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Tid  Plats  Vid förhinder 
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Ärendelista 
 
Punkt Ärende Ärendemening 
1  Utse justerare 

2  Fastställa ärendelista 

3 KTN/2023:73 Förändring av taxa för sidospår (industrispår) 

4 KTN/2023:34 Ledamotsinitiativ från Markus Sjöström (M) om att avsätta 100.000 
kr i elstöd till föreningar 2023 från potten bidrag till särskilda 
insatser - Återrapport 

5 KTN/2023:92 Ansökan föreningsbidrag Timrå Golfklubb - Belyst konstgräs-
putting green 

6 KTN/2022:421 Uppdrag handlingsplan budget i balans 2022-2024 - Analys och ev 
omförhandling av hyresavtalen för externt förhyrda lokaler för 
särskilt boende 

7 KTN/2022:421 Uppdrag handlingsplan budget i balans 2022-2024 - Förslag på 
verksamheter och tjänster inom kultur- och tekniknämndens 
ansvarsområde som vi tillfälligt kan pausa eller sluta utföra 

8 KTN/2023:56 Delegationsbeslut 

9 KTN/2023:57 Rapporter och informationsärenden 

10 KTN/2023:58 Ekonomi och verksamhet 
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1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2023-02-21 KTN/2023:73 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 Kultur- och tekniknämnden 
 
 
 
Förändring av taxa för sidospår (industrispår) 
 
 
Förslag till beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Fastställa ny taxa för sidospår (industrispår) att gälla fr o m 2023-04-01.  
 

 
 
Ärendet 
Kostnaden för Timrå kommuns sidospår (industrispår) har ökat över tid och det finns ett behov av 
att se över taxan. Kultur- och teknikförvaltningen har gjort bedömningen att kostnaden har ökat i 
samband med t ex att upprätthålla säkerhetstillstånd för spåret. Säkerhetstillståndet omprövas vart 
femte år. Den kostnaden har gått upp ca 100 tkr. Förvaltningen har upprättat förslag till förändring 
av taxa för sidospåret (industrispåret). 
 
Nuvarande taxa 

Antal vagnar per år Avgift per vagn 
0-1500 vagnar/år 250 kr/vagn 
1500-2000 vagnar/år 150 kr/vagn 
2000-2500 vagnar/år 125 kr/vagn 
2500- vagnar/år  100 kr/vagn 
 
Ny taxa 

Antal vagnar per år Avgift per vagn 
0-1500 vagnar/år 270 kr/vagn 
1500-2000 vagnar/år 170 kr/vagn 
2000-2500 vagnar/år 145 kr/vagn 
2500- vagnar/år  120 kr/vagn 
 
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att fastställa ny taxa enligt förslag från och med 1 april 
2023. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef teknik 
 
Exp     /     2023 
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Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2023-02-21 KTN/2023:73 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 
 
Kultur- och teknikförvaltningen 
 
 
Jan Eriksson 
Förvaltningschef
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Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2023-02-27 KTN/2023:34 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 Kultur- och tekniknämnden 
 
 
 
Ledamotsinitiativ från Markus Sjöström (M) om att avsätta 100.000 kr i 
elstöd till föreningar 2023 från potten bidrag till särskilda insatser - 
Återrapport 
 
 
Förslag till beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Med godkännande lägga återrapporten till handlingarna. 
 
 
 
Ärendet 
Efter ledamotsinitiativ från Markus Sjöström (M) beslutade kultur- och tekniknämnden 2023-01-18 
avsätta 100.000 kr i elstöd till föreningar 2023 från potten bidrag till särskilda insatser, uppdra till 
förvaltningen att omgående informera föreningarna att elstöd kommer att kunna sökas samt uppdra 
till förvaltningen att upprätta en ansökningsblankett för elstöd. 
 
Förvaltningen informerade 2023-02-06 alla föreningar om att elstöd kommer att kunna sökas. 
 
Förvaltningen har upprättat en ansökningsblankett för elstöd som skickats ut till alla föreningar. 
Sista ansökningsdag är 2023-03-31. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KTN 230118 §18 
Informationsbrev 
Blankett elstöd 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 
 
Exp     /     2023 
 
 
 
Kultur- och teknikförvaltningen 
 
 
Jan Eriksson 
Förvaltningschef



 
Timrå Kommun 
Kultur & Teknikförvaltningen

 

Ansökningsblankett elstöd för föreningar i Timrå kommun 
 
Föreningar i Timrå kommun får möjligheten att söka bidrag för sina merkostnader för el under 
perioden november och december 2022.  
 
 
Förening/Organisation 
 

 
 

Organisationsnummer 
  

 
 

E-postadress 
 

 

Telefonnummer 
 

 

 
Månad / År Förbrukning i kwh Elkostnad i kronor Pris per kwh Kopia faktura 

bilaga nr 
November 2022 
 

    

December 2022 
 

    

November 2021 
 

    

December 2021 
 

    

 
Har föreningen fast eller rörligt elpris? 
 

 Fast  Rörligt 

 
Beskrivning av föreningens energieffektiviseringsarbete 
Föreningen ska beskriva vilka åtgärder de har vidtagit för att minska sin energiförbrukning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift ordförande ……………………………………………………………………............. 
 
Namnförtydligande      …………………………………………………………………………… 
 
 
Ansökan skickas till Timrå kommun, Kultur- och teknikförvaltningen, 861 82 Timrå eller via e-
post till kultur.teknik@timra.se. Ansökan ska vara Timrå kommun tillhanda senast 2023-03-31.

mailto:kultur.teknik@timra.se


1 
  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2023-02-06 KTN/2023:34 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 Till 
 Föreningarna i Timrå kommun 
  
 
 
 
Föreningslivet i Timrå ges möjlighet att söka elstöd 

Den 18 januari beslutade kultur- och tekniknämnden på Timrå kommun om att öronmärka 100 000 
kronor till förmån för föreningar som ges möjlighet att ansöka om elstöd. 

– I denna föränderliga omvärld där elpriserna har skjutit i höjden vill vi hjälpa föreningarna så att de 
inte ska behöva ta pengar från verksamheten för att betala dyra elräkningar, säger Markus Sjöström 
(M), ordförande i kultur- och tekniknämnden, Timrå kommun. 

– Vi är övertygade om att ersättningen kommer att underlätta för de olika föreningarna i Timrå, och 
innefattar samtliga föreningar från idrotts- och kulturföreningar till pensionärsföreningar, säger 
Cecilia Edholm (S), vice ordförande kultur- och tekniknämnden, Timrå kommun. 

Stödet gäller alla olika typer av föreningar som har egna elavtal. 

Kultur- och teknikförvaltningen kommer under februari skicka ut en blankett med information om 
hur ansökningsförfarandet kommer att gå till.  

 

Kultur- och teknikförvaltningen 
 
 
Jan Eriksson 
Förvaltningschef 

 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2023-01-18 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 18 
Ledamotsinitiativ från Markus Sjöström (M) om att avsätta 100.000 kr i 
elstöd till föreningar 2023 från potten bidrag till särskilda insatser 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 

1. Avsätta 100.000 kr i elstöd till föreningar 2023 från potten bidrag till särskilda insatser. 
 

2. Uppdra till förvaltningen att omgående informera föreningarna att elstöd kommer att kunna 
sökas. 
 

3. Uppdra till förvaltningen att upprätta en ansökningsblankett för elstöd. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Ledamotsinitiativ från Markus Sjöström (M) om att avsätta 100.000 kr i elstöd till föreningar 2023 
från potten för bidrag till särskilda insatser. 
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef kultur och fritid 
 
Exp     /     2023 
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Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2023-02-22 KTN/2023:92 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 Kultur- och tekniknämnden 
 
 
 
Ansökan föreningsbidrag Timrå Golfklubb - Belyst konstgräs-putting 
green 
 
 
Förslag till beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 

1. Bevilja Timrå Golfklubb bidrag med 200.000 kr avseende belyst konstgräs-putting green under 
förutsättning att sökta bidrag från andra intressenter beviljas.  
 

2. Medel tas från kontot föreningsbidrag. 
 

3. Föreningen ska återrapportera till förvaltningen när åtgärderna är utförda. 
 
 

 
Ärendet 
Timrå Golfklubb har inkommit med ansökan om föreningsbidrag avseende belyst konstgräs-putting 
green. 
 
Förvaltningen föreslår att bidrag beviljas under förutsättning att sökta bidrag från andra intressenter 
beviljas.  
 
Beslutsunderlag 
Ansökan 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Bidragshandläggare 
Controller 
 
Exp     /     2023 
 
 
 
Kultur- och teknikförvaltningen 
 
 
Jan Eriksson 
Förvaltningschef



 
 
 
 

Timrå Golfklubb, Golfbanevägen 2, 860 32 Fagervik 
Kansliet:  060-57 01 53, E-post: timragk@telia.com, Facebook: www.facebook.com/timragk 

Till 
Timrå Kommun 
861 82 Timrå 

 
 
 
Ansökan om Stöd - Belyst Konstgräs-Green 
 
  
 
Timrå Golfklubb, Timrå GK, ansöker härmed om stöd till ett Unikt projekt, som främst ska gynna 
yngre, äldre, nybörjare och de med funktionshinder. Klubben har planer på att anlägga en större 
putting-green med konstgräs och belysning, se vidare i ansökan.  
 
Klubben ansöker om 200.000 kr som kan fördelas under 2023 och 2024, om kommunen så 
önskar. Klubben får ej avräkna moms för kostnader i detta projekt. 
 
Timrå GK har en lång tradition att ständigt utveckla verksamheten så att allt fler kan delta i denna 
sport, rekreation och samvaro. Se vidare i denna ansökan. 
 
Timrå GK är också en viktig aktör inom Besöksnäringen. Under 2022 spelades det 37.000 
golfrundor varav ca 5.500 var så kallade greenfee gäster. 
 
Klubben har ca 1.450 medlemmar i olika åldrar, kön och färdighet i golf. 
 
Timrå IK, genom Teamsters, är också en samarbetspartner i detta projekt. 
 
Timrå GK finansierar del av satsningen med egna medel och arbete. Därutöver kommer vi 
att söka stöd för detta projekt hos Timrå Kommun, Västernorrlands Idrottsförbund, 
Länsstyrelsen Västernorrland och Allmänna Arvsfonden.  
 
Det innebär att beslut och beslutsprocessen kan se olika ut för dessa parter, vilket vi måste 
hantera. Vårt förslag är att vi söker beslut ifrån varje part. När alla parter har svarat, 
förhoppningsvis positivt, så ansöker vi om att starta upp projektet. Skulle någon part inte stödja 
projektet, enligt projektplan, så får vi återkomma till samtliga parter och diskutera vilka 
justeringar vi behöver göra. För er information så bifogar vi även vår ansökan om Byggde medel 
hos Länsstyrelsen. 
 
En helt unik anläggning ”norr om Dalälven”. 
 
 
Timrå 2023-___-___ 
 
 
 
Ann-Christine Wredenberg, Ordförande Timrå GK 
 
 
 
 
 

mailto:timragk@telia.com
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Timrå Golfklubb, Golfbanevägen 2, 860 32 Fagervik 
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Bifogade handlingar: 
 

- Ansökan om Bygdemedel – för er info 
- Beskrivning av Investeringen  
- Styrelseprotokoll som styrker att organisationen söker bygdemedel  
- Protokoll som styrker behörig firmatecknare  
- Detaljerad kostnads- och finansieringskalkyl  
- Verksamhetsberättelse med årsredovisning  
- Kort beskrivning av organisationens verksamhet  

 
 

mailto:timragk@telia.com
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 Bild ifrån 1:a SM:et i HandiGolf, 2015, förlagd till Timrå Golfklubb. 
 

 

Bakgrund 
 

Under SM Veckan 2015 fick Timrå Golfklubb förtroendet av Svenska Golfförbundet, SGF, att genomföra det 

första SM:et i HandiGolf i Sverige. 2016 blev det en fortsättning i Timrå, den 6-7 augusti, för SGF:s HandiTour.  

 

Timrå Golfklubb fick mycket beröm för SM-tävlingen och kring-arrangemangen. Likaså var den mediala be-

vakningen stor genom SVT, TV4, Sportradion och ett 20-tal tidningar. 

 

Efter detta har klubben med stöd ifrån Länsstyrelsen, Timrå Kommun, Västernorrlands Idrottsförbund och ett 

antal företagspartners gjort betydande åtgärder för att bredda och fördjupa tillgången till golfen - för ALLA.  

 

Exempel på sådana åtgärder: 

- Tee 42 – Skapar en kortare och lättare golfbana för bl.a nybörjare, unga, äldre och med funk.hinder 

- Rangen – En belyst Träningsanläggning ger mer tid för träning 

- Korthålsbanan – En belyst Träningsanläggning. Kostnadsfritt för ungdomar. 

- Studion – En förstklassig teknikstudio med datorstöd, kameror och annan träningsutrustning 

- Golf-Simulator - Där du inomhus kan träna och tävla i golf, speciellt under vintern 

- Diplomerad i SGF:s Projekt 50/50 - för att bli en mer jämställd och inkluderande golfklubb 

 

Vi har också arbetat aktivt med miljöfrågor. Under 2021 blev vi miljö- och hållbarhetscertifierade av Golf 

Environment Organization (GEO). GEO är en oberoende internationell organisation som grundats för att hjälpa 

golfen att arbeta med hållbarhet, miljöförbättringar och socialt ansvar.  

Som en del i vårt miljöarbete installerades bland annat laddstolpar för elbilar på klubbens parkering.  

Ett annat miljöprojekt som vi driver tillsammans med den lokala fiskeklubben ”Storöringen” är anläggandet av 

en ”Gäddfabrik” i anslutning till golfbanan. 

mailto:timragk@telia.com
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Beskrivning av investeringen – Belyst Konstgräs-Green 
 

 

Timrå Golfklubb vill nu gå vidare och anpassa och förbättra anläggningen ytterligare. 

 

Syftet är att göra vår golfanläggning ännu mer välkomnande för barn och ungdomar och de som inte har tidigare 

provat på golf. Vi vill att flera ungdomar med eller utan funktionshinder skall få möjlighet att finna glädjen i att 

bedriva en spännande och utvecklande sport som golf. Vi tror att genom att bygga en putting-green av konstgräs 

så kommer vi göra det ännu mer intressant och skapa ett lättare insteg för barn och ungdomar att börja spela 

golf på riktigt, och också fortsätta med det. 

 

Av erfarenhet och forskning vet vi att många ungdomar slutar med lagsporter när dom blir lite äldre. De senaste 

rönen visar att antalet unga idrottsutövare är som flest när dom är elva år, sedan sjunker antalet idrottande ung-

domar i takt med åldern. Kan man få dessa ungdomar och andra att börja med golf som ”andra sport” så har 

dom en idrott som dom kan bedriva i stort sett livet ut. För oss är det viktigt att våra unga rör på sig. 

 

Ett viktigt påpekande är att denna typ av putting-green inte ska jämföras med s.k. äventyrsgolfanläggningar som 

finns på flera orter. En Äventyrsbana är vanligtvis gjort så att bollen, nästan automatiskt, kommer i ”kopp” efter 

2-3 slag. Tillgängligheten till greenen är också begränsad om man har funktionshinder. Banan är också fast i sin 

form vilket snabbt gör den lite tråkig. 

 

Vi kommer också att på ett mycket bättre sätt kunna ta emot äldre med någon form av funktionsnedsättningar, 

endera dom som har en livslång funktionsnedsättning men också de som t ex drabbats av stroke eller annan 

sjukdom och behöver rehabilitering. Klubbens ambition är också att fortsätta sin ”HandiGolfverksamhet” för att 

få fler som har någon form av funktionsnedsättning att hitta till golfen. 

 

 

 
 

I vårt projekt är greenen en 1500 kvadratmeter konstgräsyta som är undulerad (kuperad) och kan byta skep-

nad på många sätt och liknar således mer naturligt spel på olika banor. En konstgräsyta blir också väder och 

slitage tålig jämfört med en traditionell green med gräs. Med belysning kan den nyttjas längre.  

Det blir en helt unik anläggning ”norr om Dalälven”. 
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Några fördelar: 

- Helt unik i sitt slag. ”Finns inte norr om Dalälven” 

- Ett mycket bra första steg till golfen 

- Passar speciellt bra för ungdomar och de med funktionshinder 

- Mycket mer vädertålig. Också bättre slitage-tålighet 

- Har en längre nyttjade-period (april-november) än ordinarie green 

- Belysning ökar nyttjade på kvällar 

- Ligger i direkt kontakt med klubbhuset 

 

 

Samarbetsorganisationer och kontaktuppgifter 

 

Timrå IK; 

Ansvarig Teamster; Jennie Hjorth.Tel: 060-7891026, E-post; Jennie.hjorth@timraik.se 

 

Västernorrlands Idrottsförbund; 

Konsulent Lena Andersson. Tel: 010-4764870,  E-Post: lena.andersson@rfsisu.se 

 

Timrå Kommun;   

Förvaltningschef Kultur och teknik förvaltningen; Jan  Eriksson, Tel:060-163177, E-post: jan.eriksson@timra.se 

Tillgänglighetshandläggare; Annette Lehnberg, Tel: 060-163117, E-post: annette.lehnberg@timra.se 

mailto:timragk@telia.com


 
Dagordning Styrelsemöte Timrå GK 2023-01-11  kl.16.30 
 
Plats Bunker Arena Grönborgsgatan 2 
 
 
 

1. Mötet öppnas 
Ann-Christin Wredenberg hälsade alla välkommen och öppnade mötet. 
 

2. Val av ordförande för mötet 
Mötet valde A-C Wredenberg till ordförande för mötet. 

3. Val av sekreterare för mötet 
Per Engström valdes till sekreterare för mötet. 
 

4. Val av justerare 
Justerare av protokollet bestämdes till Per Lundin 
 

5. Godkännande av dagordning 
Godkändes av mötet. 
 

       6.   Genomgång av senaste mötesprotokollet 
             Godkändes av mötet 
 
             Genomgång av årsmötesprotokollet 
             Per Engström läste upp protokollet från årsmötet 30 nov 
 

7 Rapport från respektive kommitté 
Banan 
Robert redogjorde för status kring / på banan.  
Arbetet med genomgång av maskinparken är i full gång. 
Gödsel, sand, jord och frön är beställt och klart. 
Marknad 
Per E presenterade läget kring våra Partners och att arbetet är i full gång för stundande 
verksamhetsår. 
Junior 
Per E berättade att träningarna är i gång nu. Ett första schema för kommande säsong är 
utskickat av Niklas Dahlgren som är ansvarig för kommittén.  
Tävling 
Inget nytt att rapportera 
Medlemskommitteen  
Inget nytt att rapportera 
 

         8. Planering och arbetsfördelning inför årsmötet i mars 
            Årsmöte bestämdes till onsdag 15 mars kl 18:30 
            Plats är samma som höstmötet, Midlanda Airport. 
            Kallelsen till mötet skickas senast 22 februari 
            Verksamhetsberättelser från respektive kommittee skall senast 12 feb placeras på Teams. 
            Stefan Dalin tillfrågas att vara mötesordförande. 
 



         9. Övriga frågor  
             Per Engström presenterade en idé kring att skapa en ny konstgräsyta framför klubbhuset på  
             Ca 1650kv/m. Projektet är tänkt att möta upp mot nya golfare, barn & ungdom, personer med  
            funktionshinder etc. Projektet är beräknat till ca 1,4 miljonerkronor. Tanken är att söka bidrag  
            för stöd av finansieringen genom Länsstyrelsen, Timrå Kommun, Västernorrlands Idrottsförbund 
            och Allmänna Arvsfonden. Arbetsgruppen består i dagsläget utav Per Engström, Robert Martin,  
            Lars Andersson och Benny Eriksson. 
 
            Styrelsen gillade samt godkände idén och beslutade att arbeta vidare med projektet. 
         
      10. Nästa möte  
            22 februari klockan 18:00 på Golfklubben 
 
      11. Mötets ordförande tackar mötesdeltagarna och avslutade mötet.  
            Kvällen fortsatte med middag på restaurang Invito i Sundsvall. 
 
 
 
 
        Ordförande                  Sekreterare  Justerare 
 
 
 
        _______________                           __________________                  __________________ 
      Ann-Christine Wredenberg                Per Engström                                Per Lundin 
 
 
 
 
 















Styrelsens 
verksamhetsberättelse FÖR 

VERKSAMHETSÅRET 2021 



STYRELSEN 2021

Robert Martin

Adjungerad                                                                                                                   

Ann-Christine Wredenberg 

Ordförande                                                                                                    

Malin Svelander

Kassör/ekonomi

Therese Svedjeskog

Sekreterare & junioransvarig 

Annelie Axelsson

Medlemskommittén

Margareta Brandt

Suppleant

Mikael Sjöblom
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Bankommittén består idag av Per Engström, Ann-Christine Wredenberg, Robert Martin, Niklas Dahlgren samt Christer Sjögren

Huvuduppgiften för bankommittén är att utveckla själva golfbanan. Till vår hjälp har vi en masterplan som har tagits fram av

golfbanearkitekten Peter Chamberlain som har bl.a jobbat med Falsterbo GK och Trelleborg GK. Den uppdaterades senaste

2011. Vi har också haft ett bra samarbetet med Magnus Sunnesson som har agerat utvecklings- och förbättringskonsulent till

oss under de senaste åren.

Säsongen 2021 var en av de mest intensiva någonsin med mycket spel och ett väldigt högt tryck på golfbanan. Säsongen

inleddes med bra väder och en bra överlevnad på alla ytorna och ca 95% på greenerna. De gynnsamma förhållande gav en

bra startkvalité som kunde hållas hela säsongen med några små undantag. Början av säsongen var varmt och torrt som

svängde till svalt och blött i slutet av säsongen.

De större förbättringar som gjordes under säsongen var:

• Renovering och utökning av tee 54/57 på hål 2 och tee 57 på hål 11

• Byggandet av en ny green bunker på hål 3

• Siktröjning av skog runt golfbanan men främst på hål 5 och 11

• Byggandet av målgreener samt installation av bevattning på rangen påbörjades

Bankommittén Christer Sjögren & Course Manager Robert Martin  

VERKSAMHETSberÄttelse 2021

Bankommittén - UTVECKLA BANAN ENLIGT DEN MASTERPLAN VI FÖLJER  

Timrå Golfklubb – en plats att längta tillbaka till 



VERKSAMHETSberättelse 2021

Huskommittén består idag av Gerhard Rystedt, Ove Einberg, Peter Nehrer, Tord Salomonsson, Bill Bengtsson, Lars Magnusson, Ulf Westin, 

Kenneth Karlsson, Per Engström, Maria Persson, och Robert Martin.

Huvuduppgiften för huskommittén är att utveckla och förvaltar anläggningens fasta tillgångar som inte tillhör golfbanan, i.e. byggnader, vägar, 

köksmaskiner, mm. Det är ett arbete som kräver byggtekniska kunskap och kompetens samt erfarenhet.

Under 2021 satt dessa kunskaper på prov då en stor del av klubbhuset byggdes om. Gamla kansliet och shopen öppnades upp och en helt 

ny reception och shop byggdes. Ett nytt kontor och förråd byggdes i delar av den gamla shopen och stora delar av restaurangen och entrén 

fick en ansiktslyft.

• Andra större förbättringar som gjordes under säsongen var:

o Välkomst pilaster sattes upp vid nerfarten till klubbhuset

o Vägbelysning installerades längst med nerfarten till klubbhuset

o Ventilationen i klubbhuset fick en ny och mer effektivt styrning för att bättre reglera temperatur och minska energiförbrukning

o En ny sandficka för materialhantering byggdes

o Lastkajen till restaurangen byggdes ut och förstärktes och kylmaskiner vid kiosken byggdes in

o En ny utslagsplats på rangen byggdes för att ge mer plats till kurser och ökad intresse för träning

o Startkuren vid första tee renoverades

o Maskinhallen målades om och fick ny LED belysning

Huskommittén Gerhard Rystedt

HUSkommittén

Timrå Golfklubb – en plats att längta tillbaka till 



• Årets uppstart av säsongen blev bättre jämfört med åren innan trots den pågående/fortsatta pandemin. Vi startade våra företagsarrangemang 

tidigare än året innan och som till totalen blev fler än 2020. 

• Vi har fantastiska Partners som tror på oss i våra satsningar och ambitioner och hjälper oss i utvecklingen av Timrå Golfklubb. Våra goda 

relationer till dem som tillsammans med en stor bredd av deras verksamheter har gjort att vi som golfklubb har klarat oss bra under pandemin. 

• Vi klarade därför den uppsatta budgeten vad gäller intäkter för helåret vilket var glädjande.     

• Vår nya krögare, q-bar golf, genomförde sitt andra år i klubben. Tyvärr fanns det en hel del pandemirestriktioner kvar under sommaren vilket 

begränsade deras visioner och möjligheter till olika koncept och aktiviteter. Men det blev ändå succé för dem, som trots pandemirestriktioner 

genomförde restaurangverksamheten helt fantastiskt. 

• Extra roligt är att dom fortsätter även över säsongen 2022 med förhoppning om att kunna utveckla sin verksamhet med 

medlemskvällar, partnerträffar och andra aktiviteter.

• Vi stärkte upp vårt samarbete med Timrå IK inför säsongen och etablerade Teamsters Arena (”gamla rangen”) Vi har under säsongen bl.a. 

genomfört världspremiären av Teamstergolfen den 25 augusti.

• En fantastisk heldag tillsammans med Partners som nätverkade, spelade golf mm i syfte att utveckla Teamsterfonden och skapa möjligheter 

för oss att satsa mer på utveckling av våra tränings & aktivitetsområden. Den 14 oktober genomförde vi vår traditionella Partnergolf i 

samarbete med Timrå IK. Det sena datumet berodde på Teamstersdagen (17 juni) samt Timrås avancemang till SHL! 

Marknadskommittén Mikael Sjöblom

Marknadskommittén – STÄRKA OCH UTVECKLA RELATIONEN MED VÅRA PARTNERS  
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• Golfsäsongen 2021 blev ganska snarlik säsongen 2020  och anledningen var såklart den pågående pandemin. 

• Vi kunde dock starta tävlingssäsongen 4 juni vilket var tidigare än föregående år. Under året som varit så har vi genomfört drygt 90 

tävlingsarrangemang fördelat på kategorigolf, klubbtävlingar samt företagsgolf.

• Golfveckan spelades som traditionellt vecka 27. Totalt startade 1292 stycken under årets tävlingsvecka. 

• KM spelades, med start, 7 augusti. Rikligt med regn på söndagen gjorde att ett par klasser fick avgöras vid senare tillfälle.

• Glädjande så kunde vi återuppta avslutningstävlingen Höststormen än i lite annorlunda upplägg. Sammanlagt blev det 134 startande.

• Den så kallade kategorigolfen blev senarelagd och började sina tävlingar i slutet på juni.

• Antalet tävlingar under 2021 blev totalt sett något färre p g a regnoväder som hindrade Damrundan och UT-13.

• Företagsgolfen blev till antalet något färre jämfört med tidigare år. 

Tävlingskommittén Erik Brändström

Tävlingskommittén

VERKSAMHETSberättelse 2021

Timrå Golfklubb – en plats att längta tillbaka till 

Årets vinnare i kategorigolfen 2021 blev.

• Damrundan: Lena Oscarsson

• Veteraner Damer: Lena Oscarsson

• Damgolfen: Linda Thuresson

• Veteraner Herrar: Leif Petersson

• Upp till 13: Stefan Bodingh

• Linksgolfen: John Lehnberg

Klubbmästare 2021 Vinnare i respektive klass 

• Herrar: Per Nylander

• Damer: Malin Svelander

• H 30: John Lehnberg

• H 40: Per Nylander

• H 50: Lars Engström

• H 60: Michael Borin



MEDLEMskommittén –MED FLERA AKTIVITETER FRÅ NYA SPELARE OCH MEDLEMMAR ATT KÄNNA SIG INKLUDERADE  

VERKSAMHETsberättelse 2021

Ännu en säsong med Covid och fortsatt svårt att arrangera större sammankomster (medlemsaktiviteter)

Säsongen har bestått av:

• Hjälpt till med att hitta faddrar till de som gått kurs hos våra tränare

• Spelaktiviteter för Timrå GKs medlemmar:

o 2 st 9-hålsrundor för att lära känna fler golfkompisar för tjejer

o Putt-träning med Peter och Niklas - Blandat tjejer o killar 

o 2 st Spelkvällar på korthålsbanan för tjejer

o Chippträning med Peter och Niklas för tjejer

Det som tyvärr inte gick att genomföra 2021 men som var inplanerat var:

• Vår- & höstmöte

• Säsongsavslutningstävling

Medlemskommittén Annelie Axelsson och Margareta Brandt 
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• First level, body copy 12P

• Lorum ipsum

• 5 tillfällen av golfkul för våra minsta juniorer

• Äldre juniorer

• Ida Lindqvist (Timrå GK) har haft äran representera Sverige i både Européen Young Masters och Irish Girls, samt att hon lyckades vinna Teen Cup för 

andra året i rad.

• I seriespelet lyckades vi hålla oss kvar i 1:an trots med endast 4 spelare i laget

• Alfred Borin vann den sista Teen Tour Future som ger en plats till första omgången på Teen tour elit under 2022

• Ett 15-tal juniorer som varit med på Medelpad Open (Durra.se)

• Innefattar spel på andra banor än Timrå GK, just för att juniorer ska känna sig trygg att spela på andra banor.

• Tidigare år har endast 1-2 personer varit med, så verkligen jätteroligt.

• 5 tillfällen ”junior-på bana”

• Ett tillfälle för våra juniorer att spela på ”stora” banan 4-18 hål beroende på nivå. 

• Ett 50-Tal juniorer i schemalagd träning med Timrå Golf Academy

• Vilket är en ökning ifrån ett 20-tal för 3 år sedan

• Ett 50-tal nya juniorer på grönt kort utbildning i sommar.

• Avslutning på säsongen med lagtävling på korthålsbanan, väldigt uppskattat

Juniorkommittén Therese Svedjeskog 

JUNIORVERKSAMHET – VERKAR FÖR INKLUDERANDE OCH TRYGGHET  

VERKSAMHETSberättelse 2021
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Styrelsemöten

Styrelsen genomförde elva styrelsemöten under verksamhetsåret 2021.

Styrelsemedlemmar

Malin Svelander, Anneli Axelsson, Therese Svedjeskog ,Mikael Sjöblom, Bill Bengtsson, Erik Brändström, Margareta Brandt, Per Lundin 

och A-C Wredenberg

Med denna berättelse tackar styrelsen medlemmar, personal och partners för förtroendet.

Ann-Christine Wredenberg

Ordförande Timrå Golfklubb

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021



















Timrå Golfklubb, Golfbanevägen 2, 860 32 Fagervik 
Kansliet:  060-57 01 53, E-post: timragk@telia.com, Facebook: www.facebook.com/timragk 

 
Fakta om klubben 
 
Timrå Golfklubb verkar inom Timrå kommun som har 18.000 invånare. Kommunen har ett rikt föreningsliv och 
har under många år stöttat ortens föreningsliv. Vi och kommunen har ett mycket bra samarbete där klubben har 
ett långsiktigt arrende från kommunen för marken där golfanläggningen är belägen. 
 
Vi bildades 1985 och har ca 1.450 medlemmar. Av medlemmarna är 380 under 25 år och 375 över 65 år. Under 
en golfsäsong mellan maj till slutet av oktober så spelas det närmare 37.000 golfrundor på banan. Under 2022 
hade vi ca 5.500 besökande Greenfee-gäster vilket gör vår golfanläggningen till en av de största besöksmålen i 
Timrå kommun under sommartid. Under 2022 bedrevs ett 100-tal arrangemang på klubben. 
 
VI har en aktiv ungdomsverksamhet och arbetar kontinuerligt med att få fler unga att börja spela golf. Som ett 
led i detta arbete så samarbetar vi och Ishockeyklubben Timrå IK med deras verksamhet ”Teamsters”. 
Teamsters är Timrå IK,s arbete med samhällsengagemang, samhällsnytta och hållbarhet och som riktas till 
ungdomar. Vårt nya övningsområde har döpts till Teamster Arena och varje år genomförs bland annat 
välgörenhetstävlingen Teamstergolfen där behållning går till Teamsterfonden. 
 
Klubbens juniorer är med i planering och kommer att vara med under hela processen och efter att bygget står 
klart. Klubbens Junior och idrottskommitté kommer att ha en stor roll när det gäller den långsiktiga 
överlevnaden tillsammans med styrelse och klubbens tränare i Timrå Golf Academy. 
 
Genom vår ordinarie ungdomsverksamhet, klubbens arbete i kommunens skolor genom kommunens verksamhet 
”Friskare Ungdom” och genom samarbetet med Timrå IK och ”Teamsters”. Vi har också ett bra samarbete med 
andra idrottsföreningar där vi erbjuder deras unga medlemmar att pröva på golf. 
 
Kort beskrivning av Timrå Golfklubbs Organisation 
 
 
Klubben består av: 

- Ban verksamheten 
- Klubbhus med kansli och shop 
- Teknikstudio med rikt utbud av utrustning - Timrå Golf Academy, se nedan 
- Ranch med belysning 
- Korthålsbana med belysning för främst unga, nybörjare och de med funktionshinder 
- Restaurang 
- Padelbana 

 
Totalt arbetar under sommar-säsongen ett 20-tal personer på anläggningen. 
 
Kontaktuppgifter 
 
Ordförande 2022-2023 Ann-Christine Wredenberg 
Telefon  070-324 08 41 
E-post  acwre@icloud.com   
 
  
Klubbchef  Per Engström 
Telefon  070-562 92 92 
E-post  klubbchef@timragk.se 
 
Kontaktperson, projektet Lars Andersson 
Telefon  070-58 12 006 
E-post  lars.andersson.imab@telia.com 
 

mailto:timragk@telia.com
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Timrå Golf Academy 
 
Timrå Golf Academy består av Niklas Dahlgren och Peter Forsgren. De har båda en lång erfarenhet inom 
golfen. Spelet har gett dom mycket och präglat större delen av deras liv. Träningserfarenheter från en rad olika 
golfklubbar och tävlingserfarenheter från spel på SGT under ett antal år. Med både spel, tränarerfarenheter och 
utrustningskunskap tror vi att de besitter de rätta och viktiga verktygen för att guida, inspirera, träna och 
utveckla alla kategorier av golfspelare. 
 

 
 

mailto:timragk@telia.com


Styrelsens förslag på BUDGET 
2023



Prognos 2022 & budget 2023 



Förslaget från styrelsen på budget 2023 är

- Intäkter totalt 10.190.000 kr 

- Kostnader totalt 9.130.000 kr 

- Efter avskrivningar en budgeterad total vinst med 200.000 kr 

Förslaget från styrelsen bygger på en höjning av årsavgift (inkluderat medlems- och spelavgift) med 300 kr 

FÖRSLAG PÅ budget samt ÅRSAVGIFTEN 2023 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2023-02-24 KTN/2022:421 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 Kultur- och tekniknämnden 
 
 
 
Uppdrag budget i balans planperiod 2022-2024 - Analys och ev 
omförhandling av hyresavtalen för externt förhyrda lokaler för särskilt 
boende 
 
 
Förslag till beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 

1. Godkänna återrapport av uppdraget. 
 

2. Ge förvaltningschefen i uppdrag att säga upp gällande hyresavtal i samband med avtalsutgång 
för omförhandling av hyran i samråd med socialförvaltningen och TimråBo. 

 
 
 
Ärendet 
Den externa konsultrapporten gällande budget i balans kom fram till följande att det är svårt att 
jämföra lokalkostnader för särskilda boenden med andra kommuner. Då varje kommun har sitt sätt 
att redovisa lokalkostnader saknas nationell statistik. 
 
I Timrå finns fyra särskilda boenden för äldre: 

 Merlogården, 33 lägenheter  
 Hagalid, 85 lägenheter inkl. 16 korttidsplatser  
 Strandbo, 63 lägenheter  
 Tallnäs, 28 lägenheter (ägare: Neobo (SBB) 

 
Merlogården, Hagalid och Strandbo byggdes till och renoverades under 80-och 90-talen och ägs av det 
kommunala bostadsbolaget Timråbo AB. 
 
Hyreskostnaden för dessa är: 
 
Merlogården, 1,5 mnkr för lokalerna. Lägenheterna finansieras i sin helhet av hyresgästerna. 
 
Hagalid, 6,6 mnkr för lokalerna, samt underskottsfinansiering av lägenheterna med 1,6 mnkr.  
 
Strandbo, 3,5 mnkr för lokalerna. Lägenheterna finansieras i stort sett av hyresgästerna. 
 
En genomgång av bostadsbolagets ekonomiska redovisning för dessa tre anläggningar visar att de 
tillsammans redovisar ett ekonomiskt överskott på 6-8 mnkr för bolaget. Till detta finansierar 
kommunen ett underskott gällande lägenhetshyror med 1,5 mnkr. I en sammanställning av 
kommunens kostnad för äldreomsorgen kan detta vara en förklaring och bör detta beaktas.  
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Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2023-02-24 KTN/2022:421 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

Byggnaderna har snart nått sin ekonomiska livslängd och det kan vara tid för en omfattande 
upprustning och modernisering. Den här utredningen har inte beaktat det behovet. 
 
I dialog med TimråBo konstaterar kultur- och teknikförvaltningen att konsultrapporten inte beaktar 
att fastigheter som ägs av Timråbo ska marknadsvärderas. Fastigheterna värderas vartannat år. 
Timråbo ska drivas på affärsmässiga grunder, dvs varken få fördelar eller nackdelar jämt marknaden i 
övrigt i Timrå. Det innebär att dessa fastigheter likställs med TimråBos övriga fastighetsbestånd enligt 
gällande ägardirektiv. I ägardirektivet finns det inget annat underliggande krav att lokalerna ska hyras 
ut till självkostnadsprincip.  
 
TimråBo har anlitat extern konsult för att göra en hyresbedömning avseende dessa fastigheter som 
Timrå äger. Rapporten visar att det är en ganska stor spridning på hyresnivåerna, standard och skick. 
Det finns även ett flertal underliggande parametrar som kan skilja mellan objekten, till exempel 
utformningen av gränsdragningslistor vilket har påverkan på hyresnivåer. Det kan också finnas 
underliggande krav på kommunala krav att hyra ut enligt en självkostnadsprincip. 
Hyresbedömningen visar att TimråBo har en hyra per kvm för dessa objekt kring den snitthyra som 
återfinns för vårdbyggnader för riket.  
 
TimråBo har ingen onormal direktavkastning för dessa fastigheter vilket inte kommunens 
konsultrapport tar hänsyn till. Skulle hyran i framtiden bli lägre påverkas således 
marknadsvärderingen negativt för TimråBo.  
 
Socialnämnden har beslutat att uppdra till förvaltningschef att göra en analys och översyn över 
lägenhetshyror inom särskilt boende inför nästa års hyresförhandling. Här kan också en analys av 
den externa rapportens slutsatser kring hyreskostnaden för respektive objekt. 
 
Rutinen som är finns är att kommunens externa hyresavtal finns i diariesystemet LEX. I LEX har det 
skapats en bevakning på respektive avtal gällande hyresavtalet. Denna bevakning är satt i regel till 6 
månader innan avtalet behöver senast behöver sägas upp. Respektive hyresavtal har en ansvarig på 
den förvaltning som har i uppgift att bevaka och ta ställning till om något ska göras med 
hyresavtalet.  
 
Om hyrorna ska omförhandlas kan de ske genom att avtalen sägs upp för omförhandling enligt 
gällande hyresavtal: 

 
Objekt Lokal Uppsägningstid Förl. år Gäller till Uppsägning 

senast 
Hagalid servicehus 9 månader 3 251231 250331 
Hagalid sjukhem 12 månader 3 261231 250630 
Strandbo Lokal - gruppboende lgh          

Ringblomman, Solrosen 9 månader 3 
380531 370831 

Strandbo Lokal - gruppboende lgh          
Ängsklockan 

9 månader 
3 

231231 230331 

Strandbo Lokal - servicehus                   
Ringblomman, Solrosen 

9 månader 
3 

380531 370831 

Strandbo Lokal - servicehus                   
Ängsklockan 

9 månader 
3 

231231 230331 
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Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2023-02-24 KTN/2022:421 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

Merlogården  Lokal - gruppboende 34 lgh 12 månader 3 251231 241231 
Merlogården Lokal - servicehus 12 månader 3 251231 241231 

 

Kultur- och teknikförvaltningen föreslår att när respektive hyresavtal går ut att de sägs upp och 
omförhandlas med TimråBo. Samtidigt kan gränsdragningslistan ses över för respektive hyresobjekt. I 
detta fall kan man även förhandla längden på hyresavtalen. Det kan också påverka kostnaden både 
upp och ned. 
 
Ärendets tidigare behandling 
I kultur- och tekniknämndens verksamhetsplan och budget för 2023-2025 har förvaltningschefen i 
uppdrag att analysera och eventuellt omförhandla hyresavtalen för externt förhyrda lokaler för 
särskilt boende med t.ex. TimråBo utifrån ett koncernperspektiv och det ägardirektiv som TimråBo 
har. Detta behöver göras tillsammans med socialförvaltningen och TimråBo. Ambitionen ska vara att 
sänka den befintliga hyreskostnaden utan att äventyra eventuell standard på boendena. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KF 220613 §107 + bilaga ekonomiska förutsättningar 2023-2025 
Rapport Budget i balans 220912 
Protokollsutdrag KTN 220921 §97 
Protokollsutdrag KF 221128 §191 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
Socialförvaltningen 
AB Timråbo 
Controller 
 
Exp     /     2023 
 
 
 
Kultur- och teknikförvaltningen 
 
 
Jan Eriksson 
Förvaltningschef



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-06-13 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 107 
Uppdrag budget i balans planperiod 2022-2024 
KS/2022:212 
 
Beslut   
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Uppdra till kommunstyrelsen att upprätta en handlingsplan för budget i balans 2022-2024. 
 

2. Uppdra till kommunstyrelsen att, till kommunstyrelsens sammanträde i oktober, upprätta en 
ny långsiktig finansiell analys inför nästa mandatperiod.  

 
3. Uppdra till samtliga nämnder att bidra till en budget i balans för planperioden, och påbörja 

aktiva åtgärder redan 2022 för helårseffekt för planperioden 2023-2025. Utgångspunkten är 
nu kända ekonomiska förutsättningar där nämnderna inte kan få kostnadstäckning för att 
bedriva verksamheten på motsvarande sätt som under verksamhetsåret 2022 och för 
resterande del av innevarande planperiod 2022-2024. 

 
4. Uppdra till kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige på sammanträdet i 

november med upprättad handlingsplan. 
 

5. Uppdra till samtliga nämnder att redovisa vidtagna och möjliga åtgärder för att bidra till en 
budget i balans till kommunstyrelsen i oktober. 

 
Ärendet 
Under gemensam beredning 2022 inför planperiod 2023-2025 har kommunstyrelsen noterat att 
kommunens ekonomiska utveckling äventyras av lägre intäkter och högre kostnader på grund av 
framförallt demografiska förändringar och volymförändringar inom socialnämndens 
verksamhetsområde. Revisionen har uttryckt sin oro över att socialnämnden vida överstiger sin 
budgetram med -29 mnkr år 2021. Motsvarande kostnadsutveckling kan noteras under 2022. De 
övriga nämnderna bedöms klara verksamheten inom budgetram, men behöver bidra till hela 
kommunens ekonomiska utveckling. 
 
Intäkterna har sänkts med lägre skattesats för verksamhetsåret 2022, effekten förstärks av en 
stillastående eller svagt minskande befolkningsutveckling. Kommunen har den tuffaste demografiska 
utvecklingen i länet med en ökning av andelen + 80 år på 55 % till år 2035. Med aktivering av 
badhusinvesteringen hösten 2022 och beslutet om att gå vidare med ett nytt äldrecentrum 2025/26 
bedöms ca: 100 mnkr saknas för perioden 2024-2026 om samma verksamhet ska bedrivas i övrigt. Av 
den anledningen krävs omfattande åtgärder redan 2022, trots bedömningen att kommunen 
sammantaget klarar sitt ekonomiska resultatmål på + 10,5 mnkr för detta verksamhetsår. Åtgärder 
och handlingsplan krävs för att åstadkomma ett positivt resultat 2023 med god ekonomisk 
hushållning samt skapa förutsättningar för en budget i balans för planperioden 2024-2026. 
 
Förslag till handlingsplan för kommunen och nämndernas åtgärder ska beredas i facklig samverkan 
och förhandling. 
 
Ärendets tidigare behandling 
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Ekonomi plan2023-2025 
 
 
Stora investeringar 
Timrå kommun har genomfört stora investeringar och det kommer att påverka 
kommande års budgetar med ökade avskrivningskostnader, vid stigande räntor ökar den 
finansiell kostnaden ytterligare. Alla nya satsningar bör övervägas noggrant. 
Kommande år måste kommunen ha ett resultat så att utrymme finns att amortera på 
lånen, med nuvarande investeringsnivå ett resultat som motsvarar 2,5 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Om kommunen inte amorterar på exempelvis 
simhallen riskerar kommunen stå med en simhall som inte fungerar om 30 år men stor 
låneskuld kvar. 
 
Nytt pensionsavtal 
Det nya pensionsavtalet framförhanndlat av Sveriges Kommuner och Regioner går ut på 
att växla bort förmånsbaserad pension, till förmån för premiebaserad. Avtalet är mycket 
kostsamt för samtliga svenska kommuner och dämed även för Timrå kommun. För 2023 
beräknas kostnaden öka med 18 mnkr, för motsvarande pensionsåtagande som nu, 
vilket motsvarar en skattehöjning på 50 öre. 
 
Skatten 
Skattesänkningen på 35 öre har genomförts utan motsvarande ambitionssänkningar i 
verksamheten. Enligt  kommunens ekonomienhet är skattesänkning en åtgärd som 
borde ha kommit efter en större etablering som ökar skatteintäkterna, och det kan 
tidigast ske med full effekt tidigast 2027. 
 
Ökad inflation och ökade räntekostnader 
Inflationen har ökat kraftigt den senste tiden och 15 procents ökning på drivmedel ökar 
kostnaden för kommunen med ca 9 mnkr. Mat och övriga kostnader kommer också öka 
vilket blir kostsamt. Det i sin tur ökar risken för höjda räntor som slår hårt på 
kommunens och medborgarnas ekonomi. 
 
Demografins påverkan på skattesnurran 
Den åldrande och minskade befolkningen slår hårt i skattesnurran och ökningstakten på 
skatter och bidrag minskar enligt nu gällande prognos med betydande summor 
kommande år. Det är viktigt att få en ny etablering som tillför ökad befolkning och 
förhoppningsvis minskar kommunens medelålder, ökar antalet förvärvsarbetande och 
därmed kommunens skatteunderlag. Det beslutade inriktningsbeslutet om nytt 
äldreomsorscentrum ökar kostnaden allt annat lika med 66 mnkr från 2026 och behöver 
regleras med motsvarande höjd ram för socialnämndens verksamhetsområde. 
 
Större etablering till Torsboda 
En större etablering är viktig för Timrå och hela kommunens möjlighet att leverera 
välfärd med hög kvalite. Projektet ny etablering med Sundsvalls kommun kommer att 
betyda hårt arbete och initialt stora satsningar i likvida medel. 
 
 



 
 

Ramfördelning 
Den bild man kan se kommande år är att förvaltningarnas ramar inte kommer att kunna 
öka i samma takt som kostnadsökningarna och pressen är ännu hårdare när inflationen 
ökar kraffullt. Redan i gemensam beredning för planperioden 2023-2025 är det tydligt 
att nämnderna inte kan få resurstillskott för att fortsätta att bedriva verksamhet på 
nuvarande nivå, inte ens med en sänkt resultatnivå till 0-1% av generella statsbidrag och 
skatteintäkter. Det är viktigt att samtliga nämnder vidtar aktiva åtgärder med 
utvecklingsprojekt och handlingsplaner för att bidra till en budget i balans. 
Kammarkollegiets stöd till kommuner med låg soliditet och hög skattesats måste 
hanteras och prioriteras med genomförande av aktiviteter som får effekt och innebär 
kostnadsminskningar. 
 
Kriget i Ukraina och pandamin 
Kriget i Ukraina effekter på Timrå är oklara och oförutsägbara. Det kan komma många 
flyktingar, ersättningsnivåerna för kommunerna är fortfarande mycket osäkra och det 
kan även innebära förnyade utbrott i pandamin. Ekonomienheten ser en 
kompensationströtthet hos regeringen då omfattande satsningar redan är gjorda. 
Kommunen kan inte räkna med ytterligare omfattande kompensation från regeringen, 
inte minst när försvaret nu ska prioriteras utifrån det nya säkerhetsläget i Europa. 
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Bakgrund och uppdrag
En handlingsplan för budget i balans ska tas fram enligt 
kommunfullmäktiges beslut den 13 juni 2022. 

Kommunens kostnader per invånare är högre i Timrå kommun än 
genomsnittet i Sverige, se diagram nedan.

Det kommunala uppdraget är i stora delar lika, men det kommunala 
självstyret ger möjlighet att välja ambitionsnivåer inom både de 
lagstadgade områdena och de frivilliga.

Syftet med uppdraget är att få en bild av vad som kan förklara 
Timrås svårigheter att finansiera välfärdsproduktionen med 
tillräckligt starkt ekonomiskt resultat samt peka ut de viktigaste 
förbättringsområdena.

Jämförelse med de kommuner som visar ett högt effektivitetsindex 
inom kommunens kärnverksamheter, för att identifiera 
framgångsfaktorer på en kommunövergripande nivå. Uppgifter finns 
inom förskola, grundskola, gymnasium, äldreomsorg, ekonomiskt 
bistånd, LSS – boende och daglig verksamhet. För Timrå kommun 
saknas uppgifter rörande äldreomsorg, LSS och ekonomiskt 
bistånd, se figur nedan.

Uppdraget omfattar framtagande av underlag med utgångspunkt i:

• Jämförelse med liknande kommuner och samtliga kommuner i 
databasen www.kolada.se

• Jämförelse med analys av Socialnämndens budget och resultat 
2019

• PwCs Långtidsrapport 2017

Diagram: kommunens kostnader, kr per invånare. Källa: www.ekonomifakta.se
Diagram: Effektivitetsindex, Timrå kommun. Källa: www.kolada.se
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Genomförande och metod
Uppdraget har genomförts under juni – augusti 2022.

Framtagning av underlag

Mot ovanstående bakgrund och uppdrag har underlag tagits fram på 
följande vis:

• Intervjuer med kommundirektör, berörda förvaltningschefer och 
bolagsdirektörer, avdelnings- och enhetschefer inom de sektorer 
där fördjupad analys genomförts.

• Analys av data i den av SKR och RKA gemensamma databasen 
Kolada, www.kolada.se, SCB, www.scb.se och Näringslivets 
ekonomifakta, www.ekonomifakta.se .

• Dokumentstudier i form av:

• Ekonomisk långtidsprognos till åren 2025 och 2035, Timrå 
kommun, maj 2017, PwC

• Förstudie – antal anställda, mars 2022, KPMG 

• Utredning av Missbruk och Beroendevården i 
Västernorrland, oktober 2021, Kommunförbundet 
Västernorrland och Region Västernorrland

• Förstudie Heltidsresan, mars 2021, Timrå kommun

• PM samordning av Kultur- och tekniknämndens och 
Timråbos fastighetsförvaltning, juni 2019, Timrå kommun

• Hyreskostnader och hyresintäkter gällande särskilda 
boende för äldre

Delavstämningar

Inledande samtal om uppdraget med ledningsgruppen vidtogs den 13 
juni, och en workshop med tid för reflektion genomfördes den 29 
augusti 2022. Vid det avslutande workshoppen deltog även 
kommunens controllers.

Delavstämningar med beställaren har gjorts den 22 juni, 6 juli och 25 
augusti 2022.

Rapport 

I den föreliggande rapporten sammanfattas resultatet från 
dataanalyser, intervjuer, workshops och dokumentstudier.

Rapporten har lämnats för faktakontroll till berörda förvaltningschefer 
och justeringar har gjorts efter inkomna synpunkter.

Projektorganisation

Uppdraget har genomförts av Helene Ersson, utredare och 
processledare med mer än trettio års erfarenhet av kommunal 
verksamhet, utveckling av kommunal verksamhet samt kommunal 
revision.

4

http://www.kolada.se/
http://www.scb.se/
http://www.ekonomifakta.se/


Att låta barnen 
gå först

Att låta barnen gå först är ett av kommunens fokusområden.
Under rubriken Förutsättningar konstateras följande:
• Lägre andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll än rikssnittet
• Andel utlandsfödda lågt i Timrå

Samtidigt konstateras att Timrå kommun satsar mer på kultur, idrott och 
fritid än den genomsnittliga kommunen. En majoritet av resurserna är 
normalt sett riktade mot barn och ungas möjligheter till en aktiv fritid, med 
syftet att öka förutsättningarna till ett aktivt och självständigt liv som 
vuxen. Samtidigt är det resurser som kan stödja både en ökad folkhälsa 
och ökad integration.

En hög andel barn är i förskolan i Timrå, vilket kan förklaras med att 
Timråborna har en hög förvärvsfrekvens.

Under rubriken Är nittonåringen ”flygfärdig”? redovisas följande 
iakttagelser:
• Behörighet till yrkesprogram i nivå med riket
• Låg andel med grundläggande behörighet till högre studie
• Hög andel svenskfödda 20-40 år med låg utbildningsnivå
• Hög kostnad för arbetsmarknadsåtgärder
• Låg andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller 

studerar

Under rubriken Nu eller sen? redovisas följande iakttagelser:
• Kostnaden för missbruksvården högre nu än tidigare
• Kostnaden för barn- och ungdomsvården högre nu än tidigare
• Kostnaden för ekonomiskt bistånd är högre än jämförbara kommuner 5



Förutsättningar
Lägre andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll än rikssnittet

I Timrå kommun är andelen invånare i åldern 0-19 år som bor i 
ekonomiskt utsatta hushåll lägre än genomsnittet i landets 
kommuner, se diagram nedan. Blå pil i diagrammet nedan markerar 
Timrå kommun, som en av 290 kommuner. 

I Timrå kommun bor det ca 4 000 invånare i åldern 0-19 år (år 2020). 
7,7 procent betyder att det är 308 barn och unga som lever i 
ekonomiskt utsatta hushåll, dvs 15 elever i varje årskurs.

Andel utlandsfödda lågt i Timrå

Timrå kommun har en låg andel utrikes födda i åldern 18-64 år med 
vistelsetid 0-5 år, jämfört med både genomsnitt i landet och med 
kommunen med liknande socioekonomiska förutsättningar, se 
diagram nedan. Den blå linjen markerar Timrå kommun, den grå 
linjen markerar jämförbara kommuner och den svarta prickade linjen 
markerar genomsnittet i riket. 

Skillnaden började öka år 2013, men minskade något år 2020.

Diagram: andel invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll

Diagram: andel utrikes födda invånare 18-64 år 0-5 år efter uppehållstillstånd år 2010-2020
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Förutsättningar
Timrå kommun satsar mer på kultur, idrott och fritid

Timrå kommun satsar mer på kultur, idrott och fritid än den 
genomsnittliga kommunen i landet, räknat kronor per invånare. Se 
diagrammet nedan. Den röda linjen markerar Timrå (3 344 kr/inv år 
2021). Genomsnittet i landet är 2 793 kr/inv. Med 18 000 invånare 
innebär skillnaden ca 10 mnkr. De gröna linjerna markerar länets 
övriga kommuner, vilket visar att i stort sett samtliga kommuner 
satsar mer än landets genomsnittskommun.

En jämförelse har gjorts med år 2020 och det visar inga större 
skillnader. Timrå kommuns kostnader var 3 146 kr/invånare.

I beloppet ingår:

• Stöd till studieorganisationer

• Allmän kulturverksamhet

• Bibliotek

• Musikskola/kulturskola

• Allmän fritidsverksamhet

• Idrotts- och fritidsanläggningar

• Fritidsgårdar

Diagram: kommunernas kostnader för kultur, idrott och fritid, kr per invånare år 2021. Källa: www.scb.se
7
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Hög andel barn i förskolan
Jämfört med landets övriga kommuner har Timrå kommun en hög 
andel barn 1-5 år i förskolan. 

Även jämfört med liknande kommun har Timrå kommun en hög andel 
barn 1-5 år i förskolan, även om skillnaden över tid har minskat, se 
diagram nedan. 

I jämförelse med 
dessa kommuner har 
Timrå kommun en 
relativt hög 
förvärvsfrekvens, se 
röd linje i diagrammet 
till vänster.

Timrå kommun har i 
jämförelse med 
samma kommuner en 
relativt hög 
arbetslöshet.

Hög förvärvsfrekvens 
och hög arbetslöshet 
beror på att 
Timråborna i stor 
utsträckning ställer sig 
till arbetsmarknadens 
förfogande.

Diagram: andel barn 1-5 år inskrivna i förskolan år 2021, samtliga kommuner

Diagram: andel barn 1-5 år inskrivna i förskolan år 2000 – 2021, liknande kommuner

Diagram: förvärvsfrekvens i jämförbara kommuner förskola år 2004-2020

Diagram: arbetslöshet i jämförbara kommuner förskola år 2004-2020
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Är nittonåringen ”flygfärdig”?
Behörighet till yrkesprogram i nivå med riket

Andelen elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram är över tiden 
ganska lika med den genomsnittliga nivån i landet, även om det vissa 
tider varit lägre och vissa tider varit högre.

Detsamma gäller i jämförelsen med andra kommuner som har 
liknande socioekonomiska förutsättningar som Timrå, se diagrammet 
nedan. 

Under hösten 2021 hade Timrå kommun också jämfört med andra 
kommuner en hög andel elever som avslutat åk 9 på våren och som 
ej återfanns på gymnasiet på hösten. I antal rör det sig om 32 
personer.

Låg andel med grundläggande behörighet till högre studie

Andelen gymnasieelever som lämnar gymnasieskolan med examen 
eller studiebevis inom fyra år är de senaste åren lika med 
genomsnittet i landet, och något högre än liknande kommuner.

Diagrammet nedan visar dock att det är en låg andel gymnasieelever 
vid yrkesprogrammen som uppnått grundläggande behörighet till 
högre studier inom tre år. Och att betygspoängen är relativt låga.

Diagram: Spindeln visar kommunens läge i förhållande till de 10 % kommuner 
som har bäst (positiv referens) respektive sämst (negativ referens) resultat, för 
varje nyckeltal.
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Är nittonåringen ”flygfärdig”?
Hög andel svenskfödda 20-40 år med låg utbildningsnivå

Av diagrammet nedan visar att Timrå kommun under lång tid har en 
hög andel svenskfödda invånare 20-40 år med låg utbildningsnivå, 
jämfört med landets övriga kommuner, se diagram nedan.

Det har också varit en liknande skillnad under många år.

Hög kostnad för arbetsmarknadsåtgärder

Timrå kommun har samtidigt höga kostnader för 
arbetsmarknadsåtgärder, räknat kronor per invånare.

Det gäller även i jämförelse med kommuner med liknande 
socioekonomiska förutsättningar och skillnaden har varit bestående 
över tiden.
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Är nittonåringen ”flygfärdig”?
Låg andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 
eller studerar två år efter gymnasiet

I jämförelse med andra kommuner har Timrå kommun en låg andel 
ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två 
år efter fullföljd gymnasieutbildning.

Skillnaden har i stort sett varit bestående över tiden.
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Nu eller sen?
Socialtjänstlagen är en rättighetslagstiftning där varje individ har rätt 
att få sin situation prövad och samhället har en skyldighet att stödja 
individen till ett självständigt och oberoende liv.

Inom individ- och familjeomsorgen, IFO, görs dessa utredningar och 
insatser beslutas. 

Kostnaden för missbruksvården högre nu än tidigare

Timrå kommun har under flera år haft en lägre kostnad per invånare 
för missbruksvården än andra kommuner med jämförbara 
socioekonomiska förutsättningar, men de senaste åren har kostnaden 
varit högre, tom högre än riket, se diagram nedan.

Det kan finnas många förklaringar. I små kommuner rör det sig inte 
om så många ärende och varje ärende är dyrt. Några fler ärende ett 
år medför en större avvikelse. Det kan också bero på att resurser har 
saknats och att insatser har skjutits framåt i tiden, tills de är 
oundvikliga. Då krävs ofta en större insats under längre tid, vilket 
medför en högre kostnad än om insatsen vidtagits tidigare.

Kostnaden för barn- och ungdomsvården högre nu än 
tidigare

Detsamma gäller kostnaden per invånare för barn- och ungdomsvård. 
Timrå kommun har under många år haft ungefär samma kostnad per 
invånare för barn- och ungdomsvården som andra kommuner med 
jämförbara socioekonomiska förutsättningar. De senaste åren har 
dock kostnaden ökat mer i Timrå än i andra kommuner, se diagram 
nedan.

Även gällande barn- och ungdomsvården är det få ärenden i en liten 
kommun, vilket innebär att några fler ärenden medför större 
avvikelser.

Även gällande barn- och ungdomsvården kan avvikelsen de senaste 
åren bero på att det saknats resurser tidigare att vidta åtgärder vilket i 
ett senare läge kräver större insatser under längre tid, vilket därmed 
renderar en högre kostnad.

I intervjuerna framkom att det inom båda områdena har gjorts 
omfattande analyser av målgruppernas situation och behov. Under de 
senaste åren har det utvecklats nya arbetssätt och verksamheter, 
vilket förväntas möta behoven i tidigare skeden. 12



Nu eller sen?
Kostnaden för ekonomiskt bistånd är högre än jämförbara 
kommuner

Kostnaden per invånare hög för ekonomiskt bistånd är högre i Timrå 
kommun än i kommuner med liknande socioekonomiska 
förutsättningar. Kostnaden i Timrå har varit högre under en längre tid, 
och skillnaden har dessutom ökat under många år, även om det 
under de senaste tre åren närmat sig den genomsnittliga kostnaden 
för landets kommuner se diagram nedan. 

Även i jämförelse med alla landets kommuner har Timrå kommun en 
oförklarligt hög kostnad per invånare för ekonomiskt bistånd, se 
diagram nedan.

I intervjuerna framkom att arbetssättet har ändrats under de senaste 
åren. Fler av de som ansöker om ekonomiskt bistånd för första 
gången går vidare till arbete eller studier än tidigare. De ärenden som 
redan år 2018 hade ett långvarigt biståndsmottagande är i stort sett 
kvar år 2021. I dessa ärenden är problembilden komplex och det 
ställer stora krav på samtliga aktörer, vilket omfattar kommunens 
verksamheter men även Region Västernorrlands specialistvård att 
samverka med kompetens och insatser.
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Åldras med 
värdighet

Att åldras med värdighet är ett av kommunens 
fokusområden. Under rubriken Varför höga kostnader 
inom äldreomsorgen? redovisas följande iakttagelser:
• Äldreomsorgen har högre kostnader än 

referenskostnaden
• Samtliga länets kommuner har högre kostnader för 

äldreomsorgen än referenskostnaden
• Höga kostnader för särskilt boende för äldre sett över 

tiden
• Hur lång är väntetiden till särskilt boende i Timrå?
• Kostnaden för hemtjänst ungefär genomsnittlig
• Det finns ett samband mellan kostnader för särskilt 

boende, hemtjänst och väntetid till inflyttning på särskilt 
boende

• Låg andel tillsvidareanställda
• Bemanning utifrån behov
• Svårt att jämföra lokalkostnader för särskilda boenden 
• Tydliggör ansvar och rutiner kopplat till hyreskostnader 

och hyresintäkter

De uppgifter som rör resurser inom kultur, idrott och fritid i 
förra avsnittet kan också ses som möjligheten till ett aktivt 
och socialt liv som äldre. Forskningen pekar entydigt på 
att fysiska aktiviteter stärker kroppen oavsett ålder, samt 
att ett socialt liv förskjuter behovet av insatser från 
hemtjänst och hemsjukvård.
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Varför höga kostnader inom äldreomsorgen?
Äldreomsorgen har högre kostnader än referenskostnaden

För att kommuner ska kunna jämföras mellan varandra har begreppet 
Nettokostnadsavvikelser utvecklats. Nettokostnadsavvikelse är 
differensen mellan referenskostnaden för en verksamhet och faktisk 
nettokostnad för en verksamhet i en viss kommun. 

Referenskostnaden bygger på kostnadsutjämningen och indikerar 
vad respektive verksamhet borde kosta enligt kostnadsutjämnings-
systemet, om kommunen bedriver den verksamheten med 
genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet samt med hänsyn taget till 
respektive kommuns strukturella förutsättningar. Dvs den är beräknad 
för varje enskild kommun och verksamhet. Referenskostnaden rör sig 
relativt andra kommuner då den beror på kostnadsutvecklingen i 
rikets alla kommuner.   

Timrå kommuns nettokostnadsavvikelse för äldreomsorgen år 2021 
är 43 procent, vilket motsvarar drygt 40 mnkr, se blå pil i diagram 
nedan.

Samtliga länets kommuner har högre kostnader för 
äldreomsorgen än referenskostnaden

Vid en sammanställning av nettokostnadsavvikelsen för länets övriga 
kommuner gällande äldreomsorgen visar samtliga på högre 
kostnader än referenskostnaden, se diagram nedan. 

Genom att studera landets samtliga kommuner framgår det att de 
kommuner som har låga kostnader jämfört med referenskostnaderna 
ofta gränsar till varandra geografiskt, likväl som de kommuner med 
höga kostnader jämfört med referenskostnaderna gränsar till 
varandra geografiskt. 

Det kan till viss del vara slumpen, men andra orsaker kan vara 
framgångsrik samverkan med regionen eller att liknande arbetstagar-
/arbetsgivarkultur vuxit fram mellan de kommuner som samarbetar 
mest.
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Varför höga kostnader inom äldreomsorgen?
Höga kostnader för särskilt boende för äldre sett över tiden

I den översyn av Socialnämndens kostnader som gjordes år 2019 
konstaterades att det framför allt var kostnaden för särskilt boende för 
äldre som har höga kostnader per invånare 65 år och äldre, jämfört 
med landets övriga kommuner, se diagram nedan.

Vid en jämförelse år 2021 framgår det att kostnaden per invånare 65+ 
för Timrå kommun fortfarande är högre än övriga kommuner, se 
diagram nedan.

Vid en jämförelse med andra kommuner med liknande förutsättningar 
för särskilt boende är kostnaden per invånare 65+ högre i Timrå 
kommun. Där liknande kommuner har lägre kostnader än riket, har 
Timrå högre kostnader än riket och har haft det under lång tid, se 
diagram nedan.

Vid en sammanställning av kostnaderna för särskilt boende, beräknat 
per invånare 65+, för samtliga länets kommuner, redovisar samtliga 
kommuner utom Härnösand och Örnsköldsvik kostnader i nivå med 
de 25 procent av kommunerna som har högsta kostnaden i landet (se 
röda staplar i diagrammet nedan)
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Varför höga kostnader inom äldreomsorgen?
Hur lång är väntetiden till särskilt boende i Timrå?

I den statistik som finns tillgänglig saknas uppgifter om vilken väntetid 
det är från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till 
särskilt boende i Timrå kommun.

I landet skiljer det mellan 7 dagar (Bräcke) och 180 dagar (Kungsör).

För länets övriga kommuner skiljer det mellan 27 dagar (Kramfors) 
och 112 dagar (Sollefteå), se diagram nedan.

Kostnaden för hemtjänst ungefär genomsnittlig

Kostnaden per invånare 65 år och äldre för hemtjänsten är i Timrå 
kommun ungefär på den genomsnittliga nivån bland Sveriges 
kommuner, se diagram nedan.

I jämförelse med länets kommuner tillhör Timrå en av de kommuner 
som har lägst kostnad per invånare 65 år och äldre. Samtliga 
kommuner har högre kostnad än kommunerna i genomsnitt.
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Varför höga kostnader inom äldreomsorgen?
Det finns ett samband mellan kostnader för särskilt boende, 
hemtjänst och väntetid till inflyttning på särskilt boende

Tillgången till platser på särskilt boende påverkar många gånger 
kostnaden för hemtjänsten. I de fall det är stor tillgång till särskilt 
boende och det är korta väntetider har hemtjänsten större möjligheter 
att hålla låga kostnader. Då de som bor på särskilt boende i 
genomsnitt har lägre behov av vård och omsorg, finns det möjlighet 
att hålla en lägre bemanning och därmed lägre kostnader per plats. 

I de fall det finns liten tillgång till platser på särskilt boende och det är 
långa väntetider har hemtjänsten små möjligheter att hålla låga 
kostnader, då hemtjänsttagarna är i större vård- och omsorgsbehov. 
Totalkostnaden för särskilt boende kan vara lägre, samtidigt som 
kostnad per plats är högre.

Timrå har höga kostnader för särskilt boende, obekant väntetid till 
särskilt boende och relativt låg kostnad för hemtjänsten. Kommunen 
har en stor nettokostnadsavvikelse, vilket antas härledas till särskilt 
boende. 

Utifrån den data som finns för länets kommuner är det svårt att se 
sambandet i varje enskild kommun, vilket annars skulle kunna utgöra 
grunden i valet av kommuner som det kan vara värde att studera på 
ett djupare plan:

• Örnsköldsvik har relativt låga kostnader för särskilt boende, relativt 
lång väntetid till särskilt boende men relativt låga kostnader för 
hemtjänsten. Kommunen har liten nettokostnadsavvikelse, vilket 
gör det intressant att studera Örnsköldsvik närmare.

• Kramfors har relativt hög kostnad för särskilt boende, kort väntetid 
till särskilt boende och relativt höga kostnader för hemtjänsten. 
Däremot har de relativt liten nettokostnadsavvikelse, vilket gör 
Kramfors intressant.

• Härnösand har låga kostnader för särskilt boende, lång väntetid till 
särskilt boende och höga kostnader för hemtjänsten. Däremot har 
Härnösand ganska stor nettokostnadsavvikelse.

• Sundsvall har relativt låga kostnader för hemtjänsten. Däremot en 
ganska stor nettokostnadsavvikelse, vilket kan vara orsakat av 
höga kostnader för särskilda boende.
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Varför höga kostnader inom äldreomsorgen?
Låg andel tillsvidareanställda

Inom äldreomsorgen är 70 procent av budgeten personalkostnad. 
Timrå kommun har en lägre andel tillsvidareanställda än kommuner i 
samma storlek som Timrå, se diagram nedan. Det innebär att fler har 
vikariat och tillfälliga anställningar.

I den översyn av Socialnämndens kostnader som gjordes år 2019 
konstaterades att inom äldreomsorgens verksamheter har 
personalkostnaden ökat över åren, trots att verksamhetens 
omfattning har varit relativt konstant.

Det kan finnas anledning att studera kostnaden för vikariehanteringen 
i förhållande till den nytta som åstadkoms i verksamheten.

Bemanning utifrån behov (text hämtat från översyn år 2019)

Sättet att bemanna hemtjänst och särskilda boenden inom 
äldreomsorgen skiljer sig åt historiskt. Bemanningen i hemtjänst sker 
utifrån den enskildes behov och förmåga, medan bemanning i 
särskilda boende sker på ett mer traditionellt sätt där bemanningstal 
och fasta turer har varit legio. 

Både lagstiftning och Socialstyrelse pekar på individens behov i 
centrum och varken föreskriften (SOSFS 2012:12) eller allmänna råd 
om bemanning i särskilda boenden innehåller några bemanningstal. 

Sättet att bemanna ändras på många platser i landet så att 
bemanningen på särskilt boende blir mer lik bemanningsprinciperna 
inom hemtjänsten.  Timrå kommun tar sedan många år tillbaka beslut 
om insatser utifrån individuella behov även vid beslut om plats på 
särskilt boende. Dessa beslut bör följas upp löpande så att varje 
individs behov tillgodoses.

I nuläget är bemanningen på särskilda boenden i princip lika stor 
oavsett de boendes individuella behov och beslut om insats. Mindre 
justeringar görs då extrabemanning begärs vid extraordinära behov. 
Den fastställda bemanningen kan ses därför som en lägsta nivå, för 
att sedan höjas vid särskilda behov. 

Handläggarna i Timrå kommun gör individuella utredningar om behov 
och egen förmåga inför beslut om bistånd. Dessa utredningar upplevs 
väl genomförda men utifrån dessa görs inga vårdtyngdsmätningar för 
att anpassa bemanningen utifrån individernas behov och egna 
förmågor. Det finns metoder att inför varje månads schemaläggning 
göra en enkel bedömning av bemanningsbehovet utifrån de aktuella 
förutsättningarna. 19



Varför höga kostnader inom äldreomsorgen?
Svårt att jämföra lokalkostnader för särskilda boenden 

Då varje kommun har sitt sätt att redovisa lokalkostnader saknas 
nationell statistik.

I Timrå finns fyra särskilda boenden för äldre:

• Merlogården, 34 lägenheter 

• Hagalid, 79 lägenheter 

• Strandbo, 72 lägenheter 

• Tallnäs, 28 lägenheter (ägare: Amasten AB)

Merlogården, Hagalid och Strandbo byggdes till och renoverades 
under 80- och 90-talen och ägs av det kommunala bostadsbolaget 
Timråbo AB.

Hyreskostnaden för dessa är:

• Merlogården, 1,5 mnkr för lokalerna. Lägenheterna finansieras i 
sin helhet av hyresgästerna.

• Hagalid, 6,6 mnkr för lokalerna, samt underskottsfinansiering av 
lägenheterna med 1,6 mnkr. 

• Strandbo, 3,5 mnkr för lokalerna. Lägenheterna finansieras i stort 
sett av hyresgästerna.

En genomgång av bostadsbolagets ekonomiska redovisning för 
dessa tre anläggningar visar att de tillsammans redovisar ett 
ekonomiskt överskott på 6-8 mnkr för bolaget. Till detta finansierar 
kommunen en underskott gällande lägenhetshyror med 1,5 mnkr. I en 
sammanställning av kommunens kostnad för äldreomsorgen kan 
detta vara en förklaring och bör detta beaktas. 

Byggnaderna har snart nått sin ekonomiska livslängd och det kan 
vara tid för en omfattande upprustning och modernisering. Den här 
utredningen har inte beaktat det behovet.

Tydliggör ansvar och rutiner kopplat till hyreskostnader och 
hyresintäkter

I det fortsatta arbetet kan det vara av värde att förtydliga följande:

Rutiner:

• Vem analyserar och föreslår omförhandling av externa hyresavtal? 
I de fall hyresavtal med Timråbo föreslås att kostnader och intäkter 
bör ses ur ett koncernperspektiv, och lämna det förhandlande 
förhållningssättet. 

• Vem analyserar och hyresförhandlar lägenhetshyrorna inom 
särskilda boende med hyresgästföreningen? En översyn av 
hyresavtalen så att skick och standard går att relatera till 
hyreskostnaden föreslås, samt en omvärldsspaning för att 
kontrollera vilka hyresnivåer som godkänts i hyresnämnderna.

Ansvarsfördelning:

• Vilket uppdrag/ansvar har Kultur & teknik?

• Vilket uppdrag/ansvar har Socialtjänsten?

• Vilket uppdrag/ansvar har KS/ekonomi?

• Finns det fler inblandade?
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Att göra jobbet i 
Timrå kommun

Revisionsbyrån KPMG konstaterar i sin Förstudie – antal 
anställda att 
• Timrå kommun har minskat antalet årsarbetare i 

administrativt arbete fram till år 2002, men att det ökat 
igen under år 2021, då inom kommunledningen, barn-
och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.

• Att antalet i ledningsarbete har ökat något för år 2020 
jämfört med år 2019 men ligger lägre än tidigare år.

• Att Timrå kommun, jämfört med övriga kommuner i 
samma storlek har fler anställda inom både 
administrations- och ledningsarbete.

Uppdraget var att analysera slutsatserna. Under rubriken 
Administration och ledning gjordes följande iakttagelser:
• Fler invånare = fler anställda
• Större andel köpt verksamhet = färre anställda
• Timrå har lägre andel köpt verksamhet än andra 

kommuner i samma storlek
• Timrå har ungefär lika många medarbetare per chef 

som jämförbara kommuner
• Timrå har sammanlagt färre administratörer/chefer än 

genomsnittet
• Fler chefer = fler administratörer

21



Administration och ledning
Fler invånare = fler anställda

Tillsammans med Timrå kommun finns det 36 kommuner med 15 000 
– 19 999 invånare. Även om det kan tyckas vara en homogen grupp 
finns ett spann gällande antalet anställda. De mindre kommunerna 
har färre anställda än de större, se diagram nedan. Den röda pricken 
markerar Timrå kommun.

Större andel köpt verksamhet = färre anställda

Det skiljer mellan kommunerna hur mycket av verksamheten som 
köps av andra leverantörer och hur mycket som görs med egna 
anställda.

De kommuner som har en hög andel köpt verksamhet, har färre antal 
anställda, se diagram nedan. Den röda pricken markerar Timrå 
kommun.

Diagram: Antal anställda i förhållande till antal invånare, 2021. Källa: www.scb.se

Diagram: Antal anställda i förhållande till andel köpt verksamhet, 2021. Källa: www.scb.se
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Administration och ledning
Timrå har lägre andel köpt verksamhet än andra kommuner i 
samma storlek

I jämförelse med de 35 kommuner som har mellan 15 000 och 19 999 
invånare har Timrå kommun en lägre andel köpt verksamhet, se 
diagram nedan.

Timrå har ungefär lika många medarbetare per chef som 
jämförbara kommuner

Timrå kommun har 20,28 medarbetare per chef. Det genomsnittliga 
antalet är 20,64 medarbetare per chef. I diagrammet nedan visas 
antalet chefer i respektive kommun, vilket skiljer mellan 45 och 106 
chefer (blå linje), samt antal medarbetare per chef vilket skiljer mellan 
15,12 och 24,76 (röda staplar). Timrå kommun är markerad som grön 
stapel. 

Diagram: Antal medarbetare per chef och antal chefer, 2021. Källa: www.scb.se
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Administration och ledning
Timrå har sammanlagt färre administratörer/chefer än 
genomsnitt

Uppgifter om antalet administratörer per kommun saknas i SCB:s 
officiella statistik, men det totala antalet administratörer och chefer 
finns tillgängligt.

I diagrammet nedan redovisas antalet anställda per chef/adm. Timrå 
kommun har 13,83 medarbetare per chef/adm, jämfört med 
genomsnittet i kommungruppen, 12,68 medarbetare per chef/adm
(röd linje). De blå staplarna visar antalet månadsavlönade totalt. 
Timrå kommun är markerad som grön stapel.

Fler chefer = fler administratörer

Administrativa uppgifter utförs i större eller mindre omfattning av 
samtliga i organisationen. Det fördelas på både chefer, 
yrkesprofessionella och anställda administratörer. 

Om de administrativa uppgifterna är konstanta kan sättet att lösa 
uppgiften variera mellan kommunerna. Någon väljer att ha fler chefer 
och låter dem ta administrativa uppgifter, en annan har fler 
administratörer. 

Sammanställningen nedan över de 36 kommunerna visar att 
kommuner med fler chefer har också fler administratörer. Det kan 
naturligtvis bero på att yrkesprofessionella tar mer eller mindre 
ansvar för administrativa uppgifter. Det kan också vara så att 
administration inte är konstant utan påverkas av egen ambitionsnivå t 
ex större kostnadskontroll eller hög verksamhetsutvecklingstakt. Det 
kan också vara ett utslag av hög byråkrati och ineffektiva rutiner. 

Diagram: Antal anställda per chef/adm och antal månadsavlönade totalt, 2021. 
Källa: www.scb.se

Diagram: Antal administratörer i förhållande till antalet chefer, 2021. Källa: www.scb.se 24
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En effektiv 
kommun

Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, tar 
årligen fram en rapport om effektivitet i kommuner med 
syfte att ge underlag till diskussioner om 
effektivitetsutveckling, samt bidra med faktaunderlag till de 
prioriteringar och beslut som kommuner och regioner 
behöver göra lokalt.

År 2022 gjordes en fördjupad studie med de sex 
kommuner som är framgångsrika i fråga om effektivitet i 
relation till andra. Företrädare för kommunerna 
intervjuades och dokument studerades.

Följande iakttagelser gjordes:

• Så många som möjligt ska ha helhetssyn

• ”Ekonomi är inte målet. Däremot förutsätts 
verksamheten rymmas inom ram.”

• Mål ska vara relevanta för verksamheten
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Framgångsfaktorer – effektiv kommun
I studien konstateras att det skiljer en hel del mellan kommunerna 
vad det gäller organisation och ledningsmodell. Däremot finns det 
annat gemensamt.

Så många som möjligt ska ha helhetssyn

Oavsett organisationslösning lyfts fördelen med att funktioner sitter 
nära varandra, rent fysiskt. Det kan vara att förvaltningschefer eller 
direktörer sitter samlade på samma våningsplan eller att 
förvaltningsadministrationen finns i samma byggnad, kommunhuset. 
Placeringen upplevs öka samsynen och ansvaret för helheten. Det 
kan också vara stödfunktionerna som genom en närhet till 
linjeorganisationen skapar sig stor förståelse för verksamhetens 
behov.

”Ekonomi är inte målet. Däremot förutsätts verksamheten 
rymmas inom ram.”

De flesta kommunerna har under flera år utvecklat sättet att mäta och 
analysera verksamheten. Flera av kommunerna har lämnat ett 
ensidigt kostnadsreduceringsfokus och ökat intresset för 
samhällsnyttan, men framhåller att budget i balans är en självklarhet 
för varje budgetansvarig.

Den budget som fastställs ska vara realistisk och ansvarig chef ska 
ha mandat, mod och verktyg att vidta nödvändiga åtgärder och lovar 
att detta ska gå. Flera vittnar om att orealistiska budgetar och oklara 
direktiv innebär att uppgiften upplevs omöjlig och 
budgetefterlevnaden blir lidande.

Mål ska vara relevanta för verksamheten

Samtliga kommuner har ett systematiskt kvalitets- och 
förbättringsarbete, även om det ser väldigt olika ut. Upplevelsen är att 
syftet med verksamheten och samhällsnyttan har fått större 
genomslag i det interna utvecklingsarbetet de senaste åren.

Det pratas inte så mycket om modeller eller system utan mer om att 
sätta fokus på syftet, skapa underlag för analys hos alla 
organisationsnivåer, öka handlingsutrymmet för chefer och 
medarbetare samt att hitta strukturer för lärande. Det pratas också 
om att skapa mod hos chefer och medarbetare att våga delegera 
uppgifter och våga ta beslut, men även att lära sig vad är det man 
behöver ha koll på när frågan delegerats. Det är återkommande i 
beskrivningarna hur helhetssyn, transparens och tillit har blivit 
viktigare med åren.

Det är också återkommande i kommunernas beskrivningar att det ska 
vara lätt att göra rätt. Kommunorganisationen är stor, med 
differentierad verksamhet och många medarbetare. Det kräver att 
styrmodellen är tydlig, enkel och att ledningen kännetecknas av ett 
stort mått av uthållighet. I annat fall går det inte att säga att en 
kommun har en gemensam styrmodell eller ledningsfilosofi utan 
styrningen av varje enhet präglas av hur var och en uppfattar den 
kommunala styrmodellen.
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Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2022-09-21 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 97 
Uppdrag Budget i balans planperioden 2022-2024 
KTN/2022:421 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 

1. Uppdra förvaltningschefen att analysera och konsekvensbeskriva vilka möjliga åtgärder som 
finns för att närma en genomsnittlig kommun i landet gällande kostnadsnivå för kultur, 
idrott och fritid.  

 
2. Uppdra förvaltningschefen att analysera och eventuellt omförhandla hyresavtalen för externt 

förhyrda lokaler för särskilt boende med t.ex. TimråBo utifrån ett koncernperspektiv och det 
ägardirektiv som TimråBo har. Detta behöver göras tillsammans med socialförvaltningen och 
TimråBo. Ambitionen ska vara att sänka den befintliga hyreskostnaden utan att äventyra 
eventuell standard på boendena. 
 

3. Uppdra förvaltningschefen att utreda på vilket sätt enskilda vägar kan lämnas över till 
vägföreningar samt vad det skulle få för effekt verksamhetsmässigt och kostnadsmässigt samt 
utreda förändringar av bidragsnivån som betalas ut för enskilda vägar och vad det skulle 
innebära. 
 

4. Uppdra förvaltningschefen att ge förslag på åtgärder för att minska energiförbrukningen 
inom området gatubelysning, t.ex. investering i ny LED-belysningen och vad det skulle 
innebära kostnadsmässigt och hur mycket energi som går att spara. 

 
--------- 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-13 bland annat att uppdra till samtliga nämnder att bidra till 
en budget i balans för planperioden, och påbörja aktiva åtgärder redan 2022 för helårseffekt för 
planperioden 2023-2025. Utgångspunkten är nu kända ekonomiska förutsättningar där nämnderna 
inte kan få kostnadstäckning för att bedriva verksamheten på motsvarande sätt som under 
verksamhetsåret 2022 och för resterande del av innevarande planperiod 2022-2024 samt att samtliga 
nämnder ska redovisa vidtagna och möjliga åtgärder för att bidra till en budget i balans till 
kommunstyrelsen i oktober. 
 
Utifrån konsultrapporten Underlag för budget i balans vars syfte med uppdraget är att få en bild av 
vad som kan förklara Timrås svårigheter att finansiera välfärdsproduktionen med tillräckligt starkt 
ekonomiskt resultat samt peka ut de viktigaste förbättringsområdena. Konsultrapporten har bl.a. 
jämfört en del jämförelsetal inom några områden. Det är ingen genomgång av kommunens alla 
verksamheter utan ett urval. Rapporten visar att kommunens kostnader per invånare är högre i Timrå 
kommun än genomsnittet i Sverige. Två områden som nämnden ansvarar för har konsultrapporten 
tittat på: Kultur, idrott och fritid och Lokaler särskilda boenden. 
 
Kultur, idrott och fritid 
Timrå kommun satsar mer på kultur, idrott och fritid än den genomsnittliga kommunen i landet, 
räknat kronor per invånare, 3344 kr/inv och år 2021.  



Protokollsutdrag 
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 Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2022-09-21 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Statistiken visar också att all länets kommuner satsar mer än landets genomsnittskommun. 
I beloppet ingår stöd till studieorganisationer, allmän kultur verksamhet, bibliotek, 
musikskola/kulturskola, allmän fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar, fritidsgårdar. 
 
Förvaltningens förslag är att få ett uppdrag att analysera och konsekvensbeskriva vilka möjliga 
åtgärder som finns att vidta för att närma sig en genomsnittlig kommun i landet gällande 
kostnadsnivå för kultur, idrott och fritid. 
 
Externt hyrda lokaler särskilda boenden 
Då varje kommun har sitt sätt att kostnadsföra lokalkostnader saknas nationell statistik. 
 
I Timrå finns fyra särskilda boenden för äldre: 
Merlogården, 34 lägenheter  
Hagalid, 79 lägenheter  
Strandbo, 72 lägenheter  
Tallnäs, 28 lägenheter (ägare: AmastenAB) 
 
Merlogården, Hagalid och Strandbo byggdes till och renoverades under 80-och 90-talen och ägs av det 
kommunala bostadsbolaget Timråbo AB. 
 
Hyreskostnaden för dessa är: 
Merlogården, 1,5 mnkr för lokalerna. Lägenheterna finansieras i sin helhet av hyresgästerna. 
 
Hagalid, 6,6 mnkr för lokalerna, samt underskottsfinansiering av lägenheterna med 1,6 mnkr.  
 
Strandbo, 3,5 mnkr för lokalerna. Lägenheterna finansieras i stort sett av hyresgästerna. 
 
En genomgång av bostadsbolagets ekonomiska redovisning för dessa tre anläggningar visar att de 
tillsammans redovisar ett ekonomiskt överskott på 6-8 mnkr för bolaget. Till detta 
underskottsfinansierar kommunen lägenhetshyrorna med 1,5 mnkr. I en sammanställning av 
kommunens kostnad för äldreomsorgen kan detta vara en förklaring och bör detta beaktas. 
 
Förvaltningens förslag är att få ett uppdrag att analysera och eventuellt omförhandla dessa avtal med 
t.ex. TimråBo utifrån ett koncernperspektiv och det ägardirektiv som TimråBo har. Detta behöver 
göras tillsammans med socialförvaltningen och TimråBo. Ambitionen ska vara att sänka den 
befintliga hyreskostnaden utan att äventyra eventuell standard på boendena. 
 
Övriga områden som förvaltningen har identifierat är Enskilda vägar, Belysning kommunala gator. 
 
Enskilda vägar 
De enskilda vägarna är ett viktigt komplement till de allmänna vägarna för framkomlighet och 
tillgänglighet i hela landet. Trafikverket ger årliga bidrag för drift och underhåll samt bistår 
väghållarna med råd och stöd i vägtekniska frågor. De enskilda vägarna utgör den största delen av 
Sveriges vägnät. De väghållare som har ansvar för enskilda vägar är ofta en organisation, till exempel 
vägförening, samfällighetsförening eller vägsamfällighet och i vissa enstaka fall en enskild markägare.  
Timrå kommun har tagit på sig sedan gammalt att ansvara för ett antal enskilda vägar som i sig inte 
är ett lagkrav att åta sig.  



Protokollsutdrag 
3 

 Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2022-09-21 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Förvaltningens förslag att få ett uppdrag att utreda på vilket sätt dessa vägar kan lämnas över till 
vägföreningar samt vad det skulle få för effekt verksamhetsmässigt och kostnadsmässigt.  
 
Timrå kommun betalar även ut bidrag till vägföreningar som är väghållare till enskilda vägar. Det 
finns inget lagkrav på att betala ut dessa bidrag. De är ofta många och små till beloppet. De kräver en 
hel del administration både för förvaltningen och ekonomikontoret. Förvaltningens förslag är att 
utreda en förändring av dessa bidrag och vad det skulle innebära.  
 
Belysning kommunala gator 
Kommunens belysning på kommunens gator står för ca 10% av kommunens totala 
energiförbrukning. Tidigare hade kommunen nattsläckt för att minska energiförbrukningen. 
Konsekvensen av det kan vara ökad otrygghet i kommunen när man vistas ute.  Sedan ett antal år 
tillbaka är det tänt även på nätterna. Förvaltningen har i omgångar jobbat med energiprojekt för att 
sänka energiförbrukningen t.ex. utbyte till LED-belysningen. 
 
Förvaltningens förslag är att få ett uppdrag att ge förslag på åtgärder för att minska 
energiförbrukningen, t.ex. investering i ny LED-belysningen och vad det skulle innebära 
kostnadsmässigt och hur mycket energi som går att spara.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KF 2022-06-13 §107 
Ekonomiska förutsättningar för verksamhetsåret 2023-2025 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
Controller 
 
Exp     /     2022 
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 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 191 
Uppdrag - handlingsplan budget i balans 2022-2024 
KS/2022:212 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:  
 

1. Godkänna förslag till handlingsplan för budget i balans 2022-2024. 
 

2. Godkänna nämndernas återrapportering av åtgärder för budget i balans 2022-2024. 
 

3. Uppdra till nämnderna att genomföra åtgärder som beviljats stöd från kommunakuten med 
anslag från kammarkollegiet. 

 
4. Uppdra till samtliga nämnder att till kommunstyrelsens sammanträde i april återkomma med 

tidsplan samt effektberäkningar på beslutade åtgärder. 
 

5. Handlingsplan - budget i balans 2022-2024 ska inarbetas i nämndernas verksamhetsplaner för 
2023 – 2024 samt följas upp via ordinarie uppföljning i delårsrapport och årsredovisning. 

 
6. Tillfälligt pausa investeringen Äldreomsorgscenter utifrån det nya uppkomna ekonomiska 

läget. Platsens lämplighet med detaljplan ska fortsätta att utredas men projektering och 
byggförberedande åtgärder pausas. Investeringen ska prövas på nytt i processen för 
verksamhetsplan och budget gällande 2024-2026. 
 

7. Uppdra till socialnämnden och AB Timråbo att, om möjligt, förtäta och öka antalet platser 
på kommunens nuvarande särskilda boenden. 

 
8. Förlänga kommunstyrelsens omställningspaket, beslutades 2021-08-21 (KS/2021:264) t o m 

2024-12-31.  
 

9. Uppdra till kommunstyrelsen att i dialog med nämnderna ta fram ett förslag på reviderad 
investeringsbudget som innebär att kommunen inte överskrider 105 mnkr i årliga 
investeringar med syfte att kommunen ska bära sina egna investeringar och kraftigt sänka 
lånefinansieringsgraden.  
 

10. Uppdra till kommunens samtliga nämnder att, till kommunfullmäktiges möte i mars 2023, 
presentera förslag på verksamheter och tjänster inom respektive nämnds ansvarsområde som 
vi tillfälligt kan pausa eller sluta utföra. För varje förslag ska det bibringas en beskrivning av 
det ekonomiska värdet och effekt samt en verksamhetsmässig konsekvensanalys. 

 
11. Uppdra till kommunstyrelsen att återrapportera punkt 9 till kommunfullmäktiges 

sammanträde i maj 2023. 
 
Ärendet 



Protokollsutdrag 
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 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Timrå kommun står inför stora ekonomiska utmaningar kommande år utifrån demografin, svagt 
minskande befolkningsutveckling samt stora, både pågående och planerade, investeringar. Under 
arbetet med verksamhetsplan för 2023-2025 konstaterades att åtgärder och handlingsplan krävs från 
samtliga nämnder för att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning 2023 och skapa 
förutsättningar för en budget i balans för planperioden 2024-2026. 
 
Samtliga nämnder har föreslagit åtgärder för budget i balans. En sammanställning av dessa redovisas i 
bilaga. Åtgärderna behöver kompletteras med vilken ekonomisk effekt de ger och när de beräknas 
vara klara. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna förslag till handlingsplan för budget i balans 2022-2024 samt nämndernas återrapportering 
av åtgärder.  Vidare föreslås att ge samtliga nämnder i uppdrag att till kommunstyrelsens 
sammanträde i april återkomma med tidsplan samt effektberäkningar på beslutade åtgärder. Detta ska 
även beredas i facklig samverkan och förhandling.  
 
Kommunledningskontoret föreslår att åtgärderna inarbetas i respektive nämnds verksamhetsplan 
2023-2025 och följs upp via delårsrapport och årsredovisning.  
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 att uppdra till samtliga nämnder att redovisa åtgärder för 
att bidra till en budget i balans samt att kommunstyrelsen fick i uppdrag att till sammanträdet i 
november redovisa en handlingsplan utifrån nämndernas beslutade åtgärder.  
 
Nämnderna har under september och oktober månad 2022 formulerat och återrapporterat förlag till 
åtgärder för nämndens verksamhetsområde. Förslagen har använts i beredningen av 
kommunövergripande plan. 
 
Beslutsunderlag 
Handlingsplan – budget i balans 2022-2024 
Nämndernas beslutade åtgärder 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret 
Samtliga nämnder  
 
Exp     /     2022 
 
 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2023-02-21 KTN/2022:421 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 Kultur- och tekniknämnden 
 
 
 
Uppdrag handlingsplan budget i balans 2022-2024 - Förslag på 
verksamheter och tjänster inom kultur- och tekniknämndens 
ansvarsområde som vi tillfälligt kan pausa eller sluta utföra 
 
 
Förslag till beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 

1. Godkänna förslag på verksamheter och tjänster inom kultur- och tekniknämndens 
ansvarsområde som vi tillfälligt kan pausa eller sluta utföra. 
 

2. Överlämna förslagen till kommunstyrelsen. 
 
 
 
Ärendet 
Fullmäktige beslutade 28 november 2022 att respektive nämnd skulle komma med förslag på 
verksamheter och tjänster som vi tillfälligt kan pausa eller sluta utföra. Förvaltningen har jobbat med 
den här frågan i samband med verksamhetsplan och budgetarbetet för 2023. Förvaltningen föreslår 
följande förslag enligt bilaga på verksamheter och tjänster som inte är inarbetat i verksamhetsplan 
och budgeten som kan tillfälligt pausas eller sluta utföras. Dessa är kostnadssatta, vilket år de har 
effekt, vilken besparing det kan ge samt vilken konsekvens det kan få.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KF 220613 §107 
Åtgärdslista budget i balans 2023 stoppa-pausa 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
Controller 
 
Exp     /     2023 
 
 
 
Kultur- och teknikförvaltningen 
 
 
Jan Eriksson 
Förvaltningschef



Uppdrag - handlingsplan budget i balans 2022-2024

Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-28 § 191 under punkt 10 att:

Uppdra till kommunens samtliga nämnder att, till kommunfullmäktiges möte i mars 2023, presentera förslag på verksamheter 
och tjänster inom respektive nämnds ansvarsområde som vi tillfälligt kan pausa eller sluta utföra. För varje förslag ska det
bibringas en beskrivning av det ekonomiska värdet och effekt samt en verksamhetsmässig konsekvensanalys.

Åtgärdsförslag för budget i balans 2023, Kultur- och tekniknämnden stoppa-pausa

Verksamhet
Beskriv 

besparingen
Ekonomiskt 

värde 2023 2024
Beskriv effekten samt verksamhetsmässig 

konsekevensanalys

Föreningsbidrag
Minska potten för 
särskilda insatser 200 000 kr 200 000 kr 200 000 kr

Minskat ekonomiskt bistånd till föreningar i Timrå 
Kommun, försvårar föreningarnas arbete med utveckling av 
sina verksamheter som kunnat ske med ekonomisktbidrag 
från nämnden.

Enskilda vägar
Inga enskilda vägar i 
kommunal regi 2 000 000 kr Inte möjlig 2 000 000 kr

Tar tid och pengar att föra över detta på vägföreningar som 
behöver aktiveras och vägar behöver fixas innan 
överlämning.

Mindre salt + grus 400 000 kr Inte möjlig 400 000 kr Går att genomföras om ovanstående punkt genomförs.

Sälja väghyvel Köpa tjänst istället 500 000 kr 500 000 kr 500 000 kr
Ën person färre i personalen, köper tjänst istället. Mindre 
behov om enskilda vägar går vägföreningar.

Skönviksbacken

Inget kommunalt 
åtagande, 
helfinansierad drift 
från föreningen 1 500 000 kr 500 000 kr 1 500 000 kr

Mindre utbud av aktiviteter om inte föreningen kan ta hela 
kostnaden för driften. Omförhandla efter säsongen är 
möjlig.

Sommarplant
Inte lika utsmyckat 
sommartid 180 000 kr Inte möjlig 180 000 kr

Mindre utsmyckat och Timrå upplevs mindre attraktivt att 
besöka.



Nattsläckning 
gatubelysning

Släckt belysning 
nattetid 800 000 kr 400 000 800 000 kr

Otryggare miljö bland medborgarna. Det var anledningen 
till att kommunen tog bort nattsläckningen.

Sälja gamla 
brandstationen Inget lokalbehov Möjlig Möjlig Inget pasande behov för lokalerna. Värdering krävs.

Stänga biblioteket 
och fritidsgårds-
verksamheten i 
Ljustorp Mindre verksamhet 100 000 kr Inte möjlig 100 000 kr

Ingen fritidsgårdsverksamhet för barn och unga leder till 
ökade kostnader samhällsekonomiskt samt förstärker 
utanförskapet för barn och unga. Genom att hålla 
mötesplatsen öppen för barn och unga ökar känslan av 
gemenskap samt kan man arbeta förebyggande mot drog 
och alkoholanvändning. Enligt barnkonventionen har varje 
barn rätt till en meningsfull fritid vilket innebär att man vid 
ev. stängning av mötesplatsen måste göra en 
barnkonsekvensanalys där dessa frågor måste tas i 
beaktande. Stänger man verksamhet stänger man även en 
viktig mötesplats för de äldre invånarna i Ljustorp som 
regelbundet besöker bygdegården. Detta leder till en ökad 
ensamhet för de äldre i bygden som har svårt att ta sig till en 
annan plats. Genom att ha biblioteket öppet i Ljustorp 
skapas även arbetsträningstillfällen vilket leder till 
sysselsättning för kommuninvånarna.

Höja timpriser med 
5% för 
idrottslokaler vid 
uthyrning Högre priser 120 000 kr 120 000 kr 120 000 kr

Sämre förutsättningar för föreningarna, slår på deras 
ekonomi och risk att det slår på att fler inte kan delta i 
aktiviteter som blir dyrare.



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2023-02-25 KTN/2023:56 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 Kultur- och tekniknämnden 
 
 
 
Delegationsbeslut 
 
 
Förslag till beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Anmälan av delegationsbeslut läggs med godkännande till handlingarna. 
 
 
 
Ärendet 
För kultur- och tekniknämndens godkännande har delegationsbeslut upprättats av kultur- och 
teknikförvaltningen enligt bifogade delegationsrapporter. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut KTN DEL Avf §§ 1-55 
Delegationsbeslut KTN DEL §§ 26-33 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
Kultur- och teknikförvaltningen 
 
 
Jan Eriksson 
Förvaltningschef 



Beslut 2023-02-25 21:44 Utskrivet: 2023-02-25 21:44 
Utskrivet av: Kristina Olofsson 
 

 
 
Beslut 2023-02-25 21:44 
Beslutsnummer Beslutsdatum Beteckning Beskrivning Typ Delegat 
KTN DEL/2023 § 1 2023-01-02 KTN/2023:1 Beslut om trafikanordningsplan på Trollvägen Delegationsbeslut Jan                            Eriksson 
KTN DEL/2023 § 2 2023-01-02 KTN/2023:2 Beslut om tillsvidareanställning av personal Delegationsbeslut Jan                            Eriksson 
KTN DEL/2023 § 3 2023-01-02 KTN/2023:2 Beslut om tillsvidareanställning av personal Delegationsbeslut Jan                            Eriksson 
KTN DEL/2023 § 4 2023-01-02 KTN/2023:2 Beslut om tillsvidareanställning av personal Delegationsbeslut Jan                            Eriksson 
KTN DEL/2023 § 5 2023-01-02 KTN/2022:701 Beslut om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall, Torsboda 1:7 Delegationsbeslut Anneli Holmqvist 
KTN DEL/2023 § 6 2023-01-03 KTN/2023:2 Beslut om tillsvidareanställning av personal Delegationsbeslut Jan                            Eriksson 
KTN DEL/2023 § 7 2023-01-04 KTN/2023:2 Beslut om tillsvidareanställning av personal Delegationsbeslut Jan                            Eriksson 
KTN DEL/2023 § 8 2023-01-04 KTN/2023:3 Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade Delegationsbeslut Anneli Holmqvist 
KTN DEL/2023 § 9 2023-01-05 KTN/2023:4 Beslut om grävtillstånd på Trollvägen Delegationsbeslut Henrik Thunström 
KTN DEL/2023 § 10 2023-01-09 KTN/2023:13 Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade Delegationsbeslut Anneli Holmqvist 
KTN DEL/2023 § 11 2023-01-09 KTN/2023:14 Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade Delegationsbeslut Anneli Holmqvist 
KTN DEL/2023 § 12 2023-01-10 KTN/2023:18 Beslut om trafikanordningsplan på Långvägen Delegationsbeslut Glenn Mattsson 
KTN DEL/2023 § 13 2023-01-11 KTN/2023:19 Beslut om grävtillstånd på Långvägen 7 och 25 Delegationsbeslut Henrik Thunström 
KTN DEL/2023 § 14 2023-01-11 KTN/2023:20 Beslut om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall, Ri 3:157 Delegationsbeslut Anneli Holmqvist 
KTN DEL/2023 § 15 2022-12-30 KTN/2023:21 Delegationsbeslut Delegationsbeslut Jan                            Eriksson 
KTN DEL/2023 § 16 2023-01-18 KTN/2023:28 Beslut om fordonsflytt Delegationsbeslut  
KTN DEL/2023 § 17 2023-01-18 KTN/2023:29 Lagen om flyttning av fordon 3.3.3.3 

Trafikärenden 
Glenn Mattsson 

KTN DEL/2023 § 18 2023-01-18 KTN/2023:30 Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade Delegationsbeslut Anneli Holmqvist 
KTN DEL/2023 § 19 2023-01-18 KTN/2023:31 Beslut om utfärdandeav parkeringstillstånd för rörelsehindrade Delegationsbeslut Anneli Holmqvist 
KTN DEL/2023 § 20 2023-01-18 KTN/2023:32 Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd rörelsehindrade Delegationsbeslut Anneli Holmqvist 
KTN DEL/2023 § 21 2023-01-19 KTN/2023:29 Beslut om flyttning av fordon TXW 572 Delegationsbeslut Glenn Mattsson 
KTN DEL/2023 § 22 2023-01-20 KTN/2023:33 Beslut om trafikanordningsplan på Per Uddéns väg och 

Hantverksvägen 
Delegationsbeslut Glenn Mattsson 

KTN DEL/2023 § 23 2023-02-10 KTN/2023:69 Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade Delegationsbeslut Anneli Holmqvist 
KTN DEL/2023 § 24 2023-01-27 KTN/2022:633 Beslut om föreningsbidrag Delegationsbeslut Jan                            Eriksson 
KTN DEL/2023 § 25 2023-01-30 KTN/2023:39 Beslut i brådskande ärenden  - Utökning av investering 

Räddningsstation i Timrå 
 

Delegationsbeslut Jan                            Eriksson 

KTN DEL/2023 § 26 2023-02-01 KTN/2023:54 Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade Delegationsbeslut Anneli Holmqvist 
KTN DEL/2023 § 27 2023-02-02 KTN/2023:36 Remissvar - Ändring av detaljplan för Vivsta industriområde, väster om 

Kabelvägen - Underrättelse om granskning 
Delegationsbeslut Jan                            Eriksson 

KTN DEL/2023 § 28 2022-11-08 KTN/2023:63 Avtal om elavfall 2023 Delegationsbeslut  
KTN DEL/2023 § 29 2023-02-06 KTN/2023:64 Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade Delegationsbeslut Anneli Holmqvist 
KTN DEL/2023 § 30 2023-02-08 KTN/2023:2 Beslut om tillsvidareanställning av personal Delegationsbeslut Jan                            Eriksson 
KTN DEL/2023 § 31 2023-02-08 KTN/2023:2 Beslut om tillsvidareanställning av personal Delegationsbeslut Jan                            Eriksson 
KTN DEL/2023 § 32 2023-02-08 KTN/2023:2 Beslut om tillsvidareanställning av personal Delegationsbeslut Jan                            Eriksson 
KTN DEL/2023 § 33 2023-02-08 KTN/2023:2 Beslut om tillsvidareanställning av personal Delegationsbeslut Jan                            Eriksson 
KTN DEL/2023 § 34 2023-02-08 KTN/2023:2 Beslut om tillsvidareanställning av personal Delegationsbeslut Jan                            Eriksson 
KTN DEL/2023 § 35 2023-02-08 KTN/2023:2 Beslut om tillsvidareanställning av personal Delegationsbeslut Jan                            Eriksson 



KTN DEL/2023 § 36 2023-02-08 KTN/2023:2 Beslut om tillsvidareanställning av personal Delegationsbeslut Jan                            Eriksson 
KTN DEL/2023 § 37 2023-02-08 KTN/2023:2 Beslut om tillsvidareanställning av personal Delegationsbeslut Jan                            Eriksson 
KTN DEL/2023 § 38 2023-02-14 KTN/2023:77 Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade Delegationsbeslut Anneli Holmqvist 
KTN DEL/2023 § 39 2023-02-10 KTN/2023:70 Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade Delegationsbeslut Anneli Holmqvist 
KTN DEL/2023 § 40 2023-02-20 KTN/2023:99 Beslut om trafikanordningsplan på Platåvägen Delegationsbeslut Glenn Mattsson 
KTN DEL/2023 § 41 2023-02-20 KTN/2023:100 Beslut om grävtillstånd på Platåvägen Delegationsbeslut Henrik Thunström 
KTN DEL/2023 § 42 2023-02-20 KTN/2023:101 Beslut om grävtillstånd på Parkgatan/Tallmovägen Delegationsbeslut Henrik Thunström 
KTN DEL/2023 § 43 2023-02-20 KTN/2023:99 Beslut om vägavstängning på Platåvägen Delegationsbeslut Glenn Mattsson 
KTN DEL/2023 § 44 2023-02-20 KTN/2023:104 Beslut om trafikanordningsplan på Parkgatan och Tallmovägen Delegationsbeslut Glenn Mattsson 
KTN DEL/2023 § 45 2023-02-21 KTN/2023:111 Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade Delegationsbeslut Anneli Holmqvist 
KTN DEL/2023 § 46 2023-02-21 KTN/2023:113 Beslut om registrering av lotteri Delegationsbeslut  
KTN DEL/2023 § 47 2023-02-21 KTN/2023:113 Ansökan om registrering av lotteri Ansökan Kristina Lindström 
KTN DEL/2023 § 48 2023-02-21 KTN/2023:114 Beslut om registrering av lotteri Delegationsbeslut  
KTN DEL/2023 § 49 2023-02-23 KTN/2023:120 Beslut om trafikanordningsplan på Silvergatan Delegationsbeslut Glenn Mattsson 
KTN DEL/2023 § 50 2023-02-23 KTN/2023:120 Beslut om vägavstängning på Silvergatan Delegationsbeslut Glenn Mattsson 
KTN DEL/2023 § 51 2023-02-23 KTN/2023:121 Beslut om grävtillstånd på Terrassvägen Delegationsbeslut Henrik Thunström 
KTN DEL/2023 § 52 2023-02-23 KTN/2023:122 Beslut om grävtillstånd på Silvergatan Delegationsbeslut Henrik Thunström 
KTN DEL/2023 § 53 2023-02-23 KTN/2023:119 Beslut om trafikanordningsplan på Terassvägen Delegationsbeslut Glenn Mattsson 
KTN DEL/2023 § 54 2023-02-23 KTN/2023:119 Beslut om vägavstängning Delegationsbeslut Glenn Mattsson 
KTN DEL/2023 § 55 2023-02-23 KTN/2023:123 Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrafe Delegationsbeslut Anneli Holmqvist 
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KTN DEL Avf/2023 § 26 2023-02-22 KTN/2023:95 Beslut om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall Delegationsbeslut Anneli Holmqvist 
KTN DEL Avf/2023 § 27 2023-02-22 KTN/2023:98 Beslut om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall Delegationsbeslut Anneli Holmqvist 
KTN DEL Avf/2023 § 28 2023-02-22 KTN/2023:102 Beslut om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall Delegationsbeslut Anneli Holmqvist 
KTN DEL Avf/2023 § 29 2023-02-22 KTN/2023:103 Beslut om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall Delegationsbeslut Anneli Holmqvist 
KTN DEL Avf/2023 § 30 2023-02-22 KTN/2023:112 Beslut om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall Delegationsbeslut Anneli Holmqvist 
KTN DEL Avf/2023 § 31 2023-02-22 KTN/2023:115 Beslut om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall Delegationsbeslut Anneli Holmqvist 
KTN DEL Avf/2023 § 32 2023-02-22 KTN/2023:116 Beslut om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall Delegationsbeslut Anneli Holmqvist 
KTN DEL Avf/2023 § 33 2023-02-22 KTN/2023:117 Beslut om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall Delegationsbeslut Anneli Holmqvist 
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 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2023-01-30 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 11 
Planeringsdirektiv - verksamhetsplan och budget 2024-2026 
KS/2022:488 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Fastställa Planeringsdirektiv för Timrå kommuns verksamhetsplan och budget 2024-2026. 
 

2. Deltagare på gemensam beredning 1 och 2 är: Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter samt 
ersättaren för partier som inte har en ordinarie ledamot i densamma (tillika 
budgetberedningen), ordförande, vice ordförande och en oppositionsföreträdare från 
respektive nämnd, kommunens ledning och tjänstepersoner (verksamhet och ekonomi). 

____ 
 
Ärendet 
Inför arbetet med verksamhetsplan och budget 2024-2026 ska kommunfullmäktige, enligt 
kommunens styrmodell, besluta om ett planeringsdirektiv som beskriver förutsättningarna och det 
fortsatta arbetet med kommande verksamhetsplan. Planeringsdirektivet föreslår nyckeltal till 
inriktningsmålen för att kunna följa Timrås utveckling över tid. Till planeringsdirektivet bifogas 
planeringsförutsättningarna som innehåller en analys av nyckeltalen. Denna analys redovisades av 
förvaltningen vid ett analysseminarium den 8 december 2022. Seminariet innehöll en allmän analys 
av påverkan från omvärld och närvärld. Vid seminariet genomfördes grupparbeten med 
förtroendevalda och fackliga organisationer. Där diskuterades vad Timrå kommun behöver fokusera 
på det kommande året för att hantera de utmaningar kommunen står inför. Underlaget från 
grupparbetena har beaktats i framtagandet av planeringsdirektiv.   
 
Vid seminariet uttrycktes samlat ett behov av fokus på framförallt fyra områden i det fortsatta arbetet 
med kommunens verksamhetsplan och budget 2024-2026. Dessa är: 
- Samhällsbyggande för ett växande Timrå. 
- Att låta barnen gå först. 
- Åldras med värdighet och valfrihet. 
- Minska segregation och öka integration. 
Från grupparbetena lyftes att området Samhällsbyggande för ett växande Timrå behöver vara 
överordnat de övriga. Anledningen är de utmaningar som Timrå kommun står inför kommande år 
vad gäller svag befolkningsutveckling, minskade skatteintäkter, inflation m.m. behöver hanteras med 
en större etablering. Förvaltningen menar även att en tillväxtscenarioanalys behöver göras kring hur 
en etablering påverkar Timrå kommun som organisation, vilka konsekvenser det ger och hur kan 
dessa konsekvenser kan hanteras. Denna analys föreslås presenteras vid gemensam beredning 1.  
 
Planeringsdirektivet innehåller även en tidsplan med aktiviteter för arbetet med verksamhetsplan 
2024-2026.         
 
Ärendets tidigare behandling 
Den 24 maj gav kommunstyrelsen ett uppdrag till förvaltningen att ta fram en långsiktigt finansiell 
analys för Timrå kommun.  
 



Protokollsutdrag 
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 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2023-01-30 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) föreslår att deltagare på gemensam beredning 1 och 2 är: Kommunstyrelsens 
ordinarie ledamöter samt ersättaren för partier som inte har en ordinarie ledamot i densamma (tillika 
budgetberedningen), ordförande, vice ordförande och en oppositionsföreträdare från respektive 
nämnd, kommunens ledning och tjänstepersoner (verksamhet och ekonomi). 
 
Tony Andersson (M), Niklas Edén (C), David Forslund (T) och Robert Thunfors (T) ansluter sig till 
Stefan Dalins (S) tilläggsyrkande. 
 
Martin Andersson (SD) föreslår att i planeringsförutsättningarna för Timrå kommuns 
Verksamhetsplan och budget 2024 - 2026. Att under punkten Timrås goda miljö på sida 29, att man i 
citatet “Dessutom är det viktigt att satsa på förnybar energi, exempelvis solel/solvärme, vindkraft, 
biogas och biobränsle.” Stryker ordet vindkraft.  
 
Och på punkten attraktiva och trygga miljöer, på sidan 36. Att man under meningen ”Kommunen 
har medvetet arbetat med att förbättra belysningen och gjort den 
mer energisnål” skriver till ”och kommer fortsätta arbetet med detta på upplevda otrygga platser.” 
 
David Forslund (T), Robert Thunfors (T) ansluter sig till Martin Andersson (SD) ändringsyrkande.  
 
Tony Andersson (M) föreslår avslag på Martin Andersson (SD) ändringsyrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Stefan Dalin (S) tilläggsyrkande under proposition avslag – bifall och konstaterar 
att kommunfullmäktige beslutar att bifalla Stefan Dalin (S) tilläggsyrkande. 
 
Ordföranden ställer därefter Martin Andersson (SD) ändringsyrkande avseende sidan 29 och Tony 
Andersson (M) avslagsyrkande mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att 
avslå Martin Andersson (SD) ändringsyrkande avseende sidan 29. 
 
Votering begärs och genomförs med upprop 
Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns; Den som bifaller Tony Andersson 
(M) avslagsyrkande röstar Ja och den som bifaller Martin Andersson (SD) ändringsyrkande röstar 
Nej.  
 
Vid omröstning avges 26 Ja röster, 11 Nej röster och 1 avstår. Ordföranden konstaterar därmed att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla Tony Andersson (M) avslagsyrkande. 
 
Mot beslutet reserverar sig Ulf Lindholm (SD), Glenn Sjöström (SD), Mats Wallin (SD), Martin 
Andersson (SD), Ove Andersson (SD), Marianne Larsson (SD), David Forslund (T), Robert Thunfors 
(T), Lotta Borg (T), Björn Hellquist (T) och Angela Bodin (T) till förmån för eget förslag. 
 
Ordföranden ställer därefter Martin Andersson (SD) ändringsyrkande avseende sidan 36 och Tony 
Andersson (M) avslagsyrkande mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att 
avslå Martin Andersson (SD) ändringsyrkande avseende sidan 36. 
 
Votering begärs och genomförs med upprop 
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 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2023-01-30 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns; Den som bifaller Tony Andersson 
(M) avslagsyrkande röstar Ja och den som bifaller Martin Andersson (SD) ändringsyrkande röstar 
Nej.  
 
Vid omröstning avges 24 Ja röster, 13 Nej röster och 1 avstår. Ordföranden konstaterar därmed att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla Tony Andersson (M) avslagsyrkande. 
 
Mot beslutet reserverar sig Ulf Lindholm (SD), Glenn Sjöström (SD), Mats Wallin (SD), Martin 
Andersson (SD), Ove Andersson (SD), Marianne Larsson (SD), David Forslund (T), Robert Thunfors 
(T), Lotta Borg (T), Björn Hellquist (T), Angela Bodin (T) och Sven-Åke Jacobson (KD) till förmån 
för eget förslag. 
 
 
Beslutsunderlag 
Planeringsdirektiv 
Planeringsförutsättningar 
Långsiktig finansiell analys Timrå kommun 2022-2032 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Nämnder 
 
Exp     /     2023 
 
 

 



Timrå Kommun 
Kommunledningskontoret 

 

Planeringsdirektiv för Timrå kommuns Verksamhetsplan och 
budget 2024-2026 

1. Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2019 om en ny styrmodell för 
kommunen. Syftet med styrmodellen är att öka genomslagskraften för den politiska 
viljeinriktningen, skapa mer delaktighet och samsyn gällande principer för styrning, och 
samordning av kommunens verksamheter. 

Styrmodellen med uppsatta mål ska ligga till grund för planering och genomförande av 
verksamhet, och är därför en naturlig del av kommunens process för 
verksamhetsplanering och budget. 

Detta dokument utgör planeringsdirektiv för kommunfullmäktiges Verksamhetsplan och 
budget 2024-2026 och syftar till att beskriva inriktning, förutsättningar och tidplan för 
arbetet fram till antagen verksamhetsplan och budget. 

2. Målbilder, inriktningsmål och nyckeltal 

I beslutet om styrmodell fastställdes övergripande målbilder och prioriterade 
inriktningsmål för minst en mandatperiod. Mål som är gemensamma för kommunen 
förverkligas i verksamheterna med de resurser som finns i form av medarbetare och 
ekonomi. Genom att uppfylla fullmäktiges mål förverkligas visionen om en stark 
kommun i en växande region och kommunens bidrag till Agenda 2030 och dess 17 
globala mål. 

Till inriktningsmålen och resurser föreslås nedan beskrivna nyckeltal för att kunna följa 
och analysera kommunens utveckling över tid. Nyckeltalen är i huvudsak hämtade från 
databasen Kolada, som tillhandahåller officiell statistik och möjliggör jämförelser mellan 
kommuner och regioner inom olika verksamhetsområden. Nyckeltalen kan efter behov 
justeras i samband med kommande års planering av verksamhetsplan och budget.  

Nyckeltal tillsammans med fördjupade verksamhetsanalyser hjälper fullmäktige att 
prioritera i verksamheten för att främja inriktningsmålen. I planeringsdirektivet anges 
inga värden för nyckeltal, utan dessa fylls på inför den kommande beredningen och 
sammanställs  i ett arbetsmaterial kallat planeringsförutsättningar.  

I nyckeltalssammanställningen anges med  när nyckeltalet kan kopplas till ett specifikt 
globalt mål i Agenda 2030, i syfte att stödja kommunens arbete.  



 
 

2.1. Övergripande målbilder  

2.1.1. Trygghet, delaktighet och livslångt lärande  

Långsiktiga inriktningsmål: 

- Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och 
samhällslivet. 

- Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet. 

Nyckeltal med beskrivning 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Trend 

Aktualiseringar avseende barn och ungdomar 0-18 år inom 
socialtjänst, antal 689 560 692  1024  1362    
Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt 
bistånd, andel (%) 7.2 7.2  6,3  5,7 4,3    
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, 
förtroende och trygghet, andel (%)    73  70   

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, 
förtroende och trygghet, andel (%)     50  55 

  

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter 
och önskemål, andel (%   88 85  83   

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till 
åsikter och önskemål, andel (%   68 68  67   

Ekonomiskt utsatta äldre 65+, andel (%) 15.7 14.8  15,4 12,2     
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel 
(%)   80.3   72,7  72,7 82    
Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen,  
hemkommun, andel (%)     77,9 74 75   
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram,  
hemkommun, andel (%)    89,8 82,3 87,7   
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, 
andel (%) 72.2 59.7 58.3 70,2 75,9  67,2   
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) 8.3  8.4  9,2 7,7     
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)   33  32  31 31  31   
Invånare 18-64 år med låg inkomst, andel (%) 18.3 19.4  12 12,7  13,1     
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)  57      58  58  65   
Ohälsotal, dagar 33.6 27.8 26.1    26 25,9    
Valdeltagande i senaste kommunalvalet, andel (%) 84.0 85.8 85.8  85,8 85,8  83,3   
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, 
andel (%) 30.4 37.7 40,8  40,6  40,4     

Invånare, totalt, antal 18030 18060 17979 17963 17923    
*: 2017-2021 avser statistik för åk 9. Fr o m år 2022 gäller statistiken för åk 8.   

 

  



 
 

2.1.2. Tillväxt, sysselsättning och arbete 

Långsiktiga inriktningsmål: 

- Stärkt entreprenörskap och växande näringsliv. 
- Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet. 

Nyckeltal med beskrivning 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Trend 

Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av bef. * 5.4 5.5 5.6  7,1 7,1    
Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal 406 572  442 294  171     
Egenföretagare, antal 671 641  670 662  676    
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två 
år tidigare, andel (%) 36 55  52   41     

Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking 50 50 35  28  38 30   
Förvärvsarbetande totalt kommun, antal 8 620 8 589  8 697  8551 8662     
Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel 
(%) 9.4  10.2  9,7  9,9      
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller 
studera (status efter 90 dagar), andel (%) 35 67 47  58 31     
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 2 år 
efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel 
(%) 

40.2  44.6  43,7  26,4     

 

*: 2017-2019 avser statistik uttagen i mars månad resp år. Statistik 2020-2021 är årstal. 

2.1.3. Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer 

Långsiktiga inriktningsmål: 

- Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv. 
- En trygg och attraktiv plats för alla. 

Nyckeltal med beskrivning 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Trend 

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) 63.6  66,1  69,8  72,5       
Bostäder totalt, antal/1000 inv. 479 480 488 491 493    
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 13-16 år 50 48  46 39 35    
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 25 25  24 24 20    
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. 
biologisk behandling, andel (%) 33 29  24 21 20    

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)   26   24 25 23   
Skyddad natur totalt, andel (%) 1.3 1.3  1,3 1,3  1,3    
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) 67.3 76.5  79.7 84  86,2    
Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv.  6.15  7,86  6,96  6,3     
Medborgare rekommenderar andra som inte bor här att flytta 
till Timrå, andel (%)     68 66   
Timrå som plats att leva och bo på, andel (%)     97 94   
Möjlighet till insyn och inflytande i kommunen, andel (%)     25 30   
Hur bra Timrå kommun sköter sina verksamheter, andel (%)     89 87   
 



 
 

2.2  Resurser 

2.2.1. Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare  

Nyckeltal med beskrivning 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Trend 

Avgångna tillsvidareanställda under året, kommunalt 
anställda, andel (%) 12 9  9 9 8    
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - 
Ledarskapsindex  83 76  84 79 80 81   
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - 
Motivationsindex  83 76  83 78 79 80   
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - 
Styrningsindex  83 77  84 78 80 81   
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - 
Totalindex  83 76  84 78 80 81   

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)  7.2 5.8  5.5 6.5  6.6    
Tillsvidareanställda månadsavlönade, kommunalt 
anställda, andel (%) 73 74 78 78 76    

 

2.2.2.  Ekonomi i balans  

Nyckeltal med beskrivning 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Trend 

Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar, andel (%) 177.9 -55.0  27.2  35,6 40   
Skattesats till kommun, (%) 22.64 22.64 22.64  23,59 23,59 23,24  
Soliditet kommun, (%) 34.2 29.1 21.9  22,7 20,7   
Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag 
kommunkoncern, (%) 2.7 -5.4 -2.4 1,7 2,5   

 

3. Fokusområden för åren 2024-2026  

Inriktningsmålen är av mer långsiktig karaktär och ger politiken möjlighet att hålla 
blicken riktad framåt. Utifrån dessa mål kan fokusområden identifieras för 
planeringshorisonten (1-3 år) för att kommunfullmäktige ska kunna styra nämndernas 
inriktning utifrån det som händer i omvärlden och den närmare världen. Inom 
fokusområden kan specifika uppdrag till nämnderna formuleras i kommunfullmäktiges 
verksamhetsplan och budget. 

Vid analysseminarium den 8 december 2022 presenterades verksamheternas analyser av 
möjligheter och utmaningar. De viktigaste resurserna för att nå målbilderna – budget i 
balans samt engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare – presenterades även. 
Utifrån en allmän analys av påverkan från omvärld och närvärld uttrycktes samlat ett 
behov av fokus på framförallt fyra områden i det fortsatta arbetet med kommunens 
verksamhetsplan och budget 2024-2026: 

 



 
 

 

 
 Samhällsbyggande för ett växande Timrå: 

Inrikta och prioritera fortsatt arbete med uppdraget Samhällsbyggande för ett 
växande Timrå för att möjliggöra en etablering av en storskalig energiintensiv 
industri med tusentals arbetstillfällen. Öka förmågan att möta, realisera och 
nyttiggöra pågående utbyggnad som är väsentlig för Timrås fortsatta tillväxt (byggbar 
mark, industrilokaler, bostadsbyggande, tillväxtvärk) från idé till genomförande och 
förvaltning. Den demografiska utvecklingen, förändrade krav, medborgarnas 
förväntningar och ett växande Timrå ställer fortsatt höga krav på kommunal välfärd 
samt säkerställa en väl fungerande samhällsplanering och verksamhetslokaler. 
Fokusområdet är vägledande för efterföljande fokusområden. 

 Att låta barnen gå först. Kommunen erbjuder sina medborgare en trygg, lärorik 
miljö där barn och elever kan utveckla sina förmågor och kunskaper varje dag så att 
de klarar kunskapsmålen. Tillsammans med hjälp av tidiga och förebyggande insatser 
ska alla 19-åringar i Timrå kommun ha de bästa förutsättningarna för att leva ett 
självständigt liv. 
 

 Åldras med värdighet och valfrihet. Via en jämlik och jämställd äldreomsorg, 
insatser för att bibehålla äldres självständighet samt bryta äldres ensamhet så skapas 
en omsorg med hög kvalitet och som innebär att de äldre får åldras med värdighet, 
stolthet och valfrihet.  
 

 Minskad segregation och ökad integration. Boende i områden med 
socioekonomiska utmaningar får sämre livschanser sett till skolresultat, 
utbildningsnivå och möjligheter på arbetsmarknaden, liksom hälsa och levnadsvanor. 
Segregation och socioekonomisk utsatthet leder till utanförskap och främlingskap. 
Därför behöver kommunen arbeta med att minska och motverka segregation, 
förbättra integrationen, öka den upplevda tryggheten och bedriva ett aktivt 
brottsförebyggande arbete. 
 

Fokusområdena bidrar till möjlig prioritering och resurssamling för att i möjligaste mån 
uppnå samtliga inriktningsmål. Samhällsbyggande för ett växande Timrå ses som 
vägledande. Syftet är att skapa inflyttning, tillväxt och skatteintäkter som möjliggör för 
kommunen att arbeta med de andra fokusområdena. Av den anledningen ska 
kommunfullmäktige och samtliga nämnder påbörja arbetet med tillväxtscenarier. 

 



 
 

4.      Tillväxtscenario Timrå kommun 

Timrå kommun står inför stora ekonomiska utmaningar kommande år. 
Anledningen är lägre intäkter, demografin med fler äldre, stora investeringar, ökade 
räntor och inflation samt ökade volymer inom främst socialnämndens 
verksamhetsområde. Dessa utmaningar har lyfts i gemensam beredning vid arbetet 
med verksamhetsplan och budget 2023-2025. Analysen visar att det är avgörande för 
Timrå kommun att få en ny etablering som medför fler som bosätter sig i den 
funktionella arbetsmarknadsregionen och i Timrå och att antalet förvärvsarbetande 
ökar vilket leder till ökade skatteintäkter för kommunen.  

 
En etablering kommer att ha stor påverkan på kommunens verksamheter både på 
kort och lång sikt. En etablering innebär både möjligheter och utmaningar för 
kommunen. En analys behöver göras vad som krävs av kommunen för att en 
etablering ska bli lyckosam och ge så mycket nytta som möjligt till kommunen. 
Denna analys kommer att presenteras vid gemensam beredning 1 i mars och vara 
ett underlag till partiernas fortsatta arbete med verksamhetsplan och budget 2024-
2026. Den bygger på jämförelse mellan ett nollscenario, baserat på att ingen stor 
etablering sker och kommunens utveckling fortskrider enligt nuvarande trender 
baserat på SCB:s befolkningsprognos, och ett tillväxtscenario som följer den 
bedömning som görs utifrån dialog med etablerande aktörer inom ramen för 
Samverkan Torsboda Industrial Park (STIP). 

5. Budget  

Kommunens inriktningsmål och fokusområden förverkligas med de resurser som finns 
till förfogande och dessa fördelas av kommunfullmäktige i verksamhetsplan och budget. 

Medan styrning av verksamheter utgår från den politiska inriktningen, sätter tillgängliga 
ekonomiska resurser ramarna för omfattningen. Kommunens ekonomi ska vara i balans 
och långsiktigt hållbar för att kunna leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning, 
vilket är en förutsättning för att verksamheterna ska kunna bedrivas på bästa sätt. 

Inriktningsmål och fokusområden ska bidra till att de ekonomiska resurserna i 
kommunens verksamheter används till rätt saker och på det mest effektiva sättet. 

Kommunen har en inriktning att styra på rambudget, vilket innebär att 
kommunfullmäktige beräknar budgetramar utifrån sin inriktning och tillgängliga 
resurser. 



 
 

Enligt kommunal bokförings- och redovisningslag ska även kommunala bolag redovisa 
hur de når god ekonomisk hushållning. Den resultatbudget som redovisas i detta direktiv 
är uppställd enligt kommunal bokförings- och redovisningslag. 

2.1 Resultatbudget 2024-2026 

Resultatbudgeten anger beräknade intäkter och kostnader som kommunen bedöms 
ha utifrån nuvarande nivå och med kända förändringar samt uppräkningar. Årets 
resultat anger den positiva avvikelse som kommunen ska ha för att uppnå kravet på 
god ekonomisk hushållning. I direktivet är KPA:s nya beräkning beaktad. Den 
långsiktiga bedömningen är att ett resultat på 2,5 procent av skatter och bidrag 
behövs för att klara kommande investeringar. 

  

RESULTATBUDGET 2024-2026 (mnkr)

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
BUDGET 

2023
Direktiv 2024 PLAN 2025 PLAN 2026

Verksamhetens intäkter 240,5 205,0 205,0 205,0

Verksamhetens kostnader (Not 1) -1 416,6 -1 408,0 -1 451,3 -1 494,8

Avskrivningar -63,0 -65,0 -68,0 -70,0

Verksamhetens nettokostnader -1 239,1 -1 268,0 -1 314,3 -1 359,8

Skatteintäkter 1 006,9 1 037,8 1 077,7 1120,5

Generella statsbidrag/utjämning (Not 2) 248,3 259,3 258,8 261,9
Verksamhetens resultat 16,1 29,1 22,2 22,6
Finansiella intäkter 2,5 3,5 3,5 3,5

Finansiella kostnader -6,0 -18,8 -12,3 -12,3
Resultat efter finansiella poster 12,6 13,8 13,4 13,8
Extraordinära poster
ÅRETS RESULTAT 12,6 13,8 13,4 13,8

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
BUDGET 

2023
Direktiv 2024 PLAN 2025 PLAN 2023

Not 1
Nämndernas kostnader -1 384,5 -1 356,2 -1 378,6 -1382,3
Pensionskostnader mm -31,0 -51,3 -23,2 -22,5
Oförutsedda behov, kostnadsökningar -0,5 -0,5
Korrpost för god ekonomisk hushållning -49,5 -90,0
Summa verksamhetens kostnader -1 416,0 -1 408,0 -1 451,3 -1 494,8

Not 2
Inkomstutjämning 218,0 220,1 229,6 238,7
Regleringspost 28,0 40,9 31,0 25,2
Införandebidrag
Kostnadsutjämning -25,4 -29,4 -29,4 -29,6
LSS-utjämning -18,3 -18,4 -18,5 -18,5
Kommunal fastighetsavgift 46,0 46,1 46,1 46,1

Summa generella statsbidrag/utjämning 248,3 259,3 258,8 261,9



 
 

2.2 Förutsättningar för god ekonomisk hushållning 

För att nå god ekonomisk hushållning ska budgetprocessen utgå från följande: 

 Antagande för plan 2024 är att intäkts och kostnadsökningen är 2 procent. Vilket 
är väldigt optimistisk bedömning 

 Avskrivningarna beräknas i enlighet med investeringsbudget. 

 Pensionskostnaderna ökar drastiskt från 32 mnkr 2023 till 51 mnkr 2024 

 Finansiella kostnader ökar pga ökade högre räntor och finansiella delen av 
pensioner med ca 12 mnkr. 

 Kommunens totala budgetram för verksamheten 2024 uppgår till 1 277,8 mnkr, 
enligt beräkning med hjälp av cirkulär 20:54 från den 15 dec 2022  utgiven av 
Sveriges Kommuner och Regioner. 

 Omfattningen av nettokostnaden för den verksamhet som nämnderna ansvarar 
för antas i direktivet vara oförändrade mellan 2023 och 2024, Det ger 
förutsättningar för att i den fortsatta gemensamma beredningen och i 
partigruppernas slutliga förslag fördela resurserna mellan nämnderna i 
förhållande till planeringsförutsättningar samt valda fokusområden och uppdrag.  

 Det finns inget utrymme att fördela men resultaträkningen budgeteras ett resultat 
i dessa direktiv till ett resultat på 1% av skatteintäkter/generella statsbidrag 
motsvarande 13,8 mnkr. Skatteintäkterna ökar med 41,9 mnkr mellan 2023 till 
2024 vilket inte räcker till för att täcka ökade kostnader.  

 Basen 2023 är osäker och kommer att hanteras under 2023 via handlingsplaner 
som redovisas till KS och eventuella minusresultat under 2023 måste beaktas i 
budget 2024 

 Budgetramen går inte i nuläget beräkna hur mycket som saknas då nästa alla 
kostnader kraftigt kommer att öka under 2023 tex hyror, el, löneökningar, 
pensioner, räntekostnader samt en inflation som kan bli runt 10 procent även för 
2023. 

 Skatten sänktes inför 2023 till 23,19 kr vilket motsvarade en intäktsminskning på 
ca 2,1 mnkr. Skatten sänks med ytterligare 10 öre för åren 2025 och framåt vilket 
motsvarar ytterligare minskade skatteintäkter på 4,2 mnkr. 

 Den samlade resultatnivån anges till 13,8 mnkr, vilket motsvarar ett resultat på 1 
% av skatter och generella statsbidrag. 

 Investeringsnivån uppgår till 96,5 mnkr vilket innebär att investeringarna inte är 
självfinansierade. Det kommer finnas ett lånebehov på 17,7 mnkr. 



 
 

 Kommunen kommer behöva börja amortera på sina lån och därför behöver 
kommunen långsiktigt ett resultat kring 2,5 procent. 

2.3 Utgångspunkter för investeringsbudget 

Investeringsbudget för 2024 baseras på budgetbeslut 2023 och uppgår till 96,5 mnkr 
Alla investeringar över 78,8 mnkr kommer innebära att kommunen måste låna 
pengar som kommer påverka resultatet kommande år i form av räntekostnad samt 
avskrivningar. Lånebehovet för 2024 beräknas till 17,7 mnkr vilket får anses rimligt. 
Kommuninvest har ett tak på lån som motsvarar 121 000kr/invånare vilket innebär 
att Timrå kommun max kan låna ca 2 200 mnkr kronor. Idag har Timrå kommun 
med bolag en låneskuld på 1 225 mnkr och övriga skulder uppgår till  600 mnkr på 
vilket innebär att vi har en sammanlagd skuld på 1 825 mnkr. Timrå kommuns 
låneskuld uppgår till 517 mnkr. Det finns ett stor behov av investeringar 
kommande år och det bedöms att de särskilda satsningarna som redan är kända 
med knapp marginal ryms inom det lånetak kommunen har. 

Stora investeringar innebär dock ökade avskrivningskostnader samt räntekostnader. 
Detta måste beaktas vid stora investeringssatsningar så att kostnaden för detta täcks 
i driftbudgeten för verksamheten och bidrar till en budget i balans. 

6. Tid- och aktivitetsplan för arbetet 

Årshjulet för kommunens arbete med verksamhetsplan och budget ser övergripande ut på 
följande sätt: 

 

Det mer detaljerade innehållet i arbetsprocessen för verksamhetsplan och budget framgår 
av tidplan nedan:  



 
 

8 Dec 2022 Uppstart med analysseminarium för att skapa en gemensam bild av 
nuläget och vart kommunen är på väg.   

Deltagare: Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämndernas presidier, 
kommunens ledningsgrupp, tjänstepersoner (verksamhet och ekonomi) 
samt fackliga representanter i centrala samverkansrådet. 

16 dec 2022 Inlämning av tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen med förslag till 
planeringsdirektiv för kommunövergripande Verksamhetsplan och budget 
2024-2026. 

10 jan 2023 Kommunstyrelsen behandlar planeringsdirektiv.  

30 jan 2023 Kommunfullmäktige beslutar om planeringsdirektiv för 
kommunövergripande verksamhetsplan och budget 2024-2026. 
Resultatbudget och förutsättningar för investeringsbudget ingår. 
 
Till planeringsdirektivet bifogas uppdaterade planeringsförutsättningar i 
syfte att ge politiken underlag inför gemensam beredning 1. 

1 mars 2023 Gemensam beredning 1 för att bereda förslag till kommunövergripande 
verksamhetsplan och budget 2024-2026, med inriktning och underlag för 
uppdrag. 

Deltagare: Kommunstyrelsen (tillika budgetberedningen), ordförande, vice 
ordförande och en oppositionsföreträdare från respektive nämnd, 
kommunens ledning och tjänstepersoner (verksamhet och ekonomi). 

30 mars 2023  Gemensam beredning 2 samt slutlig avstämning av resultat från gemensam 
beredning och förslag till verksamhetsplan och budget 2023-2025. 

  Deltagare: Kommunstyrelsen (tillika budgetberedningen), ordförande, vice 
ordförande och opposition från respektive nämnd, kommunens ledning 
och tjänstepersoner (verksamhet och ekonomi). 

3 april 2023 Förslag till kommunövergripande verksamhetsplan och budget ska vara 
färdigställt. 

4 april 2023 Information och kvalitetssäkring i central facklig samverkansgrupp. 

4 april 2023 Överlämning till partierna/partigrupperna förslag till 
kommunövergripande verksamhetsplan och budget 2024-2026.  



 
 

28 april 2023 Partiernas/Partigruppernas förslag till kommunövergripande 
verksamhetsplan och budget inklusive uppdrag lämnas in till 
kommunledningskontoret.  

12 maj 2023 Inlämning till kommunstyrelsen av förslag till kommunövergripande 
verksamhetsplan och budget.  

17 maj 2023  Skicka material till facken inför förhandling. (7 arbetsdagar innan 
förhandling). 

29 maj 2023 MBL-förhandling om kommunövergripande verksamhetsplan och budget. 

30 maj 2023 Förslag till kommunövergripande verksamhetsplan och budget och 
skattesats 2024 behandlas av kommunstyrelsen.  

12 juni 2023 Kommunövergripande verksamhetsplan och budget med skattesats 2024 
beslutas av kommunfullmäktige och ligger till grund för nämndernas 
framtagande av verksamhetsplan och budget. 

Jun-sep 2023 Respektive nämnd arbetar fram verksamhetsplan och budget utifrån 
kommunfullmäktiges direktiv samt anger hur: 
- Nämnden ska bidra till fullmäktiges inriktningsmål och fokusområden. 
- Tilldelade uppdrag ska hanteras. 
- Arbetet med budgeten ska genomföras 

Okt 2023 Samtliga nämnders verksamhetsplaner, utom kommunstyrelsens, fastställs 
genom beslut i respektive nämnd.  

7 Nov 2023 Kommunstyrelsens verksamhetsplan fastställs genom beslut i styrelsen och 
övriga nämnders verksamhetsplaner kvitteras av kommunstyrelsen. 

Nov-dec 2023 Förvaltningarna planerar verksamhet och budget utifrån inriktning och 
önskade effekter. Detaljering av hur budgeten ska fördelas inom 
verksamhetsområden. 

Eventuell teknisk justering av budget beslutas av kommunstyrelsen. 

Jan 2024 Kommunstyrelsens verksamhetsplan kvitteras av kommunfullmäktige och 
övriga nämnders verksamhetsplaner återkopplas till fullmäktige. Beslut i 
kommunfullmäktige om ev. teknisk justering.  



 

"I TIMRÅ KOMMUN
Kultur- och teknikförvaltningen

Protokoll från kultur- och teknikförvaltningens samverkansgrupp,

information inför kultur- och teknikhämnden

Datum:

Ärende:

Patter:

$1

$2

2022-12-13

Information inför kultur- och tekniknämnden

Timrå kommun genom Jan Eriksson, förvaltningschef
Vision genom Lena Granlöf
Vision genom Glenn Mattsson
Sekreterare Kristina Olofsson

Genomgång av kultur- och tekniknämndens allmänna ärenden
Ärendelista enligt utskick i kallelse till samverkan.
Handlingar publicerade på Timrå kommuns hemsida.

Arendentill samverkansgrupppa férvaltningsniva
Inga synpunkter framkom.

Arbetsmiljéarenden

Skyddskommitté

1. Systematiskt arbetsmiljéarbete

Jan Eriksson gick igenom senaste medarbetarenkaten somliggertill grund

for fortsatt arbete i forvaltningen.
Förvaltningen har funderingar på ev utökning till två forvaltningstraffar
per år samt ev månadsvis fredagsfika för förvaltningen.

Körtillstånd ska utfärdas för att få använda maskiner.
Glenn gjorde mallar för några år sedan som Henrik kan använda.

Representant på lokalvården saknas fortfarande.

Semesterlistan revideras.

2. Statistik sjukfrånvaro och tillbud
Inget redovisades.

3. Övriga frågor skyddskommitté
Inga.

4, Ärendentill centrala skyddskommittén
Inga.

5. Nästa skyddskommitté

I samband med samverkansmöte 2023-02-14.
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$4 Information enligt MBL $ 19
Jan Eriksson informerar om nya nämndens sammansättning.

$5 Facklig information
Ingen

$6 Övriga frågor
Inga anmälda frågor.

Protokollfrån samverkansgrupp anmäls till kultur- och tekniknämndens nästa sammanträde.
)  

   
4 kommun,Jan Eriksson

4

. Ly

Vision, Lena Granlof

    
Vision, Glenn Mattsson
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Protokoll från kultur- och teknikförvaltningens samverkansgrupp,

information inf6r kultur- och tekniknamnden

Datum: 2023-01-17

Arende: Information infor kultur- och tekniknamnden

Parter: Timra kommun genom Jan Eriksson, forvaltningschef
Kommunal genom Magnus Lundin

Vision genom Lena Granlof

Vision genom Glenn Mattsson

Sekreterare Kristina Olofsson

§1 Föregående protokoll

$2 Genomgång av kultur- och tekniknämndens ärenden
Ärendelista och handlingar publicerade på Timrå kommuns hemsida.

$3 Ärendentill samverkansgrupp på förvaltningsnivå
Inga anmälda ärenden.

$4 Arbetsmiljöärenden
Patrik Nordvall har anställts som fastighetsskötare på Mariedalsskolan/

kommunhuset och Anders Nänsén har anställts som fastighetsskötare på

Laggarbergs skola mm. Daniel Wikström har anställts som socionom på Pangea.
En tjänst som maskinförare ska annonseras.

$5 Information enligt MBL $ 19
Inga synpunkter

§ 6 Facklig information
Ingen

§7 Ovriga fragor
Inga övriga frågor.

Protokollfrån samverkansgrupp anmäls till kultur- och tekniknämndens nästa sammanträde.

 

Vision, Glegh Mattsson



 

TIMRÅ KOMMUN
Kultur- och teknikförvaltningen

Protokoll från kultur- och teknikförvaltningens samverkansgrupp,
information inför kultur- och tekniknämnden

Datum:

Arende:

Parter:

§1

§2

§3

§4

2023-02-14

Information infor kultur- och tekniknamnden

Timra kommun genom Jan Eriksson, forvaltningschef
Kommunal genom Benny Westum
Vision genom Lena Granlof
Vision genom Glenn Mattsson
Sekreterare Kristina Olofsson

Föregående protokoll
Maärtsticka för social och organisatorisk arbetsmiljö finns på papper i
dagsläget. Med anledning av sekretessen undersöker Jan om Previas
liknande digitala tjänst går att använda på mindre arbetsgrupper.

Arbetsgrupper i köket ska startas upp nu när tjänster ärtillsatta.

Mallar för körtillstånd är upprättade.

Genomgång av kultur- och tekniknämndens allmänna ärenden
Ärendelista enligt utskick i kallelse till samverkan.
Handlingar publicerade på Timrå kommuns hemsida.

Ärendentill samverkansgrupp på förvaltningsnivå
Inga synpunkter framkom.

Arbetsmiljöärenden

Skyddskommitté

1. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Jan Eriksson informerade under $ 2 i ärendet verksamhetsplan och budget
2023-2026 om att vi ska ha två förvaltningsgemensamma arbetsplatsträffar
per år, jobba medett hållbart arbetsliv och få en högre effekt avseende
motivation och lägre sjukfrånvaro.

2. Statistik sjukfrånvaro och tillbud
Jan Eriksson informerade under$ 2 i ärendet verksamhetsplan och budget
2023-2026 att sjukfrånvaron ligger på 5-6 Yo och är lägte än
kommungenomsnittet. Kommunen satsar på förebyggande arbete.

3. Övriga frågor skyddskommitté
Inga.



TIMRÅ KOMMUN 202)
BH Kultur- och teknikförvaltningen

 

4. Ärendentill centrala skyddskommittén
Inga.

5. Nästa skyddskommitté

I samband med samverkansmöte 2023-04-25.

§5 Information enligt MBL § 19
Ingen.

§ 6 Facklig information
Ingen.

§7 Ovriga fragor
Tre e-tjänster inom vägär klara for testkorning. Det galler gravtillstand,
trafikanordningsplan och tillstånd för ny eller ändrad anslutning till gata
eller väg. Peter och Glenntestar.

Allmänhetens felanmälan via DeDU planeras att tas i bruk till sommaren.
Rutiner tas fram.

Protokollfrån samverkansgrupp anmäls till kultur- och tekniknämndens nästa sammanträde.

  IP re Zz

Vision, Lena Granlöf



BEFPAK-Befolkningsförändringar kvartal 2022 KDi

Tabell 111 Folkmängd och befolkningsförändringar för kommunen och dess distrikt.

Område Områdesnamn Period Folkmängd Folkökning Levande Döda Födelse- Inflyttning från Utflyttning till
    födda  överskott Egen Egna Övr Ut- Summa Egen Egna Övr Ut- Summa Flyttnings- Juste-

    kommun länet Sve- lan- kommun länet Sve- lan- netto ringar
rige det rige det

2262320012 Tynderö                                    Kvartal 4           745 -2 2 6 -4 7 4 2 0 13 5 5 1 0 11 2 0
2262320015 Timrå                                      Kvartal 4           12 813 -15 20 43 -23 37 114 44 14 209 28 136 42 1 207 2 6
2262320016 Hässjö                                     Kvartal 4           3 222 2 9 8 1 26 34 6 1 67 39 25 8 1 73 -6 7
2262320019 Ljustorp                                   Kvartal 4           957 -11 0 5 -5 7 7 2 0 16 6 12 4 0 22 -6 0
2262Saknas Uppgift saknas Kvartal 4           17 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0



BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 2022

Tabell 111 Folkmängd och befolkningsförändringar för länet och dess kommuner.

Område Områdesnamn Period Folkmängd Folkökning Levande Döda Födelse- Inflyttning från Utflyttning till
    födda  överskott Egna Övr Ut- Summa Egna Övr Ut- Summa Flyttnings- Juste-

    länet Sve- lan- länet Sve- lan- netto ringar
rige det rige det

2280 Härnösand Helår               24 879 -133 238 338 -100 420 625 179 1 224 420 773 68 1 261 -37 4
2282 Kramfors Helår               17 904 -101 125 255 -130 305 483 145 933 370 508 41 919 14 15
2283 Sollefteå Helår               18 667 -147 123 291 -168 196 511 124 831 245 528 40 813 18 3
2281 Sundsvall Helår               99 361 -22 850 1 056 -206 1 208 2 346 398 3 952 956 2 604 240 3 800 152 32
2262 Timrå Helår               17 754 -169 140 229 -89 616 228 71 915 665 304 30 999 -84 4
2260 Ånge Helår               9 143 -90 64 137 -73 131 226 44 401 209 209 10 428 -27 10
2284 Örnsköldsvik Helår               55 557 -266 489 665 -176 247 1 172 205 1 624 258 1 361 107 1 726 -102 12



BEFPAK-Befolkningsförändringar kvartal 2022 KDi

Tabell 111 Folkmängd och befolkningsförändringar för länet och dess kommuner.

Område Områdesnamn Period Folkmängd Folkökning Levande Döda Födelse- Inflyttning från Utflyttning till
    födda  överskott Egna Övr Ut- Summa Egna Övr Ut- Summa Flyttnings- Juste-

    länet Sve- lan- länet Sve- lan- netto ringar
rige det rige det

2280 Härnösand Kvartal 4           24 879 -7 52 91 -39 110 133 35 278 103 152 13 268 10 22
2282 Kramfors Kvartal 4           17 904 -64 25 77 -52 62 107 29 198 89 130 10 229 -31 19
2283 Sollefteå Kvartal 4           18 667 -25 24 70 -46 42 129 22 193 68 104 12 184 9 12
2281 Sundsvall Kvartal 4           99 361 17 201 270 -69 317 473 81 871 211 547 56 814 57 29
2262 Timrå Kvartal 4           17 754 -26 31 62 -31 159 54 15 228 179 55 2 236 -8 13
2260 Ånge Kvartal 4           9 143 -34 12 47 -35 27 52 20 99 48 54 4 106 -7 8
2284 Örnsköldsvik Kvartal 4           55 557 -155 108 199 -91 48 221 33 302 67 297 27 391 -89 25



BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 2022

Tabell 111 Folkmängd och befolkningsförändringar för kommunen och dess distrikt.

Område Områdesnamn Period Folkmängd Folkökning Levande Döda Födelse- Inflyttning från Utflyttning till
    födda  överskott Egen Egna Övr Ut- Summa Egen Egna Övr Ut- Summa Flyttnings- Juste-

    kommun länet Sve- lan- kommun länet Sve- lan- netto ringar
rige det rige det

2262320012 Tynderö                                    Helår               745 -11 5 13 -8 34 25 8 0 67 26 31 13 0 70 -3 0
2262320015 Timrå                                      Helår               12 813 -132 99 164 -65 119 453 171 53 796 121 499 220 27 867 -71 4
2262320016 Hässjö                                     Helår               3 222 -11 30 39 -9 114 106 33 12 265 104 107 54 2 267 -2 0
2262320019 Ljustorp                                   Helår               957 -11 6 13 -7 17 32 16 6 71 34 25 15 1 75 -4 0
2262Saknas Uppgift saknas Helår               17 -4 0 0 0 4 0 0 0 4 3 3 2 0 8 -4 0



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2023-02-27 KTN/2023:58 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 Kultur- och tekniknämnden 
 
 
 
Ekonomi och verksamhet 
 
 
Förslag till beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Med godkännande lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna. 
 
 
 
Ärendet 
Föreligger ekonomisk periodrapport tom februari 2023, rapport över pågående investeringsprojekt 
samt analys av periodens resultat. 
 
Nämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget på -193 tkr för årets två första månader. Den 
negativa avvikelsen har uppstått till följd av vinterns ostadiga väder som lett till stora insatser 
gällande snöröjning och halkbekämpning. Avvikelserna på idrotts- och fritidsanläggningar uppstår 
till följd av höga kostnader för takskottning på våra anläggningar. Pensionskostnaderna och sociala 
avgifter är högre än budgeterat och resulterar i en negativ avvikelse på -100 tkr fördelat på nämndens 
alla verksamheter.      
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk periodrapport tom februari 2023 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Controller 
 
Exp     /     2023 
 
 
 
Kultur- och teknikförvaltningen 
 
 
Jan Eriksson 
Förvaltningschef



* Control Worksheet (NB any row with a '*' as the first character in column A is ignored)

* Global Parameters (setdefault will be used unless parameter of same name is passed in from Unit4 Business World)
* Parameter Value
setdefault client EN
setprompt period_to 201809

* setnum allows use of arithmetic expressions on parameters
setnum year <period_to> \ 100
setnum pyear <year> - 1
setnum period0 <year> * 100

* setperiod allows use of arithmetic expressions on period parameters
* e.g. set previous 12 periods for a rolling 12 month crosstab by period
*setperiod period1 <period> - 11
*setperiod period2 <period> - 10
*setperiod period3 <period> - 9
*setperiod period4 <period> - 8
*setperiod period5 <period> - 7
*setperiod period6 <period> - 6
*setperiod period7 <period> - 5
*setperiod period8 <period> - 4
*setperiod period9 <period> - 3
*setperiod period10 <period> - 2
*setperiod period11 <period> - 1
*set period12 <period>

* Worksheet Directory
* Sheet Name Template Name Local Parameters



Control Worksheet (NB any row with a '*' as the first character in column A is ignored)

Global Parameters (setdefault will be used unless parameter of same name is passed in from Unit4 Business World)



Kultur- och tekniknämnden
Månadsrapport per 202302 (tkr)

2023-03-06 14:03

Månadsrapport per 202302 (tkr) Budget
period

Utfall
period

Avvikelse
period

Budget helår

Kultur - och tekniknämnden
INTÄKTER 19 605 20 290 685 121 327
KOSTNADER (-) -39 642 -40 521 -879 -226 825
NETTOKOSTNADER (-) -20 037 -20 231 -193 -105 498

Politisk verksamhet
INTÄKTER 0 0 0 0
KOSTNADER (-) -287 -336 -49 -1 737
NETTOKOSTNADER (-) -287 -336 -49 -1 737

Samhällsplanering och infrastruktur
INTÄKTER 638 1 092 454 4 528
KOSTNADER (-) -7 759 -9 201 -1 442 -41 425
NETTOKOSTNADER (-) -7 121 -8 109 -988 -36 897

Fritids- och kulturverksamhet
INTÄKTER 37 57 20 240
KOSTNADER (-) -2 983 -2 264 719 -19 455
NETTOKOSTNADER (-) -2 946 -2 207 739 -19 215

Idrotts- och fritidsanläggningar
INTÄKTER 2 258 2 248 -10 13 758
KOSTNADER (-) -10 246 -11 518 -1 273 -59 934
NETTOKOSTNADER (-) -7 988 -9 270 -1 282 -46 176

Affärsverksamhet
INTÄKTER 1 541 1 325 -216 10 246
KOSTNADER (-) -2 118 -1 577 542 -12 602
NETTOKOSTNADER (-) -577 -252 325 -2 355

Ledningsverksamhet
INTÄKTER 0 4 4 0
KOSTNADER (-) -535 -632 -97 0
NETTOKOSTNADER (-) -535 -628 -93 0



Fastighetsförvaltning
INTÄKTER 12 598 13 036 438 77 355
KOSTNADER (-) -13 270 -12 729 541 -76 591
NETTOKOSTNADER (-) -672 307 979 764

Lokalvård
INTÄKTER 2 533 2 528 -5 15 199
KOSTNADER (-) -2 444 -2 263 181 -15 081
NETTOKOSTNADER (-) 89 265 176 119

Investeringar
Text Budget helår Utfall

period
Avvikelse

utfall- budget
Förskola Söråker -30 000 -169 29 831
Lokaler Räddningstjänst -44 000 -5 157 38 843
Biblioteksbuss 0 -270 -270
Liftvajer Skönvik 0 -191 -191
Söråkers skola åk 6 -250 0 250
LSS Boende -500 0 500
Utbyggnad Gymnasieskola -250 0 250
Planerat Underhåll -5 000 0 5 000
Kommunhus Solskydd 0 -26 -26
NHC Kompressorrum 0 -540 -540
Åtgärd skola/förskola 2022 -1 000 -2 998

SUMMA -81 000 -6 354 74 646

Kultur- och Tekinknämnden

Nämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget på -193 tkr för årets två första månader. 
Den negativa avvikelsen har uppstått till följd av vinterns ostadiga väder som lett till stora insatser 
gällande snöröjnig och halkbekämpning.
Avvikelserna på Idrotts- och fritidsanläggningar uppstår till följd av höga kostnader för tak-
skottning på våra anläggningar.
Pensionskostnaderna och socialaavgifter är högre än budgeterat och resulterar i en negativ 
avvikelse på -100 tkr fördelat på nämndens alla verksamheter.
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