrafik ska öka 

800 000 
 

700 000 
 

722 086 
 

603 063 
 

Dec 
 

Andelen miljöbilar i 
organisationen ska öka 

80,0% 
 

80,0% 
 

70,0% 
 

64,0% 
 

Dec 
 

Resultatet i SKL:s mätning 
av företagsklimatet ska öka 
(Insikt) 

Index 70 
 

-- 
 

-- 
 

 Apr/ Dec 
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Kommunstyrelsens resultatuppdrag 2020 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med 
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska 
ställning. Dess övergripande uppgift är att leda, samordna och styra 
uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen 
är anställnings-, löne- och pensionsmyndighet och ansvarar för frågor som rör 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer samt den budget som fullmäktige bestämt, de föreskrifter som 
kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i nämndens reglemente. 

Av de beslutade övergripande målen för perioden 2020-2023, med tillhörande 
resultatuppdrag för året 2020, tilldelas kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för 
sju resultatuppdrag. De är nämndens mest prioriterade och strategiskt viktiga 
uppdrag för perioden och resultatet återrapporteras till kommunfullmäktige 
som ett led i kommunens samlade mål- och resultatstyrning. 

Resultatuppdrag 
 

Målnivå 
2020 

Målnivå 
2019 

Baslinje 
2018 

Baslinje 
2017 

Uppf. 
målnivå 

Medborgarnas bedömning 
av kommunen som en plats 
att bo och leva på ska öka 

Index 62 
 

-- 
 

Index 58 
 

Index 59 
 

Dec 
 

Medborgarnas upplevelse 
av trygghet ska öka 

Index 57 
 

Index 57 
 

Index 53 
 

Index 45 
 

Dec 
 

Kommunpolitikernas 
attityder till företagande 
ska förbättras (variabel i 
Svenskt Näringslivs 
ranking) 

3,43 
 

-- 
 

2,95 
 

3,03 
 

Dec 
 

Tjänstemännens attityder 
till företagande ska 
förbättras (variabel i 
Svenskt Näringslivs 
ranking) 

3,29 
 

-- 
 

2,96 
 

3,25 
 

Dec 
 

Andel medborgare som tar 
kontakt med kommunen 
via telefon och får ett 
direkt svar på en enkel 
fråga ska öka 

55,0% 
 

52,0% 
 

53,0% 
 

50,0% 
 

Dec 
 

Nöjd medarbetarindex ska 
öka 

Index 83 
 

Index 83 
 

Index 79 
 

Index 78 
 

Dec 
 

Korttidsfrånvaron ska 
minska 

 -- 
 

-- 
 

-- 
 

Aug/ Dec 
 

Resultatöverskott i % av 
skatter, statsbidrag och 
utjämning 

1,1% 
 

1,4% 
 

3,2% 
 

1,4% 
 

Dec 
 

Nämnderna har en budget i 
balans 

5 av 5 
 

5 av 5 
 

3 av 5 
 

3 av 5 
 

Dec 
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i Härnösands kommun 
 

 

Moderaterna   Liberalerna 
   

Anders Gäfvert   Eva Olstedt Lundgren 

 
 
Inledning 
Härnösands kommun är en av Norrlands mest attraktiva platser att bo, 
verka och leva i. Stadens behagliga centrum, närheten till naturen, havet 
och stranden, bra boende i såväl stad, tätorter, som på landsbygden, 
skapar livskvalitet för de som bor här. Framtidsförklaringen syftar till att 
staka ut vägen för att fortsätta utveckla Härnösand med ansvar, 
framtidstro, öppenhet, omtanke och handlingskraft. 
 
Välskötta offentliga finanser är grunden för jobb, tillväxt och 
konkurrenskraft och därmed för en långsiktigt hållbar välfärdspolitik i 
Härnösand. Vi tror att en misskött ekonomi, drabbar till sist utsatta 
människor allra hårdast. Därför bör ramarna och reglerna för den 
ekonomiska politiken präglas av ansvar, långsiktighet och bred 
enighet över blockgränserna. Vår utgångspunkt är att Härnösand ska 
ha ett regelverk som värnar ett överskott om minst 3 % över tid och 
som leder till en 100 % självfinansierings-grad med låg och stabil 
skuldnivå. Strävan ska vara att kommunen är skuldfri. Detta är en 
utmaning givet de senaste årens ekonomiska utveckling, men samtidigt 
en förutsättning för att Härnösands kommun ska kunna fortsätta stärka 
och investera för välfärd i framtiden. Lägre skattesats än idag, där nya 
satsningar finansieras genom tillväxt och effektivisering av befintliga 
verksamheter eftersträvas. Vi kommer framöver inte att ha råd med 
gratis bussresor, fri frukt i våra skolor samt fria blöjor i förskolan och dyra 
konslutkostnader bara för att nämna några exempel där det går att vita 
åtgärder omgående.  
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Budgetförslaget bygger på  

Grundförutsättning 

 

 

Budgetförslag bygger på följande: 

En resultatnivå på + 2,38 %    40,0 mnkr 
Skattesatsen 2020 ska vara oförändrad   23,34 kr 
Självfinansierande investeringar  41,0 mnkr 
Hyresökning på 2 %    4,1 mnkr 
Löneökningar 2,2 %    24,4 mnkr 
Fördelade ramar totalt   1 662 mnkr 
Skola och Sociala får oförändrade ramar  1 197 mnkr 
Alternativa driftsformer Socialnämnden  5 mnkr 
Minskade kostnader/effektiviseringar KS  16,7 mnkr  
(Inom Tillväxt, Näringslivschef, konsulter,  
Förmånsportalen, lokaler, effektiviseringar) 
Exkl pensioner  (Blandmodellen)  75 mnkr. 
Effektiviseringar inom ALN (4) och SAM (9,7) 13,7 mnkr 
Avveckla gratis blöjor (ej medräknat i tabellverken) 0,6 mnkr 
Höjt månadspris busskort från 50 kr till 200 kr 4,7 mnkr 
 
En förändring av resultatnivån till 2 % (34 mnkr) ger 11 mnkr till 
satsningar, om så önskas, inom skola, vård och omsorg. 
 

cirkulär 2019:021_2

Resultaträkning (mnkr) Budget 2018 Budget 2019
Prel. Budget 

2020 M+L 2020 Plan 2021 Plan 2022
Verksamhetens intäkter 387 314 312 312,0 311 311
Verksamhetens kostnader -1 967 -1 896 -1 942 -1 916,6 -1 963 -2 003
Avskrivningar -52 -52 -52 -52,0 -55 -55
Verksamhetens nettokostnader -1 632 -1 634 -1 682 -1 657 -1 707 -1 747

Skatteintäkter 1 192 1 193 1 218 1 218,0 1 238 1 269
Generella statsbidrag och utjämning 454 458 478 478,0 484 493
Verksamhetens resultat 14 17 14 39 15 15

Finansiella intäkter 6 6 12 6,0 6 6
Finansiella kostnader
Årets resultat 20 23 26 45 21 21
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Avskrivningar + Resultat – Investeringar = 52 mnkr + 40 mnkr – 41 mnkr 
= +51 mnkr 
 
Övervärdet på 51 mnkr kan användas till att göra nedskrivning och 
amortera på lån. En utredning bör göras för att se var vi får den bästa 
effekten, ur ett ekonomiskt perspektiv.  
Försvarsmakten utvidgad verksamhet, kan tas av resultatet. 

Etablering av en akademi, kan tas av resultatet. 

Nya äldreboenden, nybyggnation betalas av entreprenören.  

Ett starkare resultat ger bättre soliditet. 

 
En politik som prioriterar personalen 
Vi i Moderaterna och Liberalerna anser att de kommunanställda är vår viktigaste 
tillgång och inte bara en resurs! En resurs förbrukar man, medan man vårdar en 
tillgång. Det har allt oftare framkommit att det finns ett djupt missnöje med hur de 
kommunanställdas kompetens tas tillvara. Det vill vi ändra på! Vi måste ta tillvara på 
den skicklighet som finns hos våra anställda som möter brukare, elever eller andra 
som behöver kommunens tjänster. Får personalen ett större inflytande på hur 
verksamheten faktiskt och praktiskt skall bedrivas så kommer arbetet att utföras på 
ett mycket bättre och effektivare sätt. 
 
Den tystnadskultur som alltmer utbreder sig, måste få ett slut. Det ska i vår 
organisation inte finnas en rädsla för att man skall uppfattas som besvärlig om man 
talar om vad man tycker inte fungerar. Vi måste ha en tillåtande attityd om 
kommunen skall kunna erbjuda den välfärd som efterfrågas.  Med högre kvalitet, 
nöjdare medborgare, nöjdare anställda och med ett bättre utnyttjande av resurserna 
är vi också övertygade om att vi får en bättre måluppfyllelse. Vi anser art det 
nuvarande systemet med mängder av mål och otaliga så kallade indikatorer, som 
ständigt skall mätas så avstår kommunen från att ta tillvara den kunskap och 
erfarenhet som finns hos medarbetarna. Härnösands kommun som arbetsgivare 
måste bli mycket attraktivare och betydligt mer lyhörda gentemot våra anställa, en 
nyckel på vägen mot att bli än bättre arbetsgivare är att återupprätta 
Personalutskottet och ta personalfrågorna på stort allvar. 
 
Härnösands kommun ska införa ett arbetssätt där vi i stället för att anlita dyra 
konsulter tar tillvara den kompetens som finns hos våra medarbetare ute i 
organisationen.  Och ingen skall vara rädd för att föra fram kritik mot hur saker och 
ting fungerar. Det är ju det som behövs för att utvecklingen skall gå framåt och därför 
behövs det satsas på personalen. Resultatet ger utrymme för det. 
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Framtid  
Moderaterna och Liberalerna i Härnösands kommun är bekymrade över den 
nuvarande politiska majoritetens lättvindiga hantering av skattebetalarnas (d v s 
kommuninvånarnas) pengar.  
 
Naturligtvis så ska Härnösands kommun fortsätta att investera i nödvändig 
infrastruktur som gator, broar, kajer och bredband men det krävs fortsättningsvis en 
tydlig politisk prioritering och en ökad självfinansieringsgrad, målet bör vara en 100 % 
självfinansieringsgrad för investeringarna.  Vidare välkomnas privata investerare, 
vilka bidrar med att öka Härnösands attraktionskraft.  

Vår utgångspunkt vid fördelning av tillgängliga resurser för 2020 på över 1,66 
miljarder är en prioritering av kommunens kärnverksamheter; skola, vård och 
omsorg. Under kommande år bör stor restriktivitet gälla, framförallt nya åtaganden 
och oprövade kommunala tjänster som innebär ökade kostnader över tid för 
skattebetalarna.  

Moderaterna och Liberalerna ser, alternativa driftsformer och andra utförare av 
kommunal verksamhet, som en god möjlighet till såväl ett bättre resursutnyttjande 
som en ökad kvalitet, vilket därför bör prövas i en ökad omfattning än tidigare. I 
grunden handlar det om ökat självbestämmande och möjlighet att påverka sin egen 
vardag, inte minst för barnfamiljer och äldre. Kommunen ska vara den ”Goda 
Beställaren”, som erbjuder mångfald och valfrihet! Vi har en politik, för fler utförare 
och bättre kvalitet.   
 
Moderaterna och Liberalerna anser att kommunens nuvarande mål är allt för  
många, oprecisa och därtill svårmätbara. I ett Moderat- och Liberalstyrt Härnösand är  
vi bättre på att finansiera, planera och prioritera våra mål, verksamheter och  
investeringar.  
I vår budget är det färre antal mål/mätpunkter vilket gör att tid hos personalen läggs 
på professionen och inte på onödigt avstämningsarbete. Detta är ett bra sätt att 
använda den stora kompetensen som finns hos personalen och det påverkar 
arbetsklimatet och förtroendet till kommunen som arbetsgivare. En morot är att införa 
ett målrelaterat personalbonussystem för kommunens anställda. 

Framtida budgetmetoder för en bra ekonomi  
Förutsättningarna för en bra ekonomi i Härnösands kommun skulle kunna vara 
förhållandevis goda, skatteunderlaget är gott och vår demografi är gynnsam som 
exempel. Men trots ett primärkommunalt skatteuttag som ligger bland de 20 högsta i 
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landet visar de jämförelser som görs med andra kommuner och genom 
medborgarenkäter att vi inom de allra flesta områden ligger under rikssnittet.  

Det är uppenbart att vi inte har den kontroll på kommunens utgifter som är nödvändig 
för ett effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser. Viktigaste orsak till att så är fallet 
är den planerings- och budgetmetod som sedan länge tillämpas. Systemet kan 
enklast beskrivas så att budgetarbetet koncentreras till att diskutera hur den sista 
procenten av tillgängliga intäkter skall fördelas. Men vi vet att det inte är i 
fördelningen av de sista miljonerna som orsakar det höga kostnadsläge som 
kommunen lider under, utan att detta står att finna i de 1,66 miljarder kronorna 
därunder. Det är därför nödvändigt att kommunen i sina framtida budgetarbeten med 
jämna mellanrum genomför en genomgripande kostnadsanalys.  
Härnösands kommun har behov av att effektivisera all verksamhet utifrån de 
ekonomiska utmaningarna kommunen står inför, det gäller även kommunens bolag. 
Behovet av effektiviseringar i kommunens verksamheter är en högt prioriterad fråga 
för  oss Moderater och Liberaler, vi menar att det går att komma åt onödiga 
kostnader genom ett väl genomtänkt effektiviseringsarbete tillsammans med 
kommunens personal. Detta arbete skulle skapa trygghet och stabilitet både i 
ekonomi och hos våra anställda. Vi behöver minska den kommunala överbyggnaden. 
Främst inom skola, ekonomi, it, kommunikation och tillväxt. 

Vi behöver se möjligheten i att genom utnyttjande av relevanta nyckeltal skapa goda 
förutsättningar att uppmärksamma kostnads- och effektivitetsutveckling, samt för att 
genom jämförelse med andra kommuner finna nya vägar till ett bättre 
resursutnyttjande. Vi behöver ha ett mer frekvent uppföljnings- och utvecklingsarbete. 
Ett första steg är att ”alltid” prestera bättre än jämförbara kommuner. 

Attraktionskraft och skattesats 
Moderaterna och Liberalerna vill sänka skatten över tid, skälen är många, bland 
annat vill vi ge tydliga signaler vad vi vill med vår kommun. Det är hög tid att ta tag i 
det höga kostnadsläge och det gör vi genom att sätta press på oss själva. 
Skattesatsen bör prioriteras i kommande budgetarbeten tills vi nått en acceptabel 
nivå, målet bör vara bättre än jämförbara kommuner. 
 
Fortsatt befolkningstillväxt 
Många älskar Härnösand! 
Attraktionskraften måste öka för att skapa en befolkningstillväxt där inflyttningen 
spelar en viktig roll. Om kommunen ska kunna växa är det viktigt med en medveten 
politik som möjliggör ökad inflyttning. Denna utveckling är avgörande! Positiv 
befolkningsutveckling är en förutsättning för att kommunen ska kunna fortsätta satsa 
på välfärden utan att behöva höja skatten. Det skapar samtidigt underlag för fler 
arbeten, kommunal service, butiker, restauranger, kaféer med mera. 
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Målet är att befolkningen i Härnösand ska öka varje år. Det är ett tufft mål som ställer 
krav på fler arbetstillfällen, fortsatt bostadsbyggande och att nödvändiga beslut för att 
förverkliga detta fattas. 

Ett eller två nya äldreboenden skulle tillfredsställa behoven både vad gäller platser, 
men även miljön för brukare och personal.  För närvarande finns det enheter som är 
högst olämpliga att driva boenden i. Detta skulle kunna avhjälpas ganska snart om 
frågan får en högre prioritet. Vi ställer oss positiva till nya och modernare 
äldreboenden, vilka även ska kunna inrymma, förskola, kontor, restaurang med 
mera. Vi vill förmedla en bild, där det finns plusboende, ett slags ”mellanboende” och 
särskilt boende i ett och samma hus/kvarter.  

En sådan satsning skulle i stort kunna vara självfinansierad, om man flyttar Ugglans 
äldreboende till ny plats, återställer ”gamla” Ugglans äldreboende till bostäder för 
t.ex. ungdomar, samt att inventera möjligheten att flytta kontorslokaler från centrum 
till bl.a. Torsvik och ge fastighetsägarna möjlighet att bygga om kontoren i centrum till 
lägenheter, vilket skulle ge ett mer dynamiskt och levande centrum, där handeln ges 
möjlighet att blomma upp på nytt.  
 
Företagsklimat för fler jobb 
Härnösand ska ha ett av de bästa företagsklimaten i Norrland. Företagen i 
Härnösands kommun skapar arbetstillfällen och bidrar till att utveckla såväl 
näringslivet som kommunen. Det är viktigt med fortsatt dialog mellan företagen, 
Härnösands kommun och HNEF för att kunna fortsätta förbättra företagsklimatet.  
 
Kommunen ska ständigt sträva efter effektiv handläggning och rättssäker 
myndighetsutövning till rimliga avgifter. Härnösands kommun ska alltid ha 
detaljplanelagd mark i reserv för att snabbt kunna tillgodose företag som vill etablera 
sig här. Härnösands kommun ska ha ett ökat fokus på det proaktiva arbetet med att 
locka nya företag till Härnösand. HNEF ska stärkas för att kunna prioritera detta 
viktiga arbete samtidigt som det goda näringslivsklimatet används i Härnösands 
marknadsföring.  
 
Vi vet alla att det är i de små företagen som jobben skaps, vi behöver en bättre politik 
för ett bättre företagsklimat! Fler arbeten i fler företag är grunden för ökade resurser 
till skola, vård och omsorg. Vårt fokus i Härnösand bör ligga mer på jobbskapande 
utbildningar som matchar lokala och regionala företags behov. Men en fortsatt 
brännpunkt är konsekvenserna av Mittuniversitetets avveckling av campus 
Härnösand. Vår ambitionen är en fortsatt högre utbildning och forskning med bas i 
Härnösand, vilket är viktigt för kommunens framtidstro och självbild.   
 

God tillgång till äldreomsorg i hela kommunen 
Äldreomsorgen står inför flera utmaningar. Samtidigt som brukarna är nöjda med sitt 
särskilda boende eller sin hemtjänst står verksamheten inför ekonomiska svårigheter 
som måste lösas. Om så inte sker kommer det vara svårt att tillgodose behovet av 
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äldreomsorg i framtiden. Att komma till rätta med ekonomin inom denna del av 
kommunens verksamhet är en av de mest angelägna frågorna under 
mandatperioden. Kommunen ska genomföra en utbyggnad av antalet platser på 
särskilt boende i kommunen. Eftersträvansvärt är att alla kommundelar ska ha 
boenden för äldre. Härnösands kommun ska samtidigt möjliggöra för byggnation av 
fler trygghetsboenden för de äldre som vill ha mer trygghet i vardagen. 
Ett samarbete med olika aktörer bör inledas för att skapa möjligheter att ge 
livskvalitet och guldkant i fler äldres vardag.  
 
Skola 
Härnösands skolor står inför ett arbete med att stärka och förbättra resultaten i så väl 
förskola, grundskola så som i gymnasieskolan. Kommunen bör verka för att 
uppmärksammats i olika rankningar för sitt målmedvetna arbete. Skolan är den 
absolut viktigaste funktionen i samhället för att försöka skapa lika förutsättningar för 
våra barn och unga att lyckas i livet och att kunna gå vidare till högre utbildningar, 
skaffa jobb eller starta företag. Härnösand måste komma längre i detta arbete, det 
finns att göra; så som bättre klassresurser på alla högstadier, toleransresor på sikt. 
Höja antalet behöriga lärare. Bättre resultat vid nationella prov, inte alltid högre 
meritvärde som spär på betygsinflation. 

Härnösands kommun ska fortsätta satsa på en skola byggd på vetenskaplig grund 
där duktiga lärare premieras och tillåts ta en större och mer aktiv roll i lärarlaget. Mer 
pengar leder inte automatiskt till bättre resultat. Det är vad pengarna används till och 
engagemanget hos elever, lärare och föräldrar som är avgörande för att Härnösand 
ska ha Norrlands/Sveriges bästa skola. 

Härnösands kommun ska under mandatperioden fortsätta satsa på tekniska 
läromedel och modern undervisning. Såväl de elever som behöver extra stöd som de 
som kommit lite längre och behöver extra stimulans ska erbjudas detta i Härnösands 
skolor. Fritidshemmen fyller en viktig funktion före och efter skoldagen. Härnösands 
kommun ska utveckla denna verksamhet, exempelvis genom att samarbeta med den 
ideella sektorn. 
 
Satsa på turismen 
Härnösands potential som besökskommun är stark. Det finns ett brett intresse hos 
såväl medborgarna som hos näringsidkare, kommun och andra för att realisera mer 
av denna potential. Det kan handla om naturen, havet, stranden och fisket, 
matkulturen, mysig shopping i centrum eller besök på något av Härnösands populära 
besöksmål. Både Moderaterna och Liberalerna ser det som viktig är att etablera en 
”dragare”, en anledning att besöka Härnösand. Samverkan mellan Ångermanlands 
kommuner är en självklarhet. Att ha en central plats för turistinformation ser vi som 
nödvändighet för att kunna tillmötesgå alla besökare.  
 
 

671



 

   
Budget 2020 Moderaterna & Liberalerna 
 

9 
 

Kulturen 
Behovet av lokaler för kulturen är för det mesta efterfrågat. Vi vill att Härnösands 
bibliotek omdanas och fylls med nya aktörer så att lokalen vässas upp till en modern 
mötesplats. När biblioteksverksamheten utvecklas måste Härnösand hänga med för 
att denna viktiga kulturinstitution ska behålla sin relevans även i det moderna 
samhället. Det framarbetade och kostnadsberäknade förslaget om ett omarbetat 
bibliotek med plats för Näringslivet, scener, föreläsningsverksamhet, Lärcentrum, 
restaurang och ett modernt bibliotek med plats för unga är att ta tillvara befintliga 
resurser och utveckla dem på ett smart och kostnadseffektivt sätt. Vi måste 
tillsammans sätta oss ner och diskuterar fram ett förslag för kulturlokaler, där teatern, 
konsthallen m.m. ingår i diskussionerna. Slutsatsen ska vara långsiktigt gångbart och 
som gör att Härnösands invånare ges det utrymme för kultur de förtjänar. 
 
Aktiv fritid för ökad livskvalitet 
Meningsfull fritid berikar och bidrar till personlig utveckling och nya vänskaper. 
Framförallt för unga är fritidsaktiviteter viktiga, både inom idrotten och kulturen. Det 
handlar dels om att unga ska tillgodogöra sig motion och fysisk aktivitet för en 
hälsosam livsstil, dels om att skapa sammanhang där unga får förebilder och 
gemenskap. Härnösands kommun ska värna om förenings- och idrottslivet i hela 
kommunen. Bidragsgivningen ska ske utifrån tydliga och transparenta regler i dialog 
med föreningarna.  Ökad fysisk aktivitet i skolan kan bidra till att lyfta resultaten. 
Elever som mår bra och rör på sig regelbundet presterar bättre. Därför bör 
möjligheterna för fler inslag av fysisk aktivitet i skolan utredas. 
 
Samarbete med det civila samhället 
Det finns många människor i samhället som vill göra en insats för något de brinner 
för. Det kan handla om den nyblivne pensionären som vill hjälpa till i skolan eller 
gymnasieeleven som vill skapa guldkant för de gamla inom omsorgen. Härnösands 
kommun ska ta tillvara på dessa goda krafter och möjliggöra för människor att ställa 
upp som volontärer genom att utarbeta ett ramverk för att kunna anmäla intresse och 
därefter göra insatser.  Härnösands kommun ska även på andra sätt dra nytta av det 
civila samhällets kraft och engagemang. Föreningar, trossamfund och andra aktörer 
kan och vill bidra. Det kan ske genom samarbetsavtal inom skilda områden eller att 
kommunen och den aktuella föreningen kommer överens om att låta föreningen 
sköta en viss verksamhet i ett område, exempelvis en fritidsgård etc. 
 
Rätten att känna sig trygg 
Trygghet är ett grundläggande mänskligt behov. Trygghet genom hela livet är ett av 
kommunens huvuduppdrag. Det är viktigt att människor känner sig trygga i att det 
finns barnomsorg när den behövs, att stöd och hjälp i livets olika skeden finns för den 
som behöver det, samt att det finns omsorg när vi blir äldre. Men trygghet handlar 
också om att kunna röra sig fritt och inte behöva inskränka sin frihet av rädsla för att 
bli utsatt för brott eller olyckor. Härnösands kommun ska fortsätta med vakter i 
staden på helgkvällarna, förstärka samarbetet med Polisen, genomföra 
trygghetsvandringar i samtliga kommundelar, belysa viktiga områden och vägar i hela 
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kommunen samt stärka samarbetet med frivilligorganisationer som bidrar till 
tryggheten i Härnösands kommun. 
 
 
Medborgardialog 
Det är angeläget att stärka dialogen med medborgarna. Att lyssna på och ta intryck 
av kommuninvånarnas åsikter är en viktig del i demokratin och beslutsfattandet. Det 
är dock viktigt att medborgardialogen görs på ett bra sätt med tydliga syften och mål. 
Annars skapas fel förväntningar vilket riskerar leda till att samtalet att får motsatt 
effekt. Härnösands kommun ska arbeta fram en strategi för medborgardialog och 
utbilda politikerna i hur en god medborgardialog genomförs. 
En av de vanligaste medborgardialogerna sker i detaljplaneprocesser. Härnösands 
kommun ska utveckla dessa processer med modern teknik för att till exempel 
tydliggöra hur ett framtida bostadsområde kan komma att se ut. Fysiska möten 
behövs även i framtiden, men dessa kan förbättras. 
 

Mål och budget 2020 
Moderaterna, och Liberalerna föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige att besluta enligt följande 
32 att-satser gällande mål och budget 2020 med mera för Härnösands kommun. 

MÅL 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

att fastställa ”God ekonomisk hushållning” som övergripande ekonomiskt 
mål för Härnösands kommun gällande åren 2020, 2021 och 2022. 

att Härnösands kommuns budgeterade resultatnivå för år 2020 fastställs till 
40 mnkr, vilket motsvarar ett resultat på 2,38 % vilket inte uppnår målet 
om ”God ekonomisk hushållning”. 

att fastställa följande fyra övergripande verksamhetsmål för Härnösands 
kommun gällande åren 2020, 2021 och 2022. ”Norrlands bästa 
företagarklimat år 2022”, ”Norrlands bästa grundskola år 2022”, 
”Norrlands bästa äldreomsorg år 2022”, samt en av ”Norrlands bästa 
arbetsgivare år 2022” 

att Kommunfullmäktige beslutar om budgetdirektiv, med anvisningarna som 
anger prioriteringar och övriga inriktningar som anses nödvändiga 
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SKATTESATS 

Skattesatsen 2020 ska vara oförändrad dvs. 23,34 kronor   

 

DRIFTBUDGET 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

att Kommunfullmäktige tilldelas skattemedel motsvarande en budgetram för 
driften på 4 mnkr, i enlighet med Kommunfullmäktiges budgetdirektiv.   

att Kommunstyrelsen tilldelas skattemedel motsvarande en budgetram för 
driften på 237,8 mnkr  

att Arbetslivsnämnden tilldelas skattemedel motsvarande en budgetram för 
driften på 54 mnkr. 

att Samhällsnämnden tilldelas skattemedel motsvarande en budgetram för 
driften på 169,3 mnkr. 

att Skolnämnden tilldelas skattemedel motsvarande en budgetram för 
driften på 600 mnkr. 

att Socialnämnden tilldelas skattemedel motsvarande en budgetram för 
driften på 597 mnkr. 

 

INVESTERINGSBUDGET 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

att Härnösands kommuns budgeterade investeringsnivå för år 2020 
fastställs till 41 mnkr, vilket motsvarar mindre än 100 % av 
självfinansieringsgrad i enlighet med intentionerna i Moderaterna och 
Liberalernas budgetförslag.  

att Kommunstyrelsen tilldelas medel motsvarande en budgetram för 
investeringar på 9,0 mnkr för år 2020, i enlighet med Moderaterna och 
Liberalernas förslag.   
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att Arbetslivsnämnden tilldelas medel motsvarande en budgetram för 
investeringar på 0,5 mnkr för år 2020, i enlighet med Moderaterna och 
Liberalernas förslag.  

att Samhällsnämnden tilldelas medel motsvarande en budgetram för 
investeringar på 29,0 mnkr för år 2020, i enlighet med Moderaterna och 
Liberalernas förslag. Vidare uppdras till Samhällsnämnden att 
återkomma till Kommunfullmäktige under våren 2020 med förslag till 
prioriteringar gällande 2020 års investeringar utifrån tilldelad budgetram. 

att Skolnämnden tilldelas medel motsvarande en budgetram för 
investeringar på 2,0 mnkr för år 2020, i enlighet med Moderaterna och 
Liberalernas förslag.  

att Socialnämnden tilldelas medel motsvarande en budgetram för 
investeringar på 0,5 mnkr för år 2020, i enlighet med Moderaterna och 
Liberalernas förslag.  

 

UPPDRAGSBESLUT 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att försälja och förvärva fast egendom 
inom ramen 3,0 mnkr per objekt. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att för eventuellt tillkommande brådskande 
investeringar disponera rörelsekapitalet inom ramen 3,0 mnkr per objekt. 

att eventuell nyupplåning och omsättning av lån under år 2020 beslutas i 
varje enskilt fall av Kommunfullmäktige. 

att Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att inrätta ett 
Personalutskott för att på ett stringentare och värdigare sätt ge mer fokus 
åt kommunens personal, samt 

att Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att minska sin 
budget med 10,3 % 

att Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen och samtliga 
nämnder att under år 2020 pröva möjligheten att öppna upp kommunala 
verksamheter, som ej gäller myndighetsutövning, för alternativa 
driftformer och andra utförare inom ramen för LoV. 
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att Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under våren 
2020 utreda och återkomma med en plan till kommunfullmäktige under 
hösten 2020 för hur kommunens lån skall återbetalas.  

att Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under våren 
2020 utreda förutsättningarna för att år 2021 eventuellt införa ett 
målrelaterat personalbonussystem för kommunens anställda. 

att  Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att upprätta ett 
formellt samarbetsavtal med någon lämplig akademi för en framtida 
etablering i Härnösand. 

att  Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att utreda hur 
avskrivningar + resultat – investeringar som ger ett övervärde på 56 
mnkr kan användas för att ge bästa effekt. 

 att Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att på ett aktivt 
sätt arbeta för en utvidgning av den militära verksamheten i Härnösand 
utifrån ett jobbskapande perspektiv.  

att  Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Samhällsnämnden att presentera 
en långsiktig underhålls- och investeringsplan för gator, vägar, GC-
vägar, broar och kajer till och med år 2029 för fastställande av 
Kommunfullmäktige senast under hösten 2020. 

att  Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Samhällsnämnden att minska sin 
budget med 5,7 % 

att  Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Samhällsnämnden att höja 
månadspriset på de subventionerade busskorten från 50 kr till 200 kr per 
månad. 

att Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Skolnämnden att utarbeta en 
modell för Läromedelspolicy med fastställande av Kommunfullmäktige 
under våren 2020 och gällande från och med höstterminen 2020. 

att Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Arbetslivsnämnden att minska sin 
budget med 7,4 % 

att Kommunfullmäktige uppdrar vidare till arbetslivsnämnden att under 
våren 2020 genomföra ett pilotprojekt med nollbasbudgetering och 
flerårsbudget gällande nämndens samtliga verksamheter inför åren 2020 
och 2021.  
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Resultaträkning  

 

Verksamhetens Driftsbudget (netto)  

 

En förändring av resultatnivån till 2 % ger 11 mnkr till satsningar, om så önskas, inom 
skola, vård och omsorg. 
 

 

 

 

 

 

 

cirkulär 2019:021_2

Resultaträkning (mnkr) Budget 2018 Budget 2019
Prel. Budget 

2020 M+L 2020 Plan 2021 Plan 2022
Verksamhetens intäkter 387 314 312 312,0 311 311
Verksamhetens kostnader -1 967 -1 896 -1 942 -1 921,6 -1 963 -2 003
Avskrivningar -52 -52 -52 -52,0 -55 -55
Verksamhetens nettokostnader -1 632 -1 634 -1 682 -1 662 -1 707 -1 747

Skatteintäkter 1 192 1 193 1 218 1 218,0 1 238 1 269
Generella statsbidrag och utjämning 454 458 478 478,0 484 493
Verksamhetens resultat 14 17 14 34 15 15

Finansiella intäkter 6 6 12 6,0 6 6
Årets resultat 20 23 26 40 21 21

Verksamhetens nettokostnader

fördelad per nämnd (mnkr) Budget 2018 Budget 2019
Prel. Budget 

2020 M+L 2020 Plan 2021 Plan 2022
Kommunfullmäktige 4 4 4 4,0 4 4
Kommunstyrelsen
inkl gemensamma kostnader 231 214 244 237,8 255 260
Arbetslivsnämnden 60 58 58 54,0 58 59
Samhällsnämnden 177 179 179 169,3 181 185
Skolnämnden 594 600 600 600,0 606 621
Socialnämnden 567 597 597 597,0 603 618
Verksamhetens nettokostnader 1 632 1 651 1 682 1 662 1 707 1 747

Totalt resultatöverskott -17
Verksamhetens nettokostnader 1 632 1 634 1 682 1 662 1 707 1 747

Resultat 20 23 26 40 21 21
Res i % av SKM och generella statsbidrag 1,18% 1,39% 1,54% 2,38% 1,22% 1,19%
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Balansräkning  

 

Ett starkare resultat ger bättre soliditet. Den stora förändringen av eget kapital beror på ändringen 

av pensionsmodell samt ett starkare resultat. 

Investeringar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nämndernas investeringsbudget (mnkr) 2019
Prel. 

2020 Plan 2021 Plan 2022
Kommunstyrelsen 9,0 9,0 9,0 9,0
Arbetslivsnämnden 0,5 0,5 0,5 0,5
Samhällsnämnden 29,0 29,0 29,0 29,0
Skolnämnden 2,0 2,0 2,0 2,0
Socialnämnden 0,5 0,5 0,5 0,5
Summa 41,0 41,0 41,0 41,0

Balansräkning Utfall 2018 Bud 2019 Bud 2020 Bud 2021 Bud 2022

Anläggningstillgångar 818,8 832,0 813,0 813,0 813,0
Omsättningstillgångar 148,0 130,0 130,0 130,0 130,0
Summa tillgångar 966,8 962,0 943,0 943,0 943,0

Eget kapital -108,1 -141,4 336,0 352,0 373,0
Avsättningar 559,1 780,0 137,0 142,0 147,0
Långfristiga skulder 130,2 150,0 170,0 160,0 150,0
Kortfristiga skulder 385,6 173,4 300,0 284,0 268,0
Summa skulder och eget kapital 966,8 962,0 943,0 938,0 938,0

Soliditet -11,2% -14,7% 35,6% 37,5% 39,8%
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Våra viktigaste framtidsfrågor för Härnösand Kommun 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2019-06-04 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 110 Dnr 2018-000221 003 

Reglemente ekonomiska ersättningar och ledigheter för 
förtroendevalda 2019-2022 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderat Reglemente ekomoniska ersättningar och ledigheter för 
förtroendevalda 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 
På sitt sammanträde 2019-02-25 § 17 beslutade kommunfullmäktige att anta 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) samt att 
uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag till tillämpningsanvisningar. 

Som en konsekvens av detta måste även reglemente ekomoniska ersättningar 
och ledigheter för förtroendevalda 2019-2022 revideras så att de 
överensstämmer med varandra. 

Ändringarna gäller förlorad semesterförmån samt förlorad pensionsförmån.  

Socialt perspektiv 
Förslaget har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 
Förslaget har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Förslaget har ingen påverkan på detta perspektiv. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2019-06-04 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2019-05-21 § 47 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-09 

Bilaga – Reglemente ekonomiska ersättningar för förtroendevalda reviderad 
2019-05-09 

 

______  
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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 

 

 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Ina Lindström, 0611 34 80 17 
Ina.lindstrom@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 
1(1) 

 
Datum 
2019-05-09 

 
Dnr  
KS/2018-000221 

  
 

 Kommunfullmäktige 

Reglemente ekomoniska ersättningar och ledigheter 
för förtroendevalda 2019-2022 

Förslag till beslut  
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderat Reglemente ekomoniska ersättningar och ledigheter för 
förtroendevalda 2019-2022.  

Beskrivning av ärendet 
På sitt sammanträde 2019-02-25 § 17 beslutade kommunfullmäktige att anta 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) samt att 
uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag till tillämpningsanvisningar. 

Som en konsekvens av detta måste även reglemente ekomoniska 
ersättningar och ledigheter för förtroendevalda 2019-2022 revideras så att de 
överensstämmer med varandra. 

Ändringarna gäller förlorad semesterförmån samt förlorad pensionsförmån.  

Socialt perspektiv 
Förslaget har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 
Förslaget har ingen påverkan på detta perspektiv. 

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

Beslutsunderlag 
Förslag reviderat reglemente ekomoniska ersättningar och ledigheter för 
förtroendevalda 2019-2022.  

 

Anna Bostedt 
Kanslichef 

Ina Lindström 
Utredare 
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1 Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda 

Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 

1 § 

Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda som avses i 4 kap l § 
kommunallagen samt för förtroendevalda i de kommunala bolagen. Tolkning 
och tillämpning av dessa bestämmelser åligger kommunfullmäktiges 
presidium.  

Ersättningsberättigade sammanträden m.m. 

2 § 

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda 
som i kallelse medgetts närvarorätt, har rätt till ersättning enligt vad som 
närmare anges i 6-10 §§, samt 13-20 §§ för  

a) Sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, 
kommunstyrelse och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, 
styrelsemöte inom kommunägt bolag samt för revisorernas sammanträden 
(även de kommunalvalda revisorernas sammanträden inom de kommunägda 
bolagen), 

b) Sammanträden med projektgrupper och arbetsgrupper, 

c) Justering av protokoll, när särskild tid och plats bestämts. Gäller endast 
justering av fullmäktiges protokoll. 

d) Det sammanträde (ett) med partigrupp som hålls med anledning av, eller i 
direkt anslutning till, sammanträde med kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse, kommunstyrelsens au eller nämnd. Vid synnerliga skäl kan 
ytterligare sammanträde påkallas efter samråd med ordförande, 

e) Konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa, kurs eller 
representativa uppdrag som rör kommunal angelägenhet och kan styrkas 
med närvaroförteckning, protokoll eller liknande. Ersättning utgår under 
förutsättning att deltagandet beslutats av respektive nämnd, 

f) Förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation 
eller annan motpart till kommunen, 

g) Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den 
förtroendevalde själv tillhör, 

h) Sammankomst med kommunalt samrådsorgan eller intressesammansatt 
organ, 

i) Överläggning med förvaltningschef eller annan anställd1, 

j) Presidiemöte eller au-möte inom fullmäktige, nämnd eller utskott, 

k) Besiktning eller inspektion, 

l) Överläggning med utomstående myndighet eller organisation, 

m) Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag. 

                                                                        
1 Tf förvaltningschef eller kontorschef 
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Årsarvoden 1-30 procent 

3 § 

Förtroendevalda som innehar förtroendeuppdrag motsvarande högst 30 
procent av heltid har rätt till årsarvode med belopp enligt bilaga. Förutom 
årsarvoden utgår sammanträdesersättning samt ersättning för förlorad 
arbetsinkomst för 

• Sammanträden med berörd nämnd, utskott eller partigrupp, 

• Ärendeberedning, 

• Deltagande i konferens, kurs, studieresa eller representativa uppdrag där 
nämnden beslutat om deltagande, 

• Sammanträde med annan kommunal nämnd eller styrelse i kommunägt 
företag, 

• Deltagande i besiktning eller inspektion, 

Årsarvoden 31-100 procent 

4 § 

Förtroendevalda som sammantaget innehar förtroendeuppdrag motsvarande 
lägst 31procent av heltid har rätt till årsarvoden med belopp enligt bilaga. 

Förutom årsarvoden utgår sammanträdesersättning endast för sammanträden 
med fullmäktige och fullmäktigegrupp. För förtroendevalda med årsarvode 
om lägst 31procent utgår ingen ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

Maximala årsarvoden  

5 § 

Inga förtroendevalda kan få årsarvode överstigande 100 procent, med 
undantag för kommunstyrelsens ordförande som uppbär årsarvode om 110 
procent. 

Sammanträdes- och förrättningsarvoden 

6 § 

Förtroendevalda har rätt till ersättning per sammanträde eller förrättning med 
belopp enligt bilaga,  

Förtroendevalda som samma dag deltar i flera sammanträden äger rätt till 
ersättning för högst två av dessa. 

Förlorad arbetsinkomst 

7 § 

För att få ersättning för förlorad arbetsinkomst ska den förtroendevalda 
lämna in ett intyg där aktuell timlön framgår. Intyget ska lämnas till 
nämndens sekreterare. Intyget måste förnyas årligen. Vid eventuella 
löneförändringar, eller andra förändringar som kan påverka ersättningens 
storlek ska omgående ett nytt intyg lämnas in. 
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8 § 

Ersättning betalas ut för den faktiska sammanträdestiden samt eventuell 
restid till/från sammanträdet. Om ersättning ska betalas ut för ytterligare tid 
utöver detta krävs ett intyg från arbetsgivaren. 

Förtroendevald som sammantaget uppbär årsarvode om högst 30 procent har 
rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst utan beloppsbegränsning. 

9 § 

Förtroendevald som kan påvisa förlorad arbetsinkomst men inte till vilket 
belopp har rätt till ersättning grundad på den sjukpenninggrundande 
inkomsten SGI. Om SGI inte utgör tillräcklig grund för fastställande av 
förlorad arbetsinkomst har den förtroendevalde möjlighet att styrka denna på 
annat sätt. Den förtroendevalde ska, vid varje års ingång, till nämndens 
sekreterare lämna ett intyg där aktuell SGI framgår. 

10 § 

Rätten till ersättning inkluderar även nödvändig tid för resa till och från 
sammanträdesplats samt tid för praktiska förberedelser föranledda av detta. 

Särskilda arbetsförhållanden m.m. 

11 § 

Rätten till ersättning enligt § 7 inkluderar nödvändig ledighet för 
förtroendevald med oregelbundna arbetstider eller särskilda 
arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt att den 
förtroendevalde skall fullgöra sin ordinarie arbetstid i anslutning till 
sammanträde eller motsvarande. 

För att ersättning för sådan tid ska betalas ut krävs ett intyg från 
arbetsgivaren. 

Förlorad pensionsförmån 

12 § 

Till förtroendevald med rätt till förlorad arbetsinkomst utbetalas 
schabloniserad ersättning för förlorad pensionsförmån. Ersättningen 
motsvarar xx2 procent av den ersättning som utbetalats som förlorad 
arbetsinkomst och förlorad semesterförmån. Nivån i procent ska vara 
densamma som vid avsättning enligt gällande pensionsavtal för anställda i 
kommunen. 

Ersättning för förlorad pensionsförmån utbetalas en gång per år. En skälig 
lägsta respektive högsta beloppsgräns kan fastställas för utbetalning av 
beloppet. 

Förlorad semesterförmån 

12 § 

Förtroendevalda, som på grund av uppdrag åt Härnösands kommun gått 
miste om betald semesterdag/semesterersättning, har rätt till ersättning för 
detta. 

                                                                        
2 Procentsatsen är rörlig 
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Yrkanden om ersättning för förlorad semesterförmån ska styrkas av 
arbetsgivare eller dess representant. Intyg som styrker förlorad 
semesterförmån inlämnas årsvis till löneneheten. 

Förtroendevald med rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst ersätts för 
förlorad semesterförmån med ett belopp som motsvarar 13 procent av 
ersättningen för förlorad arbetsinkomst. 

Förlorad pensionsförmån Kommunal pension 

13 § 

Förtroendevalda omfattas av pensionsbestämmelsen OPF-KL18. som 
innehar förtroendeuppdrag motsvarande lägst 40 procent av heltid omfattas 
av det kommunala pensionsreglementet PBF. 

Förtroendevalda som sedan tidigare omfattas av PBF kvarstår i denna 
bestämmelse. 

Bestämmelser i OPF-KL18 (Omställningsstöd och Pension för 
Förtroendevalda inom kommuner och landsting) reglerar pensionsavsättning 
för förtroendevalda som tidigare omfattas av OPF-KL14 eller som tillträder 
vid valet 2018 och inte tidigare omfattas av PBF. 

Resekostnader och traktamentsersättning 

14 § 

Ersättning för resekostnader vid sammanträde eller förrättning inom 
kommunen utgår för färdsätt som innebär lägsta möjliga kostnad och minst 
påverkan på miljön. 

Resekostnader till och från sammanträdesplats eller motsvarande ersätts med 
utgångspunkt från folkbokföringsadressen. Traktamenten utgår i enlighet 
med de kommunala traktamentsavtalen.  

Resekostnader för resa med taxi ersätts endast om berörd nämnds presidium 
beslutar godkänna det. 

De förtroendevalda som sammantaget uppbär årsarvode motsvarande lägst 
31 procent omfattas ej av § 15 

Kostnader för barntillsyn 

15 § 

Ersättning utgår för påvisade kostnader, till följd av deltagande i 
sammanträden eller motsvarande, för vård och tillsyn av barn som tillhör den 
förtroendevaldes familj och som ej fyllt l0 år. Om särskilda skäl föreligger 
kan ersättning utgå även för tillsyn av äldre barn. Ersättning betalas dock 
med högst l procent av grundbeloppet. Ersättning betalas inte för tillsyn, som 
utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående och inte heller för 
tid då barnet vistas i den kommunfinansierade barnomsorgen. 
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Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk 

16 §  

Ersättning utgår för påvisade kostnader, till följd av deltagande i 
sammanträden eller motsvarande, för vård och tillsyn av funktionshindrad 
eller svårt sjuk person som vårdas permanent i den förtroendevaldes hem. 

Särskilda kostnader för företroendevald med funktionsnedsättning  

17 § 

Ersättning utgår, till följd av deltagande i sammanträden eller motsvarande, 
till förtroendevald med funktionsnedsättning för särskilt uppkomna 
kostnader som ej ersatts på annat sätt. Här avses kostnader för resor, 
ledsagare, uppläsning av handlingar eller liknande. 

Övriga kostnader 

18 § 

För övriga kostnader än de som omfattas av § § 15-19 utges ersättning om 
den förtroendevalde kan påvisa att särskilda skäl förelegat. Ersättning utges 
ej om den förtroendevalde bedöms ha rimliga möjligheter att omdisponera 
arbete eller på annat sätt kunna förhindra kostnadens uppkomst. 

Ersättning för övriga kostnader ersätts endast om berörd nämnds presidium 
beslutar godkänna det. 

Förutsättningar för utbetalning av begärd ersättning 

19 § 

För att få ersättning skall den förtroendevalde styrka uppkomna kostnader 
och anmäld närvaro. Deltagande vid förrättning som faller utanför den 
ordinarie nämndsorganisationen ska styrkas med närvarolista eller protokoll. 

Uppvisad kallelse till förrättning räcker ej för utbetalning av arvode. 

Utbetalning av förtroendevaldas ersättning 

20 § 

Årsarvoden utbetalas med en tolftedel per månad. Ersättningen för redovisat 
sammanträde eller förrättning utbetalas vid närmast påföljande 
löneutbetalningstillfälle. 
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2 Administrativt stöd 

Arbetsplats  

21 § 

Kommunfullmäktiges ordförande, förtroendevalda eller person med 
förtroendeuppdrag med ett månadsarvode på minst 50 procent har rätt till en 
kontorsarbetsplats. Detta omfattar  

• del av möblerat rum i kommunens lokaler 

• bärbar dator samt dockningslist med skärm enligt gällande 
kommunstandard inklusive internetuppkoppling, e-post-adress harnosand.se, 
standardprogram samt tillgång till nätverksskrivare  

• telefonanknytning och telefon  

• postfack för internpost och inkommande post  

• tillgång till kopiator  

• tillgång till dagstidning.  

Om den bärbara datorn används på annan plats kan ersättning för personligt 
utlägg begäras.  

Mobiltelefon  

22 § 

Kommunfullmäktiges ordförande, förtroendevalda eller person med 
förtroendeuppdrag med ett månadsarvode på minst 50 procent har rätt till 
mobiltelefon inklusive abonnemang som beställs genom kommunens försorg 
inom ramen för gällande ramavtal.  

Kommunens riktlinjer för mobiltelefon gäller även för förtroendevalda med 
rätt till mobiltelefon inklusive abonnemang.  

iPad 

23 § 

Alla förtroendevalda i Härnösands kommun har rätt till iPad som beställs 
genom kommunens försorg inom ramen för gällande ramavtal.  

Ledamoten disponerar iPaden under mandatperioden. Efter mandatperiodens 
slut, eller om ledamoten avgår under mandatperioden, ska iPaden med 
tillbehör återlämnas 

Om ledamoten avgår i förtid, eller vid mandatperiodens slut, ska den 
förtroendevalda kunna köpa loss ipaden till restvärdet. 

Möteslokaler  

24 § 

Gruppledare har rätt att kostnadsfritt disponera sammanträdesrum i 
kommunens kontorslokaler för möten med sin partigrupp inför 
kommunfullmäktige, nämndsmöten eller styrelsemöten i kommunala bolag.  
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Denna rätt omfattar inte andra politiska möten, t ex medlemsmöten med 
partiet, föreningsmöten mm. Sammanträdesrummen i kommunens 
kontorslokaler är avsedda för möten anordnade av kommunen.  

Övrigt  

25 § 

All utrustning enligt ovan ägs av kommunen. När förtroendevald eller person 
med förtroendeuppdrag lämnar sitt uppdrag ska utrustningen återlämnas till 
kommunen.  

26 § 

Samtliga förtroendevalda och personer med förtroendeuppdrag har rätt till en 
e-postadress harnosand.se. 
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3 Ledigheter m.m. 

Ledighet från uppdrag för förtroendevald med årsarvode om 1-39 
procent av heltid 

27 § 

För förtroendevald som sammantaget innehar förtroendeuppdrag 
motsvarande 1-39 procent av heltid gäller punktema a) och b) nedan  

a) Om den förtroendevalde på grund av sjukdom ej kan fullgöra sitt uppdrag 
ska månadsarvodet reduceras. Anmälan skall göras till berörd nämnd/HR-
avdelning. Månadsarvodet reduceras med 1/30, per frånvarodag oavsett 
månad, 

b) Förtroendevald kan erhålla ledighet från uppdrag av annan orsak än 
punkten a). Sådan ledighet skall beslutas av fullmäktiges presidium.  
Månadsarvodet reduceras med 1/30, per frånvarodag, oavsett månad. 

Ledighet från uppdrag för förtroendevald med årsarvode om minst 40 
procent av heltid 

28 § 

Förtroendevald som sammantaget innehar förtroendeuppdrag motsvarande 
minst 40 procent av heltid omfattas av nedanstående bestämmelser 

Förtroendevald har, efter anmälan till berörd nämnd, rätt till betald ledighet 
från förtroendeuppdraget.  

Ledigheten motsvarar 32 arbetsdagar per år, 

Heltidsengagerad förtroendevald anses fullgöra en arbetsvecka om 40 
timmar. För deltidsengagerad förtroendevald som fullgör mindre än fem 
arbetsdagar per helgfri vecka, beräknas en ledighetskoefficient på samma 
sätt som för arbetstagare i kommunen,  

a) För varje ledighetsdag utgår ett dagstillägg som utgör 18,4% av 
årsarvodet, dividerat med 365. Det totala antalet dagstillägg, 32 
stycken, utbetalas i juli månad, Ledighet som inte uttagits under 
kalenderåret kan ej sparas till ett senare år. Kontant ersättning för ej 
utnyttjad ledighet utgår ej,  

b) Förtroendevald som p.g.a. sjukdom är oförmögen att fullgöra sitt 
uppdrag har rätt till ledighet och erhåller arvode motsvarande sjuklön 
i enlighet med sjuklönelagen och kollektivavtalet Allmänna 
Bestämmelser. Anmälan skall göras till berörd nämnds 
sekreterare/HR – avdelning. Månadsarvodet reduceras med 1/30, per 
frånvarodag, oavsett månad, 

c) Förtroendevald har rätt till ledighet när föräldrapenning eller tillfällig 
föräldrapenning utges från Försäkringskassan. Den förtroendevalde 
erhåller också föräldrapenning i enlighet med Allmänna 
Bestämmelser. Anmälan skall göras till berörd nämnds 
sekreterare/HR-kontor. Månadsarvodet reduceras med 1/30, per 
frånvarodag oavsett månad, 
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d) Under ledighet för enskilda angelägenheter kan förtroendevald, om 
synnerliga skäl finns, medges behålla månadsarvodet under högst l0 
arbetsdagar per kalenderår. Som synnerliga skäl ska anses nära 
anhörigs svårare sjukdom eller bortgång, begravning och 
gravsättning av urna samt bouppteckning efter sådan anhörig. Med 
nära anhörig avses exempelvis make, maka, registrerad partner, 
sambo, barn, förälder, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor- och 
farföräldrar. Sådan ledighet skall beslutas av fullmäktiges presidium,  

e) Förtroendevald kan erhålla ledighet från uppdraget av annan orsak än 
punkterna a-d. Sådan ledighet skall beslutas av fullmäktiges 
presidium. Månadsarvodet reduceras med 1/30, per frånvarodag 
oavsett månad. 
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4 Övrigt 

Tolkning av arvodesregler 

29 § 

Fullmäktiges presidium har tolkningsrätt för reglementet, och eventuella 
oklarheter eller skiljaktigheter avgörs av dem. 

Omfördelning av arvode 

30 § 

Nämndernas presidium kan välja att omfördela arvodet inom sig. Beslut om 
en sådan omfördelning tas av fullmäktige. 
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5 Månadsarvoden 

Årsarvoden m.m. 2019-2022. 

Årsarvoden beräknas på ett arvode för en riksdagsledamot. 80 % av ett 
riksdagsarvode utgör 100 % i Härnösands kommun. Arvodet uppräknas årligen 
den 1 januari utifrån de ändringar som skett i riksdagsledamöternas arvoden. 

Kommunfullmäktige 
Ordförande: 20 %  

Förste vice ordförande: 10 %  

Andre vice ordförande: 10 %  

Gruppledare 
För partier med 1-4 mandat: 4 % 

För partier med 5 eller fler mandat: 6 % 

Kommunstyrelse 
Ordförande: 110 %  

Förste vice ordförande: 100 %  

Andre vice ordförande: 100 % 
Arvodena för de vice ordförandena i kommunstyrelsen kan delas upp på 
flera personer, dock bara inom respektive politiskt block.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Ordförande, förste och andre vice ordförande arvoderas genom 
ordförandeskap i kommunstyrelsen, ingen ytterligare ersättning utgår för 
ordförandeskap i arbetsutskottet. 

Ledamot och ersättare: 3 % 

Skolnämnd 
Ordförande: 80 %  
Förste vice ordförande: 15 %  

Andre vice ordförande: 15 % 

Socialnämnd 
Ordförande: 85 % 

Förste vice ordförande: 20 % 

Andre vice ordförande: 20 %  

Samhällsnämnd 
Ordförande: 75 %  
Förste vice ordförande: 15 %  
Andre vice ordförande: 15 %  

Arbetslivsnämnd 
Ordförande: 50 %  
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Förste vice ordförande: 10 %  

Andre vice ordförande: 10 %  
 
Härnösand Energi & miljö AB 
Ordförande: 25 % 

Förste vice ordförande: 10 %  

Andre vice ordförande: 10 % 

Ledamot: 5 %  

AB Härnösandshus 
Ordförande: 20 %  

Förste vice ordförande: 5 % 

Andre vice ordförande: 5 % 

Ledamot: 5 %  

Technichus Mittsverige AB 
Ordförande: 10 % 

Förste vice ordförande: 5 %  

Andre vice ordförande: 5 %  

Ledamot: 3 %  

Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse 
Ordförande: 2 % t 

Valnämnd 
  Valår Icke valår 

Ordförande:   10 %   2 %  

Förste vice ordförande: 5 % 1 % 

Andre vice ordförande:  5 % 1 %  

Ersättning 200 kronor/timmen ges till valnämndens ledamöter för arbete i 
samband med valdagen samt arbete dagen före valdagen. 

Revisorer 
(3 % i kommunala bolag) 

Ordförande: 25 %  

Förste vice ordförande: 10 %  

Andre vice ordförande: 10 %  

Ledamot: 5 %  

Överförmyndare 
Ordförande: 26 % 

Ersättare: 10 %  
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Sammanträdes- och förrättningsarvode 
För ersättningsberättigade sammanträden och förrättningar utgår ersättning 
med 600 kronor per sammanträde eller förrättningsdag. 
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§ 114 Dnr 2019-000221 1.1.1.1 

Hemställan investering i kolfilter 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att bifalla hemställan gällande investering av tillbyggnad av kolfilter vid 
vattenverket, samt 

att Härnösands kommun ställer för Härnösands Energi och miljö AB räkning 
kommunal borgen upp till ett totalbelopp på 792 mnkr.  

Yrkanden 
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till liggande förslag.  

I yrkandet instämmer Andreas Sjölander (S), Lennart Bergström (SD) och 
Christina Lindberg (C).      

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.      

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Ida Skogström (M) i handläggningen i detta 
ärende. 

Bakgrund 
Härnösands energi och miljö AB (Hemab) hemställer Härnösands 
kommunfullmäktige om att godkänna den av Hemabs styrelse beslutade 
investering av ett kolfilter vid vattenverket på Tallvägen. Kostnaden för 
projektet uppskattas bli 34,8 mnkr. 

  

Hemab motiverar investeringen med att det är en kvalitets- och 
säkerhetshöjande åtgärd för dricksvattenleveranser till Härnösands 
centralort. Installation av ett kolfilter som ett ytterligare barriärskydd för 
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rening av dricksvatten höjer säkerheten av dricksvatten mot vattenburna 
smittor och risker som följer förväntade klimatförändringar. Utöver ett ökat 
skydd bidrar kolfiltret till att dricksvattnet får mindre lukt- och 
smakproblematik, mindre behov av klorering och på sikt mindre behov av 
underhållsspolning av vattenledningar. 

För att undvika en dramatisk höjning av vattentaxan införde Hemab en 
fondering 2014. Fonderingen utförs med 2019 som sista år. En del i 
fonderingen avser en överföringsledning från Långsjösystemet 
intagningspunkt i Bondsjön till råvattenpumpstationen som pumpar vatten 
från bondsjön till vattenverket. Detta projekt är inte projekterat tillräcklig i 
detalj. Därför kommer ett investeringsbeslut om det projektet att tas vid ett 
senare tillfälle. 

För investeringen i ett nytt kolfilter behöver Härnösands kommun höja 
borgenstaket för Hemab. Då inryms investeringen inom Härnösands 
kommuns borgenstak för Härnösands energi och miljö AB (556526-3745) 
Eftersom kommunen i en skrivning i det senaste beslutet om borgenstak för 
Hemab skrev i att:satsen att  ”Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas 
på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.” gör Kommuninvest 
bedömningen att kommunens borgentak måste höjas med motsvarade 
investeringskostnad för kolfiltret. I detta fall föreslås taket höjas med 35 
mnkr. (avrundat upp från 34.8 mnkr) Från 757 mnkr till 792 mnkr.     

Beslutsunderlag 
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2019-05-16 

Bilaga - Hemställan gällande investering av tillbyggnad av kolfilter vid 
vattenverket, Tallvägen inklusive beslut om kommunal borgen. 

Borgenstak 2019 KS/2018-000487  

______  
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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 

 

 
 
 
Henrik Petre, 0611-348015 
henrik.petre@harnosand.se 
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2019-05-28 

 
Dnr  
KS/19-000221 

  
 

 Kommunfullmäktige 

 

Förslag till beslut  
Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
  
att bifalla hemställan gällande investering av tillbyggnad av kolfilter vid 
vattenverket, samt 
 
att Härnösands kommun ställer för Härnösands Energi och miljö AB 
räkning kommunal borgen upp till ett totalbelopp på 792 mnkr. 
  

Beskrivning av ärendet 
Härnösands energi och miljö AB (Hemab) hemställer Härnösands 
kommunfullmäktige om att godkänna den av Hemabs styrelse beslutade 
investering av ett kolfilter vid vattenverket på Tallvägen. Kostnaden för 
projektet uppskattas bli 34,8 mnkr. 
  
Hemab motiverar investeringen med att det är en kvalitets- och 
säkerhetshöjande åtgärd för dricksvattenleveranser till Härnösands 
centralort. Installation av ett kolfilter som ett ytterligare barriärskydd för 
rening av dricksvatten höjer säkerheten av dricksvatten mot vattenburna 
smittor och risker som följer förväntade klimatförändringar. Utöver ett ökat 
skydd bidrar kolfiltret till att dricksvattnet får mindre lukt- och 
smakproblematik, mindre behov av klorering och på sikt mindre behov av 
underhållsspolning av vattenledningar. 
 
För att undvika en dramatisk höjning av vattentaxan införde Hemab en 
fondering 2014. Fonderingen utförs med 2019 som sista år. En del i 
fonderingen avser en överföringsledning från Långsjösystemet 
intagningspunkt i Bondsjön till råvattenpumpstationen som pumpar vatten 
från bondsjön till vattenverket. Detta projekt är inte projekterat tillräcklig i 
detalj. Därför kommer ett investeringsbeslut om det projektet att tas vid ett 
senare tillfälle. 
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För investeringen i ett nytt kolfilter behöver Härnösands kommun höja 
borgenstaket för Hemab. Då inryms investeringen inom Härnösands 
kommuns borgenstak för Härnösands energi och miljö AB (556526-3745) 
Eftersom kommunen i en skrivning i det senaste beslutet om borgenstak för 
Hemab skrev i att:satsen att  ”Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas 
på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.” gör Kommuninvest 
bedömningen att kommunens borgentak måste höjas med motsvarade 
investeringskostnad för kolfiltret. I detta fall föreslås taket höjas med 35 
mnkr. (avrundat upp från 34.8 mnkr) Från 757 mnkr till 792 mnkr.    
   

Beslutsunderlag 
Hemställan gällande investering av tillbyggnad av kolfilter vid vattenverket, 
Tallvägen inklusive beslut om kommunal borgen. 

Borgenstak 2019 KS/2018-000487  

Lena Einarsson 
Ekonomichef 

Henrik Petre 
Utredare 
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Från: Anna Bostedt 
Skickat: den 25 april 2019 08:54 
Till: centraldiariet@harnosand.se 
Kopia: Jeannette George 
Ämne: VB: Hemställan investering i kolfilter 
Bifogade filer: Hemställan HEMAB kolfilter.pdf 
 
 
 
Från: af Geijerstam Unger, Lena [mailto:Lena.afGeijerstamUnger@hemab.se]  

Skickat: den 25 april 2019 08:47 

Till: Jeannette George; Anna Bostedt 

Kopia: Hedlund, Irene; Byström, Anders 
Ämne: Hemställan investering i kolfilter 

 
Hej!  
 
Bifogat hemställan rörande investering i kolfilter, enligt uppdrag från HEMABs styrelse.  
 
Vänligen,  
 
 
Lena af Geijerstam Unger  
 
VD/CEO 
Härnösand Energi & Miljö AB 
Box 304, 871 26 Härnösand | Västra Ringvägen 125 | 0611 - 55 75 10 | 070-388 47 02 | www.hemab.se 
 

 
 
Vi skapar innovativ samhällsnytta för ett attraktivt och hållbart Härnösand 
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§ 143 Dnr 2018-000487 045 

Borgenstak 2019 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att för 2019 ska borgensavgift tas ut på den faktiska låneskulden för AB 
Härnösandhus, AB Härnösands kommunfastigheter, Härnösands Energi & 
Miljö AB och Härnösands Elnät. 

att från och med 2019, att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Härnö-
sandshus låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 687 mnkr, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet 
skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp, 

att från och med 2019, att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Härnö-
sands kommunfastigheters låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp 
om 62 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lå-
nebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp, 

att från och med 2019, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härnösands 
Energi & Miljö AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 
757 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta 
lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga be-
lopp, 

att från och med 2019, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härnösands 
Elnät AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 125 mnkr, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet 
skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp, 

att från och med 2019, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härnösands 
Folkhögskolas låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 28,2 
mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebe-
loppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. 

att från och med 2019, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Byggn.föreningen Folketshus Viksjö låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta belopp om 0,94 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det 
totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive 
ursprungliga belopp. 
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att från och med 2019, att såsom för egen skuld ingå borgen för Daghemmet 
Eko-Fröet ek. Förening låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 
0,1 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebe-
loppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. 

att från och med 2019, att såsom för egen skuld ingå borgen för Fören. 
Stormhatten kooperativa förskola låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
belopp om 0,21 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala 
högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 
belopp. 

att från och med 2019, att såsom för egen skuld ingå borgen för Föräldra 
kooperativ Tuvan låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 0,3 
mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebe-
loppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. 

att från och med 2019, att såsom för egen skuld ingå borgen för Älandsbro 
Folketshus förening låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 2,93 
mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebe-
loppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. 

att från och med 2019, att såsom för egen skuld ingå borgen för Egna Hem 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 0,32 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas 
på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. 

att från och med 2019, att såsom för egen skuld ingå borgen för Öbacka 
Sportcenter låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 2,6 mnkr, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet 
skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. 

att från och med 2019, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härnösands 
Orienteringsklubb låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 1,2 
mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebe-
loppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.  
 
Propositionsordning 
 
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 
till beslut, liggande förslag. 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 
liggande förslag.       
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Bakgrund 
 
För de kommunala bolagens och Härnösands Folkhögskolas lån borgar 
kommunen genom att sätta borgenstak för varje enskilt bolag. Borgenstaket 
anger hur mycket kommunen maximalt borgar för när dessa bolag tecknar 
lån hos kreditgivare, samt för övriga garantier. I borgenstaket ska bolagets 
ursprungliga lånebelopp rymmas, samt det uppskattade behovet av eventuell 
nyupplåning under året. 
Härnösandshus-koncernen  
För AB Härnösandshus del föreslås att borgenstaket inför 2019 ligger kvar 
på samma nivå som 2018. Borgenstaket inför 2019 föreslås därför kvarstå på 
687 mnkr. 
För AB Härnösands Kommunfastigheter föreslås att borgenstaket höjs från 
54 mnkr till 62 mnkr för investeringar i konstgräs på Bondsjöhöjdens IP. 

HEMAB-koncernen 
För Härnösands Energi & Miljö AB föreslås att borgenstaket höjs från 717 
mnkr till 757 mnkr för bland annat fortsatt nybyggnad av fiber. 
För Härnösands Elnät AB föreslås att borgenstaket under 2019 ligger kvar på 
samma nivå som 2018. Borgenstaket inför 2019 föreslås därför kvarstå på 
125 mnkr. 

Härnösands Folkhögskola 
För Härnösands Folkhögskola föreslås att borgenstaket ligger kvar på 33,2 
mnkr. 

Övriga bolag som kommunen borgar för  
Övrig borgen redovisas i separat tabell nedan och uppgår totalt till 8,3 mnkr. 
Den enskilt största posten är borgen mot Älandsbro Folketshus som uppgår 
till 2,9 mnkr. 
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Tabellen visar aktuell låneskuld vid årets början samt differensen mellan nuvarande och föreslagna 
borgenstak. Beloppen anges i mnkr. 

Bolag Aktuell 
låneskuld1 

Borgenstak 

  2018-01-01 2018 2019 Diff 
AB Härnösandshus 573,5 687 687 0 
AB Härnösands Kommunfastigheter  51,7 54 62 +8 
         
Härnösands Energi & Miljö AB 500,7 717 757 +40 
Härnösands Elnät AB 107,4 125 125 0 
         
Härnösands Folkhögskola 18,1 33,2 33,2 0 
     
Totalt 1251,3 1616,2 1664,2 48 
 
Den totala aktuella låneskulden, för ovan angivna bolag tillsammans, är 
1 251,3 mnkr vid ingången av år 2018. Det totala borgenstaket för år 2018, 
för angivna bolag, är 1 616,2 mnkr. Föreslaget borgenstak för 2019 innebär 
en ökning med 48 mnkr till totalt 1 664,2 mnkr. 
Tabellen visar aktuell låneskuld vid årets början samt ursprungsbelopp vid borgensåtagandet, beloppen 
anges i tkr. 

Bolag Aktuell låneskuld1 Ursprungsbelopp/ 
Borgensbelopp 

   2018-01-01  
Byggnadsföreningen Folketshus 
Viksjö 

693,8 939,9 

Daghemmet Eko-Fröet ek.förening 100,0 100 

Fören. Stormhatten kooperativ 
förskola  

142,9 212,5 

Föräldrakoop Tuvan 100,0 300 
Älandsbro Folketshus förening 2 458,5 2 934,8 
Egna hem (100 avtal 40 %) 176,0 320 
Öbacka Sportcenter 785,0 2 600 
Härnösands Orienteringsklubb - 1 200 

Totalt 4 883,5 8 287,2 
  

                                                 
1 Aktuell låneskuld avser den summa som återstår att amortera på lånet 2018-01-01. 
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 218, 2018-12-04 
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse 2018-11-19     

______  
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§ 120 Dnr 2019-000295 1.1.1.1 

Kommunfastigheters förvärv av del av bolaget 
Härnösand Handel AB (Prismahuset) 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna att Härnösands Kommunfastigheter förvärvar 50 % av aktierna 
i Härnösand Handel AB,  

att Härnösands kommun ställer för Härnösands kommunfastigheters räkning 
kommunal borgen upp till ett totalbelopp på 62 mkr,  

att godkänna att AB Härnösandshus tecknar en moderbolagsborgen 
avseende Härnösands Kommunfastigheters förpliktelser i Härnösand Handel 
AB, samt  

att utse Carl-Fredrik Edgren ordförande i Härnösands Kommunfastigheter 
samt Göran Albertsson VD Härnösands Kommunfastigheter till ordinarie 
ledamöter i Härnösand Handel AB, dessutom utse Carl-Einar Björner 2:e 
vice ordförande i Härnösands Kommunfastigheter till suppleant i bolaget, 
samt 

att uppdra till kommunstyrelsen att revidera ägardirektiven för AB 
Härnösandshus och AB Härnösands kommunfastigheter.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Anders Gäfvert (M), Lennart 
Bergström (SD) och Christina Lindberg (C). 

Yrkanden 
Andreas Sjölander (S) yrkar på en ytterligare attsats som ska lyda: 

att uppdra till kommunstyrelsen att revidera ägardirektiven för AB 
Härnösandshus och AB Härnösands kommunfastigheter.      

Anders Gäfvert (M) yrkar avslag. 

I yrkandet instämmer Lennart Bergström (M) och Christina Lindberg (C). 
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Propositionsordning 
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag 
med Andreas Sjölanders (S) tilläggsattsats och Anders Gäfverts (M) 
avslagsyrkande.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag med Andreas Sjölanders (S) tilläggsattsats.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
Anders Gäfverts (M) avslagsyrkandet.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag med Andreas Sjölanders (S) tilläggsattsats.   

Votering begärs och verkställs.    

Votering och utfall 
Ordföranden ställer följande propositionsordning: den som vill att 
kommunstyrelsen ska besluta enligt liggande förslag med Andreas 
Sjölanders (S) tilläggsattsats röstar ”ja” och den som vill att 
kommunstyrelsen ska besluta enligt Anders Gäfverts (M) avslagsyrkande 
röstar ”nej”. 

Med 9 ja-röster mot 6 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med liggande förslag med Andreas Sjölanders (S) 
tilläggsattsats.  Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av tabellen 
nedan. 
Ledamot Parti § 120 
  Ja Nej 
Andreas Sjölander S X  
Ingrid Nilsson V X  
Christina Lindberg C  X 
Lotta Visén S X  
Björn Nordling  S X  
Monica Fahlén S X  
Håkan Viklund S X  
Michael Möller Christensen V X  
Johan Sundqvist MP X  
Ingemar Wiklander KD X  
Karl Rönnkvist C  X 
Anders Gäfvert M  X 
Ida Skogström  M  X 
Ingemar Ljunggren  M  X 
Lennart Bergström SD  X 

       

Reservation 
Moderaterna vill vara tydliga med att vi inte är emot en utveckling av 
Härnösands centrum. 
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Kommunens uppgift är att möjliggöra och underlätta genom tillståndsbeslut 
med mera.  

Det är en inte en kommuns uppgift att äga och driva handelsgallerior eller 
andra riskprojekt utan huvuduppgiften är att värna kärnverksamheterna, 
skola, vård och omsorg. Vi riktar också kritik till det undermåliga 
beslutsunderlaget, brist på viktiga handlingar så som bokslut, resultat-, 
balansräkningar, ekonomiska analyser, riskbedömningar, ägarstrukturer etc i 
affärsuppgörelsen.” 

Sverigedemokraterna ställer sig bakom Moderaternas reservation. 

Centerpartiet reserverar sig till förmån för avslagsyrkandet. 

Bakgrund 
I slutet av 2017 förvärvade Westerlind Bostäder AB, Amastens 
fastighetsbestånd i Härnösand. Bland de fastigheter som förvärvades fanns 
fastigheterna Telegrafen 13, 26 och 27. De fastigheter som idag utgör 
Prismagallerian. 

Stadskärnor runt om i Sverige är under förvandling. Våra konsumtions-
mönster förändras och detaljhandeln genomgår en strukturomvandling där e-
handel tar en allt större av den totala omsättningen. Enligt Handelns 
Utredningsinstitut, HUI, stod e-handeln för 23 procent av tillväxten inom 
sällanköpshandeln 2015 och 2018 stod den för 100 procent av ökningen. 

Enligt HUI medför detta att en ny typ av köpcentrum växer fram med fokus 
på restauranger, service och nöjen. I och med förvärvet av Amasten-
fastigheterna inklusive Prismagallerian möjliggörs en utveckling av 
stadskärnan med en ökad koncentration av butiker och restauranger runt 
torget, Trädgårdsgatan och Storgatan.  

Prismagallerian har under de senaste 10 åren haft flera olika 
ägarkonstellationer utan lokalt engagemang och med ett eftersatt underhåll 
som följd. Arbetet med att omvandla centrum till en attraktiv stadskärna med 
tillhörande ombyggnationer av centrumfastigheterna är resurskrävande och 
kräver stora investeringar. 

Mot bakgrund av detta har Westerlinds tagit kontakt med Härnösands 
kommun/ Härnösands kommunfastigheter för att undersöka möjligheten att 
tillsammans, för utvecklingen av stadskärnan och Härnösand som helhet, 
vidareutveckla Prismagallerian.  

Styrelsen för Härnösands Kommunfastigheter tog 2019-05-21 beslut om att 
genomföra förvärv av 50 % av aktierna i Härnösand Handel AB från 
Westerlinds Fastigheter under förutsättning att de beviljas tillstånd från 
kommunfullmäktige.  
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En attraktiv stadskärna med ett varierat utbud av butiker och restauranger är 
viktigt för Härnösand och för Härnösands utveckling som en attraktiv 
bostadsort. Härnösandshuskoncernen har knappt 1 800 lägenheter i centrala 
Härnösand och attraktiviteten i dessa bostäder är beroende av en attraktiv 
stadskärna och ett levande centrum.  

Utveckling av Prisma Gallerian till mötesplats 

Gallerian ska byggas om i fyra etapper varav etapp 1 pågår just nu. Därefter 
ska lokalerna i etapp 2 anpassas för Dressman och delar av lokalerna längre 
in på vån 1 skall byggas om för nya ändamål. Etapp 3 och 4 omfattar 
ombyggnation av övre planet och ingången mot Storgatan. Nya 
butikslokaler, lekyta/torg, lägenheter samt co-working yta ska byggas.  

Effekterna av de investeringar som genomförs i de olika etapperna beskrivs i 
bilaga 1 och kan sammanfattas enligt följande: 

Bedömd investering:  38 521 000 kr 

Ökning marknadsvärde  39 500 000 kr till 82 475 000 kr 

Bokfört värde  77 586 000 kr 

Skuld i bolaget 67 192 000 kr varav skuld till kreditgivare 50 493 000 kr och 
lån från delägare 16 699 000 kr  

Härnösands kommunfastigheter har i dag inte likvida medel för att erlägga 
detta belopp utan bolaget behöver låna till denna investering.  

Någon ytterligare kommunal borgen behövs inte eftersom investeringen 
ryms inom Härnösands kommuns borgenstak för AB Härnösands 
kommunfastigheter. Eftersom kommunen i en skrivning i det senaste beslutet 
om borgenstak för Härnösands kommunfastigheter skrev i att:satsen att  ”Det 
totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive 
ursprungliga belopp.” gör Kommuninvest bedömningen att kommunens 
borgentak måste fastställas till 62 mkr.     

Härnösandshus behöver teckna en s.k. moderbolagsborgen för hälften av de 
skulder som Härnösand Handel har vid var tid. Vid maximal belåning efter 
etapp 4 kan den uppgå till 25 246 500 kr.  

Bedömning 

Handeln i Sverige och i världen är mitt upp i en av deras största förändringar 
i modern tid. Centrum utvecklas från renodlade köpcentrum till mötesplatser 
med ett större utbud av restauranger, caféer och upplevelser. Konkurrensen 
mellan köpcentrum och centrumkärnor är stenhård. Konkurrensen mellan 
investeringar i städer är också hård då ett modernt och utvecklat centrum 
kräver en mix av lokala- och nationella entreprenörer. Att få till en snabb 
utveckling och omdaning av Prisma gallerian är centralt och viktigt för 
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centrums fortsatta utveckling, omdaning kräver nytänkande och en hög 
hastighet för att inte de lokala handlarna ska drabbats allt för hårt.   

Utveckling av stadskärnan ligger i linje med antagen tillväxtstrategi. 
Kommunfullmäktige har enhälligt beslutat arbeta för en levande stadskärna. 
Utvecklingsarbeten och nya prioriterade beslut behövs nu för att nå 
tillväxtstrategins målbild. Därför anser kommunstyrelseförvaltningen att 
affären ska godkännas av Kommunfullmäktige. 

Socialt perspektiv 

Argument varför Härnösands kommunfastigheter genomföra affären ur ett 
socialt perspektiv 

• Härnösandshuskoncernens bostäder är beroende av ett attraktivt  

  Härnösand 

• Härnösand blir attraktivare med ett livskraftigt centrum  

 

Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Beslutet har konsekvens på Kommunfastigheters ekonomi.  

Affären och de olika etapperna ökar fastigheternas värde 

Fastigheterna ger en god avkastning.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-28 

Bilaga 1 - Underlag från kommunfastigheter till gruppledare 

Bilaga 2 - Aktieägaravtal 2019-05-28, med bilagor 

Bilaga 3 - Aktieöverlåtelseavtal 2019-05-28 

______  
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Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 
Nybrogatan 8 

Hemsida 
www.harnosand.se 

Telefon 
0611-348000 

Organisationsnr 
212000-2403 

E-post 
 

Fax 
0611-348030 
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5576-5218 
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 Kommunfullmäktige 

AB Härnösands kommunfastigheters förvärv av del av 
bolaget Härnösand Handel AB (Prisma huset) 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att godkänna att Härnösands Kommunfastigheter förvärvar 50 % av 
aktierna i Härnösand Handel AB,  

att Härnösands kommun ställer för Härnösands kommunfastigheters 
räkning kommunal borgen upp till ett totalbelopp på 62 mkr,  

att godkänna att AB Härnösandshus tecknar en moderbolagsborgen 
avseende Härnösands Kommunfastigheters förpliktelser i Härnösand Handel 
AB, samt  

att utse Carl-Fredrik Edgren ordförande i Härnösands Kommunfastigheter 
samt Göran Albertsson VD Härnösands Kommunfastigheter till ordinarie 
ledamöter i Härnösand Handel AB, dessutom utse Carl-Einar Björner 2:e 
vice ordförande i Härnösands Kommunfastigheter till suppleant i bolaget.  

Beskrivning av ärendet 
I slutet av 2017 förvärvade Westerlind Bostäder AB, Amastens 
fastighetsbestånd i Härnösand. Bland de fastigheter som förvärvades fanns 
fastigheterna Telegrafen 13, 26 och 27. De fastigheter som idag utgör 
Prismagallerian. 

Stadskärnor runt om i Sverige är under förvandling. Våra konsumtions-
mönster förändras och detaljhandeln genomgår en strukturomvandling där e-
handel tar en allt större av den totala omsättningen. Enligt Handelns 
Utredningsinstitut, HUI, stod e-handeln för 23 procent av tillväxten inom 
sällanköpshandeln 2015 och 2018 stod den för 100 procent av ökningen. 

Enligt HUI medför detta att en ny typ av köpcentrum växer fram med fokus 
på restauranger, service och nöjen. I och med förvärvet av Amasten-
fastigheterna inklusive Prismagallerian möjliggörs en utveckling av 
stadskärnan med en ökad koncentration av butiker och restauranger runt 
torget, Trädgårdsgatan och Storgatan.  
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Prismagallerian har under de senaste 10 åren haft flera olika 
ägarkonstellationer utan lokalt engagemang och med ett eftersatt underhåll 
som följd. Arbetet med att omvandla centrum till en attraktiv stadskärna 
med tillhörande ombyggnationer av centrumfastigheterna är resurskrävande 
och kräver stora investeringar. 

Mot bakgrund av detta har Westerlinds tagit kontakt med Härnösands 
kommun/ Härnösands kommunfastigheter för att undersöka möjligheten att 
tillsammans, för utvecklingen av stadskärnan och Härnösand som helhet, 
vidareutveckla Prismagallerian.  

Styrelsen för Härnösands Kommunfastigheter tog 2019-05-21 beslut om att 
genomföra förvärv av 50 % av aktierna i Härnösand Handel AB från 
Westerlinds Fastigheter under förutsättning att de beviljas tillstånd från 
kommunfullmäktige.  

En attraktiv stadskärna med ett varierat utbud av butiker och restauranger är 
viktigt för Härnösand och för Härnösands utveckling som en attraktiv 
bostadsort. Härnösandshuskoncernen har knappt 1 800 lägenheter i centrala 
Härnösand och attraktiviteten i dessa bostäder är beroende av en attraktiv 
stadskärna och ett levande centrum.  

Utveckling av Prisma Gallerian till mötesplats 

Gallerian ska byggas om i fyra etapper varav etapp 1 pågår just nu. Därefter 
ska lokalerna i etapp 2 anpassas för Dressman och delar av lokalerna längre 
in på vån 1 skall byggas om för nya ändamål. Etapp 3 och 4 omfattar 
ombyggnation av övre planet och ingången mot Storgatan. Nya 
butikslokaler, lekyta/torg, lägenheter samt co-working yta ska byggas.  

Effekterna av de investeringar som genomförs i de olika etapperna beskrivs 
i bilaga 1 och kan sammanfattas enligt följande: 

Bedömd investering:  38 521 000 kr 

Ökning marknadsvärde  39 500 000 kr till 82 475 000 kr 

Bokfört värde  77 586 000 kr 

Skuld i bolaget 67 192 000 kr varav skuld till kreditgivare 50 493 000 kr 
och lån från delägare 16 699 000 kr  

Härnösands kommunfastigheter har i dag inte likvida medel för att erlägga 
detta belopp utan bolaget behöver låna till denna investering.  

Någon ytterligare kommunal borgen behövs inte eftersom investeringen 
ryms inom Härnösands kommuns borgenstak för AB Härnösands 
kommunfastigheter. Eftersom kommunen i en skrivning i det senaste 
beslutet om borgenstak för Härnösands kommunfastigheter skrev i att:satsen 
att  ”Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens 
respektive ursprungliga belopp.” gör Kommuninvest bedömningen att 
kommunens borgentak måste fastställas till 62 mkr.     
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Härnösandshus behöver teckna en s.k. moderbolagsborgen för hälften av de 
skulder som Härnösand Handel har vid var tid. Vid maximal belåning efter 
etapp 4 kan den uppgå till 25 246 500 kr.  

Bedömning 
Handeln i Sverige och i världen är mitt upp i en av deras största förändringar 
i modern tid. Centrum utvecklas från renodlade köpcentrum till mötesplatser 
med ett större utbud av restauranger, caféer och upplevelser. Konkurrensen 
mellan köpcentrum och centrumkärnor är stenhård. Konkurrensen mellan 
investeringar i städer är också hård då ett modernt och utvecklat centrum 
kräver en mix av lokala- och nationella entreprenörer. Att få till en snabb 
utveckling och omdaning av Prisma gallerian är centralt och viktigt för 
centrums fortsatta utveckling, omdaning kräver nytänkande och en hög 
hastighet för att inte de lokala handlarna ska drabbats allt för hårt.   

Utveckling av stadskärnan ligger i linje med antagen tillväxtstrategi. 
Kommunfullmäktige har enhälligt beslutat arbeta för en levande stadskärna. 
Utvecklingsarbeten och nya prioriterade beslut behövs nu för att nå 
tillväxtstrategins målbild. Därför anser kommunstyrelseförvaltningen att 
affären ska godkännas av Kommunfullmäktige. 

Socialt perspektiv 
Argument varför Härnösands kommunfastigheter genomföra affären ur ett 
socialt perspektiv 
• Härnösandshuskoncernens bostäder är beroende av ett attraktivt  
  Härnösand 
• Härnösand blir attraktivare med ett livskraftigt centrum  
 
Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Beslutet har konsekvens på Kommunfastigheters ekonomi.  
Affären och de olika etapperna ökar fastigheternas värde 
Fastigheterna ger en god avkastning.   

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Förvärv av 50 % av aktierna i Härnösand Handel AB 

 

Birgitta Wigren 
Tf. Kommundirektör 

Uno Jonsson 
Tillväxtchef 

 

Bilagor 
Bilaga 1 Förvärv av 50 % av aktierna i Härnösand Handel AB 
Bilaga 2  Aktieägaravtal 
Bilaga 3  Aktieöverlåtelseavtal 
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Förvärv av 50 % av aktierna i Härnösand Handel AB 

Sammanfattning 

En attraktiv stadskärna med ett varierat utbud av butiker och restauranger är viktigt för Härnösand 
och för Härnösands utveckling som en attraktiv bostadsort.  

Härnösandshuskoncernen har knappt 1 800 lägenheter i centrala Härnösand och attraktiviteten i 
dessa bostäder är beroende av en attraktiv stadskärna och ett levande centrum.  

Effekterna av de investeringar som genomförs i de olika etapperna kan sammanfattas enligt följande: 

Bedömd investering:  38 521 000 kr 

Ökning marknadsvärde  39 500 000 kr till 82 475 000 kr 

Bokfört värde   77 586 000 kr 

Skuld i bolaget   67 192 000 kr varav skuld till kreditgivare 50 493 000 kr 
   och lån från delägare 16 699 000 kr  

 
Härnösands kommunfastigheters kostnad för förvärv av aktier och för egen finansiering av den del av 
investeringarna som inte täcks av bankfinansiering bedöms uppgå till: 
 

 Förvärv av aktier    4 464 000 kr 
 Lösen lån     1 941 000 kr 
 Finansiering etapp 2    2 750 000 kr 
 Finansiering etapp 3    2 176 000 kr 
 Finansiering etapp 4    2 163 000 kr 

   13 494 000 kr 
 

Härnösands kommunfastigheter har i dag inte likvida medel för att erlägga detta belopp utan bolaget 
behöver låna till denna investering. Investeringsbeloppet täcks emellertid av befintligt 
borgensutrymme. Någon ytterligare kommunal borgen behövs inte. 

Härnösandshus behöver teckna en s.k. moderbolagsborgen för hälften av de skulder som Härnösand 
Handel har vid var tid. Vid maximal belåning efter etapp 4 kan den uppgå till 25 246 500 kr 
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Varför ska Härnösands kommunfastigheter genomföra affären 

 Härnösandshuskoncernens bostäder är beroende av ett attraktivt Härnösand 

 Härnösand blir attraktivare med ett livskraftigt centrum 

 Affären och de olika etapperna ökar fastigheternas värde 

 Fastigheterna ger en god avkastning  

Vilka risker finns med affären 

 Marknaden för kommersiella lokaler och framför allt butikslokaler försämras 

 Att de hyresgäster som finns i dag inte utvecklas i den utsträckning som önskas 

 Oenighet uppstår mellan parterna som innebär att en försäljning måste ske tidigare än 
planerat 

 De bedömda investeringarna i fastigheterna blir dyrare än beräknat 

 

Aktieägaravtal och aktieöverlåtelseavtal 

Parternas inbördes relation regleras i ett aktieägaravtal och förvärvet av 50 procent av aktierna i 
Härnösand Handel AB regleras i ett aktieöverlåtelseavtal. Avtalen bifogas i som bilaga 1 respektive 
bilaga 2. 

Av aktieägaravtalet framgår bland annat att Härnösands kommunfastigheter ska förvärva 25 000 
aktier (50 % av 50 000 aktier) i bolaget och att aktieöverlåtelseavtalet är beroende av ett 
godkännande av kommunfullmäktige i Härnösand och att ett sådant beslut har vunnit laga kraft. 

Vidare framgår att bolaget ska verka för bostads- och lokalförsörjningen i kommunen genom att 
direkt eller indirekt förvärva, äga, förvalta, förädla och försälja fastigheter med bostadslägenheter 
och lokaler. Åtagandena enligt avtalet är begränsande med beaktande av bestämmelserna i 
kommunallagen, lag om offentlig upphandling samt annan tvingande lagstiftning. 

Bolagets verksamhet ska finansieras genom eget kapital samt i övrigt genom internt genererade 
medel och/eller upplåning. 

Styrelsen i Härnösand Handel ska bestå av fyra ledamöter och två suppleanter där parterna har rätt 
att utse två ordinarie ledamöter vardera samt en suppleant. En av de ordinarie ledamöterna ska vid 
var tid utgöras av utsedd verkställande direktör hos respektive part. Westerlind Bostäder har rätt att 
utse ordförande i styrelsen vilket innebär att ordföranden i vissa frågor kan ha utslagsröst. 

Av aktieägaravtalet framgår att det finns en rad frågor där enighet mellan parterna är nödvändig som 
exempelvis ändring av bolagsordning, väsentliga köp och försäljningar m.m. Om enighet inte uppnås i 
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dessa frågor har vardera part rätt att begära inlösen av aktier, eller om överenskommelse om inlösen 
inte kan träffas, att aktierna ska bjudas ut till försäljning på den öppna marknaden. 

Slutligen regleras i aktieägaravtalet vad som gäller vid en ogiltigförklaring av aktieöverlåtelseavtalet. 
Vid en sådan situation har Härnösands kommunfastigheter rätt att kräva att Westerlinds återköper 
aktierna i Härnösand Handel för den köpeskilling som erlagts med tillägg för eventuella 
aktieägartillskott eller aktieägarlån som lämnats av Härnösands kommunfastigheter. 

Aktieägaravtalet gäller från det att Härnösands kommunfastigheter tillträder aktierna till och med 
den 31 december 2022. Uppsägningstiden är sex månader i annat fall förlängs avtalet med två år i 
taget. Om avtalet upphör gäller bestämmelserna om inlösen av aktier vid oenighet. Om parterna då 
inte kan enas om priset på aktier ska priset på aktierna utses av en opartisk värderingsman. 

Av aktieöverlåtelseavtalet framgår hur priset på aktierna ska beräknas och när tillträde ska ske samt 
den formalia som omgärdar detta.  Vidare framgår de garantier som säljaren lämnar i samband med 
överlåtelsen gällande bolaget, verksamheten, skatter, fastigheterna och hyresavtalen. 

Nuläge 

Omvandlingen av Prismagallerian har påbörjats genom ombyggnationen för Restaurang APA. 

I dagsläget är knappt 3 500 m² uthyrda fördelat på ca 970 m² bostäder och 2 530 m² lokaler. Ca 4 600 
m² är vakanta och utgörs i huvudsak av vakanta lokalytor.  

Värdet på aktierna i bolaget Härnösand Handel beräknas vid överlåtelsetillfället uppgå till 8 927 000 
kr. Värdet på aktierna är beroende av marknadsvärdet på de underliggande fastigheterna. I samband 
med att Westerlinds förvärvade aktierna av Amasten värderades fastigheterna till 34 000 000 kr. 
Därefter har investering genomförts i Restaurang APA varvid värdet enligt kreditgivare bör uppgå till 
39 500 000 kr.  Fastigheten bokförda värde uppgår till ca 40 613 000 kr. Låneskulden i bolaget 
uppgick per 2018-12-31 till 29 071 000 kr (bankfinansiering och egen finansiering).   

 Köpeskillingen för 50 % av aktierna i Härnösand Handel AB uppgår per 2019-04-30 till  
4 464 000 kr. 

I samband med de investeringar som hittills gjorts i fastigheterna har Westerlinds lånat in 3 883 000 
kr till Härnösand Handel AB i och med att banken endast tillåter en belåningsgrad på 70 % av 
marknadsvärdet. I samband med förvärvet av 50 % av aktierna löser Härnösands kommunfastigheter 
även 50 % av Westerlinds egen finansiering. 

 Lösen av 50 % av den hittills gjorda egna finansieringen uppgår till 1 941 000 kr  

Ett avkastningsvärde på fastigheterna utifrån aktuellt driftnetto, utan hänsyn tagen till ett värde på 
de vakanta ytorna, kan beräknas enligt följande: 
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Årshyra  3 514 000 kr 
Driftkostnader  2 037 000 kr 
Driftnetto  1 477 000 kr 
 
Ränta   8 % 
 
Avkastningsvärde 18 462 000 kr 

Bankens marknadsvärde 39 500 000 kr 

Det föreligger således en stor differens mellan bedömt marknadsvärde och det värde som de hyror 
som finns i dag genererar. Detta beror på att kreditgivaren värderar de vakanta ytorna vilket inte 
skett i avkastningsvärderingen ovan. 

Omvandlingen av fastigheten kommer att fortsätta i olika etapper. Nedan redovisas de åtgärder som 
planeras under respektive etapp samt vilken effekt investeringen har på värdet på fastigheterna. 
Utgångspunkten är kreditgivarens värdering på 39 500 000 kr eftersom den har betydelse för 
Härnösand Handels kommande belåning.  

Etapp 1 (2019) 

Etapp 1 omfattar en flytt av Currys butik i övre plan på Prisma till Tetres gamla butik med en 
tillhörande mindre ombyggnation samt en ombyggnation av Currys gamla lokaler där en ny 
leksaksbutik ska inrymmas. 

Ovanstående åtgärder innebär att den uthyrningsbara ytan ökar med ca 360 m². 
Investeringskostnaden beräknas uppgå till ca 400 000 kr. Fastighetens nyckeltal och värde förändras 
enligt följande: 

 
Årshyra  3 860 000 kr 
Driftkostnader  2 060 000 kr 
Driftnetto  1 800 000 kr 
 
Ränta   8 % 
 
Värdeökning  4 038 000 kr (22 500 000 kr – 18 462 000 kr) 

Avkastningsvärde 22 500 000 kr 

Bankens marknadsvärde 41 500 000 kr 

Bokfört värde  39 465 000 kr (39 065 000 kr + 400 000 kr) 
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Etapp 2 (2019) 

Etapp 2 omfattar en ombyggnation för Dressman i bottenvåningen på Prismagallerian med ingång 
mot Trädgårdsgatan. Etappen omfattar också en ombyggnation av Åhléns gamla lokaler till ett gym 
samt en fitnessbutik. 

Ovanstående åtgärder innebär att den uthyrningsbara ytan ökar med ca 1 400 m². 
Investeringskostnaden beräknas uppgå till ca 11 500 000 kr och inkluderar även en ny 
ventilationsanläggning i fastigheten samt förberedelser på bottenvåningen för en ny förbindelse 
(trappa eller rulltrappa) mellan bottenvåningen och våning 1 i Prismagallerian. 

Fastighetens nyckeltal och värde förändras enligt följande: 

 
Årshyra  5 414 000 kr 
Driftkostnader  2 506 000 kr 
Driftnetto  2 908 000 kr 
 
Ränta   8 % 
 
Värdeökning  13 850 000 kr (36 350 000 kr – 22 500 000 kr)  

Avkastningsvärde 36 350 000 kr 

Bankens marknadsvärde 46 500 000 kr 

Bokfört värde   50 965 000 kr (39 465 000 kr + 11 500 000 kr) 

Finansiering 

Banken tillåter i detta ärende en belåningsgrad på 70 procent av fastigheternas marknadsvärde. Det 
innebär att banken tillåter en bankfinansiering på 32 550 000 kr (70 % av 46 500 000 kr) efter 
investeringen i etapp 2. 

Per 2019-04-30 finns en bankfinansiering i Härnösand Handel på 26 550 000 kr. Det innebär att det 
finns ett ytterligare låneutrymme på 6 000 000 kr (32 550 000 – 26 550 000) i bolaget. 

Det innebär att den beräknade investeringen om 11 500 000 kr avseende etapp 2 kan finansieras 
genom lån i bank med 6 000 000 kr och genom egen finansiering (lån från aktieägarna) på 5 500 000 
kr. 

 Den del som belöper på Härnösands kommunfastigheter uppgår således till 2 750 000 kr. 

 

Etapp 3 (prel. 2020) 

Denna etapp omfattar en ombyggnation för bokhandeln på övre plan i Prismagallerian samt 
tillskapandet av en gemensam aktivitetsyta/-torg med tillhörande toaletter på övre plan samt en 
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förbindelse mellan plan 1 och bottenvåningen. En ombyggnation av ett nytt café på övre plan med 
ingång både från Storgatan och inifrån gallerian samt en ny mindre butikslokal med ingång från 
Storgatan. 

Ovanstående åtgärder innebär att den uthyrningsbara ytan ökar med ca 1 900 m². 
Investeringskostnaden beräknas uppgå till ca 12 200 000 kr. 

Fastighetens nyckeltal och värde förändras enligt följande: 

Årshyra  6 537 000 kr 
Driftkostnader  2 732 000 kr 
Driftnetto  3 805 000 kr 
 
 
Ränta   8 % 
 
Värdeökning  11 212 000 kr (47 562 000 kr – 36 350 000 kr) 

Avkastningsvärdering 47 562 000 kr 

Bedömt marknadsvärde 57 712 000 kr (46 500 000 kr + 11 212 000 kr) 

Bokfört värde   63 165 000 kr (50 965 000 kr + 12 200 000 kr) 

Här används ett bedömt marknadsvärde som utgår från bankens marknadsvärde i etapp 2 med ett 
tillägg av värdeökningen i etapp 3. Anledningen till detta är att banken inte fastställer ett bedömt 
värde så långt i framtiden. 

Finansiering 

Bankens högsta tillåtna belåning efter investeringen i etapp 3 uppgår till 40 398 000 kr (70 % av 
57 712 000 kr). 

Den beräknade bankfinansieringen i Härnösand Handel efter investeringen i etapp 2 uppgår till 
32 550 000 kr (26 550 000 kr + 6 000 000 kr).  

Det innebär att det finns ett ytterligare låneutrymme för investeringen i etapp 3 på 7 848 000 kr 
(40 398 000 kr – 32 550 000). 

Den beräknade investeringen om 12 200 000 kr i etapp 3 kan finansieras genom bankfinansiering 
med 7 848 000 kr och genom egen finansiering (lån från aktieägarna) på 4 352 000 kr. 

 Den del som belöper på Härnösands kommunfastigheter uppgår således till 2 176 000 kr. 

 

Etapp 4 (prel. 2021) 
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Etapp 4 omfattar skapandet av en s.k. co-working yta på övre plan i de inre delarna gallerian mot 
Trädgårdsgatan. Knappt 10 nya lägenheter ska också byggas, bland annat i det f.d. arkitektkontoret 
på våning 3. En ny butik ska också byggas i bottenvåningen med ingång mot Köpmangatan. 

Ovanstående åtgärder innebär att den uthyrningsbara ytan ökar med knappt 1 900 m². 
Investeringskostnaden beräknas uppgå till ca 14 421 000 kr. 

Fastighetens nyckeltal och värde förändras enligt följande: 

Årshyra  9 147 000 kr 
Driftkostnader  3 361 000 kr 
Driftnetto  5 786 000 kr 
 
 
Ränta   8 % 
 
Värdeökning  24 763 000 kr (72 325 000 kr – 47 562 000 kr) 

Avkastningsvärdering 72 325 000 kr 

Bedömt marknadsvärde 82 475 000 kr (57 712 000 kr + 24 763 000 kr) 

Bokfört värde   77 586 000 kr (63 165 000 kr + 14 421 000 kr) 

Finansiering 

Bankens högsta tillåtna belåning efter investeringen i etapp 4 uppgår till 57 732 000 kr (70 % av 
82 475 000 kr). 

Den beräknade bankfinansieringen i Härnösand Handel efter investeringen i etapp 3 uppgår till 
40 398 000 kr (32 550 000 kr + 7 848 000 kr).  

Det innebär att det finns ett ytterligare låneutrymme för investeringen i etapp 4 på 17 334 000 kr 
(57 732 000 kr – 40 398 000). 

Den beräknade investeringen om 14 421 000 kr i etapp 4 kan således finansieras i sin helhet 
finansieras genom lån i Härnösand Handel. 

Det finns emellertid enligt kreditgivaren en osäkerhet om det bedömda marknadsvärdet varför det är 
sannolikt att banken kommer att kräva att en del av den beräknade investeringen i etapp 4 också 
finansieras av parterna själva. En 30-procentig egen finansiering av investeringen i etapp 4 på 
14 421 000 kr uppgår till 4 326 000 kr.  

 Den del som belöper på Härnösands kommunfastigheter uppgår därmed till 2 163 000 kr 

 

Moderbolagsborgen 
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Utöver den egna finansieringsinsatsen vid investeringarna under respektive etapp kräver banken en 
s.k. moderbolagsborgen från Härnösandshus för den del av skulderna i Härnösand Handel AB som 
avser bankfinansiering och vid var tid belöper på Härnösands kommunfastigheter, d.v.s. 50 % av all 
bankfinansiering. Motsvarande moderbolagsborgen finns för den andre delägaren Westerlind 
Bostäder AB. När alla investeringar är gjorda beräknas borgensåtagandet uppgå till 25 246 500 kr (50 
% av 50 493 000 kr). 
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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 
Jeanette George, 0611 34 80 16 
jeanette.george@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 
1(2) 

 
Datum 
2019-06-07 

 
Dnr  
KS/2019-000032 

  
 

 Kommunfullmäktige 

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2019 

Förslag till beslut  
Kommunledningskontoret föreslår Kommunfullmäktige besluta 

att ärenden för kännedom läggs till handlingarna. 

  

Bakgrund 
Kommunfullmäktige erhåller förteckning över de handlingar som inkommit 
till kommunfullmäktige och ej föranlett någon åtgärd. Fullmäktige har den 
17 juni 2019 fått följande ärenden för kännedom: 

Lekmannarevisorernas granskningsrapport  
Techichus 2018    1      
    

Technichus i Mitt Sverige AB årsredovisning 2018 2 

Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2018  
AB Härnösandshus   12 

Härnösandshus årsredovisning och  
koncernredovisning 2018   13  

Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2018  
AB Härnösandskommunfastigheter   41 

Härnösands kommunfastigheter AB  
årsredovisning 2018   42 

Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2018 
Höga Kusten Destinationsutveckling AB 59 

Invest i Härnösand AB årsredovisning 2018 60  

Avsägelse    69 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-06-04 
§ 115 – Uppsiktspliktkommunala bolag 2018 70 
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Beslutsunderlag 
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Jeanette George 
Kommunsekreterare  
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§ 115 Dnr 2019-000289 1.1.2.1 

Uppsiktsplikt kommunala bolag 2018 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att verksamheten som bedrivits i Hemab (Härnösand Energi & Miljö AB) 
under år 2018 anses ha varit förenlig med det fastställa kommunala 
ändamålet och att verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna, 

att verksamheten som bedrivits i Hefab (Hemab Elförsäljning AB) under år 
2018 anses ha varit förenlig med det fastställa kommunala ändamålet och att 
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, 

att verksamheten som bedrivits i Heab (Härnösand Elnät AB) under år 2018 
anses ha varit förenlig med det fastställa kommunala ändamålet och att 
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, 

att verksamheten som bedrivits i AB Härnösandshus under år 2018 anses ha 
varit förenlig med det fastställa kommunala ändamålet och att verksamheten 
har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, 

att verksamheten som bedrivits i AB Härnösands kommunfastigheter under 
år 2018 anses ha varit förenlig med det fastställa kommunala ändamålet och 
att verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, 

att verksamheten som bedrivits i Invest i Härnösand AB under år 2018 anses 
ha varit förenlig med det fastställa kommunala ändamålet och att 
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, 

att verksamheten som bedrivits i Technichus i Mittsverige AB under år 2018 
anses ha varit förenlig med det fastställa kommunala ändamålet och att 
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, 
samt  

att ärendet skickas till kommunfullmäktige för kännedom.   

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M) och Andreas Sjölander (S). 
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Propositionsordning 
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag.  

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

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Bakgrund 
Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap 1 § ha 
uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer 
som avses i 10 kap. 2-6 §§, det vill säga i kommunala bolag. 
Kommunstyrelsen ska även enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap 9-10 
§§ i årliga beslut pröva om verksamheten i de kommunala bolagen under 
föregående kalenderår varit förenlig med det kommunala ändamålet och om 
den bedrivits inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

Ändamålet med bolagens verksamhet framgår av bolagsordningarna som är 
fastställda av fullmäktige. I bolagsordningarna anges även beskrivning för 
vad som menas med att bolagen ska agera inom de kommunala 
befogenheterna. Detta innebär kortfattat att de kommunala bolagen ska följa 
samma begränsningar som skulle gälla om verksamheten drevs i en 
kommunal förvaltning. Den årliga verksamheten redovisas i 
årsredovisningarna.  

I ägardirektiven regleras bolagens informationsskyldighet mot 
kommunstyrelsen. Informationsskyldigheten gäller för samtliga kommunala 
bolag och består i att bolagen i uppföljningssyfte ska till kommunstyrelsen 
skicka handlingar som protokoll och årsredovisningar. I vissa fall ska 
bolagen även skicka in anteckningar från kvartalsträffar med 
kommunledningen. Kommunstyrelsen beslutar årligen i sitt juni-
sammanträde om verksamheten i bolagen har följt det kommunala ändamålet 
och om den kan anses ha utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Prövningen grundas främst på information som framgår av 
inkomna handlingar. Det är endast verksamheten i de helägda kommunala 
bolagen som berörs i detta ärende. Övriga aktiebolag där kommunen äger 
andelar direkt eller via de kommunala bolagen styrs av aktiebolagslagen och 
kommunallagens regler för kommunalförbund. 

De kommunala bolagen 

Härnösands kommun har tre helägda kommunala bolag: Hemab, som driver 
verksamhet inom fjärrvärme, återvinning, vatten och elnät, AB 
Härnösandshus, som är det kommunala bostadsbolaget och Invest i 
Härnösand AB, som arbetar för utvecklingen av Härnösand och verkar för att 
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stimulera större investerings- och sysselsättningsprojekt. Hemab bedriver 
verksamhet även i två dotterbolag – Hemab Elförsäljning AB och Härnösand 
Elnät AB samt är delägare i flera kommungemensamma aktiebolag. 
Härnösandshus äger och förvaltar fastigheter tillsammans med dotterbolaget 
Härnösands kommunfastigheter AB, och Invest i Härnösand har Technichus, 
kommunens science center, som dotterbolag.  

Uppföljning av informationsskyldighet 

Kommunfullmäktige har gällande ägardirektiv och bolagsordningar för 
samtliga bolag. Alla bolag har skickat in styrelseprotokoll löpande under året 
2018 och dessa finns registrerade i kommunens centraldiarium. 
Årsredovisning och revisionsberättelse har inkommit från samtliga bolag, så 
även bolagsstämmoprotokoll. I ägardirektiven för Hemab, Härnösandshus 
och Technichus anges att bolagen ska skicka in anteckningar från sina 
kvartalsmöten vilket har skett till viss del.  

Kommunledningskontorets bedömning 
Kommunledningskontoret anser utifrån de handlingar som inkommit till 
kommunstyrelsen att den verksamhet som de kommunala bolagen har 
bedrivit under 2018 har följt det fastställda kommunala ändamålen och att 
verksamheterna utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Kommunledningskontoret konstaterar att vissa brister förekommer i 
samband med bolagens efterlevnad av informationsskyldigheten då alla 
bolag inte självmant skickat in alla dokument som regleras i ägardirektiven. 
Dock bör dessa kunna avhjälpas relativt lätt genom skapande av bättre 
rutiner och genom säkerställande av att bolagen är medvetna om vad som 
förväntas av dem. 

Socialt perspektiv 
Ärendet har ingen påverkan på socialt perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 
Ärendet har ingen ekologisk anknytning. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Enligt Kommunallagens (2017:725) 6 kap 9-10 §§ ska kommunen årligen 
fatta ett överklagningsbart beslut för respektive bolag.    
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Beslutsunderlag 
Årsredovisningar 2018 
Revisionsberättelser 
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter 
Styrelseprotokoll 
Protokoll från bolagsstämmor 
Anteckningar från kvartalsmöten 
Ägardirektiv 
Bolagsordningar 
Riktlinjer för prövning av de kommunala bolagens verksamhet enligt 6 kap 
9-10 §§ kommunallagen  
  

______  
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