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Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges  
sammanträde måndag den 28 november 2022 kl 17.00 
 
 
Ärende nr 1 Sammanträdet öppnas  
____________________________________________________________________ 
 

Ärende nr 2    Anteckna närvarande 
____________________________________________________________________ 
 
Ärende nr 3   Utse justerare 
 
Utse Gunnar Grönberg (S) och Maritza Villanueva Contreras (V) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll. Justeringen sker, fredag den 2 december, 
digitalt. 
___________________________________________________________________ 
 

Ärende nr 4  Fastställa ärendelista 
________________________________________________________________________________ 
 

Ärende nr 5  Uppdrag - handlingsplan budget i balans 2022-2024 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
 

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.  
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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. 

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Ärende nr 6  VA-Policy 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Anta VA-policy. 
_______________________________________________________________________________ 
 
Ärende nr 7    Motionssvar - Motion från David Forslund - Skapa en motorgård i 
Timrå kommun 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Avslå motionen. 
 _______________________________________________________________________________ 
 
Ärende nr 8    Inkallelseordning för ersättare i kommunstyrelsen    
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt nedanstående förslag att följande regler angående ersättares 
inkallande till tjänstgöring ska gälla tills vidare för valet till kommunstyrelsen som förrättades av 
kommunfullmäktige. 
____ 
 
Ärendet 
För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i nedan angiven 
    partigruppsordning 
 
S    S, M, C, V, KD, T, SD 
V    V, T, C, KD, S, M 
T     
SD    
M    M, S, C, V, KD, T, SD 
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C      C, Kd, T, V, M, S, SD  
_______________________________________________________________________________ 
 
Ärende nr 9   Inkallelseordning för ersättare i kultur- och tekniknämnden 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt nedanstående förslag att följande regler angående ersättares 
inkallande till tjänstgöring ska gälla tills vidare för valet till kultur- och tekniknämnden som 
förrättades av kommunfullmäktige. 
____ 
 
Ärendet 
För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i nedan angiven 
    partigruppsordning 
 
S    S, M, C, V, KD, T, SD 
V    V, T, C, KD, S, M 
T     
SD    
M    M, S, C, V, KD, T, SD 
C      C, Kd, T, V, M, S, SD  
____________________________________________________________________ 
 
Ärende nr 10   Inkallelseordning för ersättare i  socialnämnden  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt nedanstående förslag att följande regler angående ersättares 
inkallande till tjänstgöring ska gälla tills vidare för valet till socialnämnden som förrättades av 
kommunfullmäktige. 
____ 
 
Ärendet 
För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i nedan angiven 
    partigruppsordning 
 
S    S, M, C, V, KD, T, SD 
V    V, T, C, KD, S, M 
T     
SD    
M    M, S, C, V, KD, T, SD 
C      C, Kd, T, V, M, S, SD  
_______________________________________________________________________________ 
 
Ärende nr 11   Inkallelseordning för ersättare i barn- och utbildningsnämnden  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 



 
 Postadress Besöksadress Telefon/Telefax Plusgiro/Bankgiro 

 861 82 Timrå Köpmangatan 14 Tel: 060-16 31 00  
   Fax: 060-16 31 05 bg 350-7993 

 

Kommunfullmäktige beslutar enligt nedanstående förslag att följande regler angående ersättares 
inkallande till tjänstgöring ska gälla tills vidare för valet till barn- och utbildningsnämnden som 
förrättades av kommunfullmäktige 2022-11-28. 
____ 
 
Ärendet 
För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i nedan angiven 
    partigruppsordning 
 
S    S, M, C, V, KD, T, SD 
V    V, T, C, KD, S, M 
T     
SD    
M    M, S, C, V, KD, T, SD 
C      C, Kd, T, V, M, S, SD  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Ärende nr 12   Inkallelseordning för ersättare i miljö- och byggnadsnämnden  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt nedanstående förslag att följande regler angående ersättares 
inkallande till tjänstgöring ska gälla tills vidare för valet till miljö- och byggnadsnämnden som 
förrättades av kommunfullmäktige. 
____ 
 
Ärendet 
För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i nedan angiven 
    partigruppsordning 
 
S    S, M, C, V, KD, T, SD 
V    V, T, C, KD, S, M 
T     
SD    
M    M, S, C, V, KD, T, SD 
C      C, Kd, T, V, M, S, SD  
_______________________________________________________________________________ 
 
Ärende nr 13   Inkallelseordning för ersättare i valnämnden  
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt nedanstående förslag att följande regler angående ersättares 
inkallande till tjänstgöring ska gälla tills vidare för valet till valnämnden som förrättades av 
kommunfullmäktige. 
____ 
 
Ärendet 
För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i nedan angiven 
    partigruppsordning 
 
S    S, M, C, V, KD, T, SD 
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V    V, T, C, KD, S, M 
T     
SD    
M    M, S, C, V, KD, T, SD 
C      C, Kd, T, V, M, S, SD  
 
__________________________________________________________________________ 

Ärende nr 14 -74    Valärenden 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Anmälningsärenden  
 
75. Revisionsrapport - Granskning av beredskap vid avbrott – miljö- och byggnadsnämndens beslut  
76. Revisionsrapport Granskning av beredskap vid avbrott - socialnämndens svar 
77. Revisionsrapport "Granskning av beredskap vid avbrott" - Kultur- och tekniknämndens beslut 
78. Medborgarförslag – Norrlandsportalen – kommunstyrelsens beslut 



 Kungörelse 
1 

 
 

Kommunfullmäktige i Timrå sammanträder måndag den 28 november 2022 kl 17.00 i kommunhusets 
lokal Alliancen. Sammanträdet är offentligt (vid behov av teckenspråkstolk, kontakta tolkcentralen). 
 
Föredragningslista 
 
1 Sammanträdet öppnas 

2 Anteckna närvarande 

3 Utse justerare 

4 Fastställa ärendelista 

Beslutsärenden  

5 Uppdrag - handlingsplan budget i balans 2022-2024 

6 VA Policy 

7 Motion från David Forslund - Motionssvar Skapa en motorgård i Timrå kommun 

8 Inkallelseordning för ersättare i kommunstyrelsen 

9 Inkallelseordning för ersättare i kultur- och tekniknämnden 

10 Inkallelseordning för ersättare i socialnämnden 

11 Inkallelseordning till ersättare i barn- och utbldningsnämnden 

12 Inkallelseordning för ersättare i miljö- och byggnadsnämnden 

13 Inkallelseordning för ersättare i valnämnden 

Valärenden  

14 Val av revisorer för tiden 2023-01-01-2026-12-31 

15 Val av ordförande och vice ordförande bland valda revisorer för tiden 2023-01-01-2026-12-31 

16 Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för tiden 2023-01-01-2026-12-31 

17 Val av ordförande i kommunstyrelsen för tiden 2023-01-01-2026-12-31 

18 Val av 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen för tiden 2023-01-01-2026-12-31 

19 Val av 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen  för tiden 2023-01-01-2026-12-31 

20 Val av ledamöter och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden för tiden 2023-01-01-2026-12-31 
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21 Val av ordförande och vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden för tiden  
2023-01-01-2026-12-31 

22 Val av ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden för tiden 2023-01-01-2026-12-31 

23 Val av ordförande och vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden för tiden 2023-01-01-2026-
12-31 

24 Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden för tiden 2023-01- 
01--2026-12-31 

25 Val av ordförande och vice ordförande i socialnämnden för tiden 
2023-01-01--2026-12-31 

26 Val av ledamöter och ersättare i kultur- och tekniknämnden för 
tiden 2023-01-01--2026-12-31 

27 Val av ordförande och vice ordförande i kultur- och tekniknämnden för tiden 2023-01-01-2026-12-31 

28 Val av ledamöter och ersättare i valnämnden för tiden 2023-01-01- 
-2026-12-31 

29 Val av ordförande och vice ordförande i valnämnden för tiden 2023-01-01--2026-12-31 

30 Val av ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden för tiden 2023-01-01--2026-12-31 

31 Val av representanter i Stiftelsen Per Bergmans donationsfond 
för tiden 2023-01-01--2026-12-31 

32 Val av representanter och ersättare i styrelsen för Stiftelsen Brundinska fonden för tiden 2023-01-01--
2026-12-31 

33 Val av ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma med Timrå Invest AB för tiden 2023-01-01--
2026-12-31 

34 Val av ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma med Torsboda Industrial Park AB för tiden 
2023-01-01--2026-12-31 

35 Val av ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma med Kollektivtrafikmyndigheten 
Västernorrland för tiden 2023-01-01-2026-12-31 

36 Val av ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma med Timrå 
Vatten AB för tiden 2023-01-01--2026-12-31 

37 Val av ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma med 
MittSverige Vatten AB för tiden 2023-01-01--2026-12-31 

38 Val av ombud till Kommunförbundet Västernorrlands årsmöte för tiden 2023-01-01-2026-12-31 
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39 Val av ombud i lantmäterifrågor för tiden 2023-01-01-2026-12-31 

40 Val av fiskeriombud för tiden 2023-01-01--2026-12-31 

41 Val av ombud till ordinarie och ev bolagsstämma med AB Timråbo för tiden 2023-01-01--2026-12-31 

42 Val av ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma i Midlanda Fastigheter AB för tiden 2023-01-
01--2026-12-31 

43 Val av ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma i Midlanda Flygplats AB för tiden 2023-01-
01--2026-12-31 

44 Val av ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma i Servanet AB för tiden 2023-01-01--2026-12-
31 

45 Val av kommunal revisor i AB Timråbo för tiden 2023-01-01--2026-12-31 

46 Val av kommunal revisor i Timrå Vatten AB för tiden 2023-01-01--2026-12-31 

47 Val av kommunal revisor i MittSverige Vatten och avfall AB för tiden 2023-01-01--2026-12-31 

48 Val av kommunal revisor i kommunens donationsstiftelser för tiden 2023-01-01--2026-12-31 

49 Val av revisor i Timrå Invest  AB för tiden 2023-01-01--2026-12-31 

50 Val av revisor i Torsboda Industrial  Park AB för tiden 2023-01-01--2026-12-31 

51 Val av revisor i Midlanda Fastigheter AB för tiden 2023-01-01-- 2026-12-31 

52 Val av kommunal revisor i Midlanda Flygplats AB för tiden 2023- 01-01--2026-12-31 

53 Val av revisor i Medelpads Räddningstjänstförbund för tiden 2023-01-01--2026-12-31 

54 Val av ordförande i revisionen för Medelpads Räddningstjänstförbund för tiden 2023-01-01--2026-
12-31 

55 Val av ledamöter och ersättare i Medelpads Räddningstjänstförbund för tiden 2023-01-01--2026-12-31 

56 Val av vice ordförande i Medelpads Räddningstjänstförbund för tiden 2023-01-01--2026-12-31 

57 Val av ledamöter i styrelsen för AB Timråbo för tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det 
år då allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det 
år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum, nästkommande mandatperiod 

58 Val av ordförande och vice ordförande till styrelsen för AB Timråbo fr o m ordinarie bolagsstämma 
året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året 
efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum, nästkommande mandatperiod 
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59 Val av ledamöter till styrelsen för Totsboda Industrial Park  AB fr o m ordinarie bolagsstämma året 
efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter 
det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum, nästkommande mandatperiod 

60 Val av ordförande och vice ordförande i Torsboda Industrial Park  AB fr o m ordinarie 
bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie 
bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum, nästkommande 
mandatperiod 

61 Val av ledamöter till styrelsen för Timrå Invest AB fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år 
då allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då 
allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum, nästkommande mandatperiod 

62 Val av ordförande och vice ordförande i Timrå Invest  AB fr o m ordinarie bolagsstämma året efter 
det år då allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år 
då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum, nästkommande mandatperiod 

63 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Samordningsförbundet Finsam för tiden 2023-04-01--
2027-03-31 

64 Val av ledamöter i styrelsen för Timrå Vatten AB för tiden fr o m 
ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum till 
ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum, 
nästkommande mandatperiod 

65 Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen för Timrå Vatten AB för tiden fr o m ordinarie 
bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie 
bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum, nästkommande 
mandatperiod 

66 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen i MittSverige Vatten 
och avfall AB för tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till 
kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till 
kommunfullmäktige ägt rum, nästkommande mandatperiod 

67 Val av vice ordförande i styrelsen för MittSverige Vatten och avfall AB för tiden fr o m ordinarie 
bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie 
bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum, nästkommande 
mandatperiod 

68 Val av ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen, Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland 
för tiden 2023-01-01--2026-12- 
31 
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69 Val av ersättare i styrelsen för Servanet AB för tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år 
då allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter då allmänna 
val till kommunfullmäktige har ägt rum, nästkommande mandatperiod 

70 Val av ledamöter i Midlanda Fastigheter AB för tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det 
år då allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då 
allmänna val till  kommunfullmäktige ägt rum, nästkommande mandatperiod 

71 Val av vice ordförande i Midlanda fastigheter AB för tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter 
det år då allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter då 
allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum, nästkommande mandatperiod 

72 Val av ledamöter i Midlanda Flygplats AB för tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år 
då allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då 
allmänna val till  kommunfullmäktige ägt rum, nästkommande mandatperiod 

73 Val av styrelseledamot, ägarombud och stämmoombud – Ostkustbanan 

Anmälningsärenden  

74 Revisionsrapport - Granskning av beredskap vid avbrott 

75 Revisionsrapport Granskning av beredskap vid avbrott - socialnämndens svar 

76 Revisionsrapport "Granskning av beredskap vid avbrott" - Kultur- och tekniknämndens beslut 

77 Medborgarförslag - Norrlandsportalen 

Timrå 2022-11-16 
 
Jan-Christer Jonsson (S) Annika Nyberg 
Ordförande Kommunsekreterare 
 
Anslagen på Timrå kommuns anslagstavla den 16 november 2022 intygar i tjänsten: 
 
Annika Nyberg 
Kommunsekreterare



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-11-15 /Ärendebeteckning/ 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Kommunfullmäktige 
 
 
 
Utse justerare 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Utse Gunnar Grönberg (S) och Maritza Villanueva Contreras (V) att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll. Justeringen sker, fredag den 2 december, digitalt. 
 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-11-08 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 316 
Uppdrag - handlingsplan budget i balans 2022-2024 
KS/2022:212 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
 

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 
Timrå kommun står inför stora ekonomiska utmaningar kommande år utifrån demografin, svagt 
minskande befolkningsutveckling samt stora, både pågående och planerade, investeringar. Under 



Protokollsutdrag 
2 

 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-11-08 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

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. 
 
Ärendets behandling i kommunstyrelsen 
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslå Stefan Dalin (S) och Tony Andersson (M) att ändring 
görs i beredningsförslaget enligt följande: punkterna 9 och 10 stryks. Två punkter tillförs förslaget: 
 

 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. 

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

 
Robert Thunfors (T) föreslår att ordet avbryts i punkt 6 stryks samt bifaller förslaget om att stryka 
punk 9 och 10 i beredningsförslaget. Robert Thunfors föreslår vidare att tillägg görs i punkt 6 enligt 
följande: Investeringen ska prövas på nytt i processen för verksamhetsplan och budget gällande 2024-
2026. 
Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår bifall till Robert Thunfors (T) förslag. 
Niklas Edén (C) föreslår bifall till samtliga förslag. 
 
Förslagen till ändring i beredningsförslaget bifalls av samtliga ledamöter. 

 
 
Beslutsunderlag 
Handlingsplan – budget i balans 2022-2024 
Nämndernas beslutade åtgärder 



Protokollsutdrag 
3 

 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-11-08 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Katarina Tjernblom 2022-10-17 KS/2022:212 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Uppdrag - handlingsplan budget i balans 2022-2024 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
 

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 avbryta/pausa investeringen Äldreomsorgscenter utifrån det nya uppkomna 

ekonomiska läget. Platsens lämplighet med detaljplan ska fortsätta att utredas men 
projektering och byggförberedande åtgärder pausas. 

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

2024-12-31.  
 

8. 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.  
 

9. Uppdra till kommunstyrelsen att i samband med årsredovisningen avsätta medel i en 
resultatutjämningsreserv, om det ekonomiska resultatet så medger. 

 
10. Uppdra till kommunstyrelsen att utifrån avsättning i resultatutjämningsreserv ta fram 

riktlinjer för att ansöka om kostnadseffektiviserande och/eller kvalitetshöjande 
verksamhetsutvecklande åtgärder med stöd av digitalisering. 

 
11. Uppdra till kommunstyrelsen att återrapportera punkt 8-10 till kommunfullmäktiges 

sammanträde i maj.  
 

 



2 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Katarina Tjernblom 2022-10-17 KS/2022:212 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 
 
 
 
Ärendet 
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 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och tekniknämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
 
Exp     /     2022 
 



3 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Katarina Tjernblom 2022-10-17 KS/2022:212 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 
 
 
 
 
Kommunledningskontorets överväganden 
Kommunen har ansökt om medel från Kammarkollegiet för att kunna genomföra 
kostnadsbesparande projekt inom hela kommunen. Ansökan uppgick till 104 mkr och alla 
förvaltningar har ansökt om medel. Beslut från Kammarkollegiet kommer i slutet av oktober. 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att samtliga 
nämnder får i uppdrag att genomföra åtgärder som beviljats stöd från kommunakuten med anslag 
från kammarkollegiet 
 
Kommunstyrelsen fick i juni 2022 i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en långsiktig 
finansiell analys. Denna analys kommer att redovisas i separat ärende till kommunstyrelsen i 
november. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat om att bygga ett äldreomsorgscenter. På grund av det ekonomiska 
läget med ökad inflation, ökade byggkostnader samt svårigheter att upphandla en byggnation föreslår 
kommunledningskontoret att tillfälligt avbryta byggandet av ett äldreomsorgscenter. I dagsläget finns 
det ingen hållbar finansiering för ett nytt äldrecenter, och utan säkra produktionskalkyler och 
svårigheter att i dagsläget upphandla fas två och börja projektera bör arbetet pausas. Parallellt bör det 
uppdras till socialnämnden att planera för en finansiering av ett äldrecenter. Platserna behövs utifrån 
demografin men det behöver klargöras hur investeringen och de ökade driftkostnaderna ska 
finansieras. Det skulle kunna ske med omdisponering och nedläggning av befintliga 
äldreboendeplatser i kombination med nya vårdmodeller, men också genom att begära medel till 
socialnämnden från skatteintäkter och generella statsbidrag för att finansiera framtidens vårdbehov. 
 
I juni 2021 beslutade kommunstyrelsen att godkänna ett omställningspaket i form av uppsägningslön 
och pensionserbjudande och att detta skulle gälla till 2022-12-31 samt finansieras via 
kommunstyrelsens finansförvaltning. (KS/2021:264) Kommunledningskontoret föreslår att detta 
omställningspaket förlängs t o m 2024-12-31. Kostnaderna för omställning, som redovisas på 
finansförvaltningen, ska redovisas vid delårsrapport och årsredovisning samt återsökas om statliga 
pengar tillskjuts för omställning.  
 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 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. Syftet är att kommunen 
ska bära sina egna investeringar och kraftigt sänka lånefinansieringsgraden. Kommunen har inte råd 
att lånefinansiera kommunala investeringar överskridande 105 mnkr vid ett resultat på 2 %.  
 
Enligt kommunallagen finns en möjlighet att reservera delar av ett positivt resultat i en resultat-
utjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas i balanskravsutredningen för att jämna ut 
intäkter över en konjunkturcykel. Utifrån prognosen i delårsrapporten förväntas ett positivt 
ekonomiskt resultat vid årets slut. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att uppdra till kommunstyrelsen att avsätta medel i en resultatutjämningsreserv i 
samband med årsredovisningen, om det ekonomiska resultatet så medger. Kommunstyrelsen får även  



4 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Katarina Tjernblom 2022-10-17 KS/2022:212 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

i uppdrag att ta fram riktlinjer för att, ur resultatutjämningsreserven, ansöka om 
kostnadseffektiviserande och/eller kvalitetshöjande verksamhetsutvecklande åtgärder med stöd av 
digitalisering.  

 

 

 

 
Kommunledningskontoret 
 
 
Andreaz Strömgren 
Kommunchef



Sammanställning av nämndernas bidrag till budget i balans 2022-2024

Nämnd Kommentar
Kommunstyrelsen
Ny organisation inom kommunledningskontoret. Genomförd 2022
Digitalisera och effektivisera verksamhetsstöd.
Översyn driftsorganisation IT.

Fördjupad samverkan med Sundsvalls kommun.
Konkurrensverket inlett en prövning av
samverkan

Effektiv användning av resurser för civilt försvar.
Översyn av politisk organisation och nämndsstruktur.
Översyn av intäktsfinansiering och projektfinansiering av
verksamhet.
Ambitionssänkning av politiska uppdrag inom tillväxt,
attraktion och samhällsbyggande.

Socialnämnden
Analys av ev omfördelning av redovisade kostnader
inom missbruksvård till psykisk ohälsa eller annan
verksamhet.

Utreda organisation och arbetssätt kopplat till
försörjningsstöd, integration och arbetsmarknad.

Feriearbete för ungdomar samt externa
arenor för arbetsmarknadsåtgärder ska
ses över.

Bistå Kultur- och tekniknämnden i analys och eventuell
omförhandling av externa hyresavtal.

Ambitionen ska vara att sänka den
befintliga hyreskostnaden utan att
äventyra standard på boendena

Göra en analys och översyn över lägenhetshyror inom
särskilt boende inför nästa års hyresförhandling.



Göra en genomlysning av bemanning och kostnadsläge
inom vård- och omsorgsboenden samt återkomma med
förslag på särskilda åtgärder.
Under 2023 utreda befintliga riktlinjer för
biståndsprövning gällande Socialtjänstlagen (SoL) samt
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS), för att kunna påvisa möjlig ambitionssänkning när
det gäller biståndsbedömda insatser enligt ovan nämnda
lagstiftningar.

Barn- och utbildningsnämnden Kommentar

Uppdrag att se över kommunens skolstruktur, inklusive
kulturskola och dygnet runt verksamheten (nattis).

Hitta kostnadseffekter av nämndens organisation kring
chaufförer som idag bedrivs i egen regi. Kan man med
bibehållen kvalitet upphandla den tjänsten?

Effekten handlar om en mindre summa
(150-200 tkr) men alla idag möjliga
förändringar bör genomlysas.

Miljö- och byggnadsnämnden Kommentar
Se över taxorna för både verksamhetsområde miljö- och
byggs myndighetsutövning.
Fortsätta arbetet med att digitalisera verksamheten med
uppdaterade användarvänliga e-tjänster.
Fortsätta hålla en effektiviserad administration på
förvaltningen.
Samverka mellan Socialförvaltningen och miljö- och
byggkontoret gällande bostadsanpassning upp.



Vara återhållsam med befintligt överskott inom Miljö-
och byggnadsnämnden och uppskattar kunna bidra med
1,6 miljoner kronor i överskott vid 2022 års slut.

Kultur och tekniknämnden

Analysera och konsekvensbeskriva vilka möjliga åtgärder som
finns för att närma en genomsnittlig kommun i landet
gällande kostandsnivå för kultur, idrott och fritid.
Analyser och ev omförhandla hyresavtalen för externt
förhyrda lokaler för särskilt boende.

Tillsammans med Timråbo och
socialnämnden

Utreda på vilket sätt enskilda vägar kan lämnas över till
vägföreningar samt utreda förändringar av bidragsnivå för
enskilda vägar.
Ge förslag på åtgärder för att minska energiförbrukningen
inom gatubelysning.



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 



Protokollsutdrag 
2 

 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-06-13 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kommunens ekonomiska förutsättningar har behandlats i gemensam beredning under januari-maj 
2022. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomiska förutsättningar för verksamhetsåret 2023-2025. 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och tekniknämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 269 
Kommunstyrelsens bidrag till en budget i balans för planperioden 
KS/2022:212 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Uppdra till kommunledningskontoret att genomföra handlingsplan för en budget i balans för 
planperioden. 

 
2. Inte vidta åtgärder i planen inom områdena platsvarumärke, arbetsgivarvarumärke och 

näringsliv samt samhällsbyggnad i de delar som är förutsättningsskapande för ökad 
inflyttning och tillväxt med syfte att öka framtida skatteintäkter. 

 
3. Anmäla kommunstyrelsens bidrag till en budget i balans till kommunfullmäktige. 

____ 
 
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.  
 
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. 
 
Under sommaren har en ytterligare försämrad konjunktur med tilltagande inflation och inte minst 
ökade energipriser ytterligare försvårat läget. 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. 
 
I detta ärende behandlas bara punkt 3 och punkt 4 i fullmäktiges beslut, där kommunstyrelsen som 
nämnd preciserar sitt bidrag i år och kommande år för att minska kostnaderna och uppnå en budget 
i balans. Kommunstyrelsens samordning och för kommunen övergripande plan sammanställs och 
redovisas på kommunstyrelsen först i november 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige uppdrog § 107 2022 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. 
 



Protokollsutdrag 
2 

 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

I samma beslut uppdrog kommunfullmäktige till samtliga nämnder att redovisa vidtagna och möjliga 
åtgärder för att bidra till en budget i balans till kommunstyrelsen i oktober. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens bidrag till en budget i balans för planperioden 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  
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 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Kommunstyrelsens bidrag till en budget i balans för planperioden 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Uppdra till kommunledningskontoret att genomföra handlingsplan för en budget i balans för 
planperioden. 

 
2. Inte vidta åtgärder i planen inom områdena platsvarumärke, arbetsgivarvarumärke och 

näringsliv samt samhällsbyggnad i de delar som är förutsättningsskapande för ökad 
inflyttning och tillväxt med syfte att öka framtida skatteintäkter. 

 
3. Anmäla kommunstyrelsens bidrag till en budget i balans till kommunfullmäktige. 

 
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.  
 
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. 
 
Under sommaren har en ytterligare försämrad konjunktur med tilltagande inflation och inte minst 
ökade energipriser ytterligare försvårat läget. 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. 
 
I detta ärende behandlas bara punkt 3 och punkt 4 i fullmäktiges beslut, där kommunstyrelsen som 
nämnd preciserar sitt bidrag i år och kommande år för att minska kostnaderna och uppnå en budget 
i balans. Kommunstyrelsens samordning och för kommunen övergripande plan sammanställs och 
redovisas på kommunstyrelsen först i november 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige uppdrog § 107 2022 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 
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kostnadstäckning för att bedriva verksamheten på motsvarande sätt som under verksamhetsåret 2022 
och för resterande del av innevarande planperiod 2022-2024. 
 
I samma beslut uppdrog kommunfullmäktige till samtliga nämnder att redovisa vidtagna och möjliga 
åtgärder för att bidra till en budget i balans till kommunstyrelsen i oktober. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens bidrag till en budget i balans för planperioden 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
 
 
Andreaz Strömgren 
Kommunchef
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 Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
Kommunstyrelsens bidrag till en budget i balans för planperioden 2022-
2024 
 
Uppdraget 

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. 
 
Uppdraget består av tre delar, varav endast en del avrapporteras i detta ärende. Först på 
kommunstyrelsen i november bereds och samordnas handlingsplanen för hela kommunen. Den 
långsiktiga finansiella analysen kommer även redovisas i separat och enskilt ärende. I detta bidrag till 
handlingsplan redovisas endast kommunstyrelsens bidrag som nämnd betraktat, och då för följande 
delar: 
 

 Kommunstyrelsen ska 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. 
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 Kommunstyrelsen ska redovisa vidtagna och möjliga åtgärder för att bidra till en budget i 
balans till kommunstyrelsen i oktober. 

 

 
Områden 

Ledarskap och administration:  
Kommunstyrelsen har satt en ny organisation från och med juni 2022. Organisationen har frigjort 
resurser för att klara ramjustering enligt 2022-23 års budget motsvarande 800 tkr/år. Antalet chefer 
har gått från fem till fyra inkluderat kommunchefen. Samhällsbyggnadsprocessen har arbetats igenom 
med en ny organisation där näringsliv och samhälle har slagits ihop till Tillväxt Timrå. 

Lägger man ihop antalet chefer och administratörer så verkar Timrå ha fler medarbetare per 
chef/adm (13,83), jämfört med medel (12,68), i jämförelse med jämförbara kommuner i 
jämförelseverktyget Kolada. Det är av vikt att bibehålla, konsolidera och ta hem effekterna av satt 
organisation. Observera att antalet medarbetare påverkas kraftigt av mängden köpt kommunal 
verksamhet, där Timrå har en relativt hög andel verksamhet i egen regi vilket förklarar en högre andel 
medarbetare totalt. 

 

Status: 
Åtgärd genomförd från 1 juli 2022 med beslut om ny organisation för kommunledningskontoret 

Digitalisera och effektivisera verksamhetsstöd 
Alla nämnder och förvaltningar har uppdrag att jobba med verksamhetsutveckling med stöd av IT 
för att bibehålla eller höja kvaliteten och samtidigt minska kostnaderna. Kommunstyrelsen kommer 
fortsätta att arbeta med digitala signeringslösningar och digitala personalakter för hela den 
kommunala verksamheten. 
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För kommunstyrelsen innebär ett arbete med att digitalisera personalinformation samt inköp och 
installiering av digital signeringstjänst en ökae dkostnad under verksamhetsår 2022/23. Arnbetet sker 
med omfördelning av befintliga medel inom ram med utgångspunkt i redovisad noll-prognos för 
verksamhetsåret 2022. För år 2024/25 beräknas åtgärderna kunna minska bemanningen i jämförelse 
med utfallsresultat med ca: 700 tkr. 

Status: 
Påbörjat 2022, digitaliseringstjänst inköpt och direktiv för digitala personalakter upprättat. Sätts 
igång kvartal fyra 2022. Ingen effekt på resultatet 2022-23. 

Översyn driftorganisation IT 
För två år sedan upphandlades en ny IT-drift för Timrå kommun. Ny leverantör och de nya 
arbetssätten minskade kostnadsvolymen för verksamheten med ca: 3 mnkr. Däremot har stora IT-
projekt – MITS i skolan – och ökade behov av IT med fler enheter och mer support på motsvarande 
sätt ökat kostnaderna. Under kvartal fyra sätts en ny driftorganisation med omfördelade och 
definierade roller, supportrutiner och supporttider. Den syftar till att kapa de ökade 
konsultkostnaderna, optimera användningen av extern IT-drift och ärendehantering samt att 
därigenom ta bort konsultstöd på plats. Åtgärden bedöms kunna minska behovet av konsultköp i 
jämförelse med utfall på 500 tkr. Kostnadsminskningen kommer alla kommunala verksamheter till 
del eftersom det finansieras efter användning av samtliga nämnder i kommunen. 

Status: 
Sjösätts från 1 november 2022. Full effekt från 2023 och årligen framåt. 

Fördjupad samverkan med Sundsvall 
Under maj 2022 har Timrå gått in i fördjupad samverkan med Sundsvall inom upphandling och 
inköp. Det har lett till en kostnadsminskning med god upprätthållen kvalitet i verksamheten som har 
beaktats i 2022 års budget. Ett nästa steg är att även samverka kring persontjänstebilar och att avtala 
om samverkan med Sundsvall inom detta område. Det kommer att innebära ungefär motsvarande 
kostnad för administration och skötsel av fordonsparken som Timrå kommun har i nuvarande 
organisation (arbetsmarknadsverksamhet inom socialförvaltningen). Däremot bedöms det finnas 
stora kostnadsbesparingar genom att optimera användningen och storleken på fordonsparken. 
Genom samverkan och ett större utbud kan Timrå gå från ca: 100 fordon i egen regi till att avropa 
ca: 80 fordon i samverkan med Sundsvall. På motsvarande sätt kommer inte bilobjekten tynga Timrås 
balansräkning utan köps/betalas som tjänst vid användning. En bättre livscykelhantering med korrekt 
hantering av leasingavtal – använda rätt bil med rätt mil på lämpligaste stället – tillsammans med 
korrekt skadehantering kan minska kostnaden för samtliga kommunala verksamheter. 

Status: 
Utreds för tillfället. Kostnadsbild och modell finns på plats. Konkurrensverket har dock inlett 
tillsynsärende på upphandlingssamverkan mellan Timrå och Sundsvall. Lagligheten måste prövas 
innan samverkan kan fördjupas på detta område. Arbetet är uppstartat under våren 2022, upplägg 
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finns. Kan genomföras tidigast från 2023 givet att det är möjligt enligt kommunallagens öppning för 
samverkansavtal och gällande upphandlingslagstiftning. 

Effektiv användning av resurser för civilt försvar 
Länsstyrelsen har granskat Timrå kommuns användande av statliga medel för krishantering och civilt 
försvar. Kommunen för godkänt för sin resursanvändning, men det konstateras även att kommunen 
använder mer medel till verksamheten än de resurser som staten kompenserar för. Samtidigt ligger 
kommunen efter i arbetet med krisberedskap och civilt försvar på grund av två års konstant 
krishantering. Under höstbudgeten kommer frågan om tillkommande medel för verksamhetsområdet 
prövas av Sveriges riksdag. Det kommer enligt förslag att innebära mer pengar för kommunerna. Då 
finns det förutsättningar att matcha ambitionsnivå utifrån tillskjutna statliga medel, och samtidigt 
höja förmåga och kvalitet på arbetet. Rätt planerat och använt borde 300-500 tkr kunna frigöras från 
kommunala medel genom att finansiera verksamhet som bedrivs inom området med tillskjutna 
statliga medel. 

Status: 
Ej påbörjat, summa och upplägg måste följa utfallet av regeringsförhandlingar och höstbudgeten. 
Effekt först halvårsskiftet 2023 och framåt. 

Politisk organisation och nämndstruktur 
Under verksamhetsåret 2020 gjordes en utredning för framtidens nämndsorganisation, inom ramen 
för genomförandet av en ny styr- och ledningsmodell för Timrå kommun. Utredningen pekade på att 
en ny politisk organisation, i sig, kan effektivisera styrningen samt minska kostnaderna för politiska 
arvoden och ersättningar med motsvarande 800 tkr, vilket gäller för både trenämndsförslaget och den 
nämndslösa organisationen. Däremot medför den sistnämnda formen större strategiska 
styrningsvinster än trenämndsförslaget då den kan styra den kommunala verksamheten ur ett 
helhetsperspektiv och genomföra tuffa prioriteringar mellan kommunala verksamhetsdelar och 
samtidigt effektivisera förvaltningsorganisationen i linje med nämndstrukturen. 

Status: 
Ej påbörjad, finns förslag till uppdrag att på nytt se över både politiska arvoden och politisk 
organisation som ska behandlas på kommunfullmäktige i september 2022. 

Översyn av intäktsfinansiering och projektfinansiering av verksamhet 
Vid översyn av kommunstyrelsens förvaltningsorganisation har en struktur satts som främjar en 
översyn av intäktsfinansierad verksamhet. För detaljplan och kartverksamhet kan andelen 
intäktsfinansierad del öka med ca: 100-150 tkr från och med 2023. Med ny organisation och chef för 
verksamhetsstöd, med stor erfarenhet av EU-finansierad verksamhet, kn utökad del av 
kärnverksamheten finansieras via projektmedel. Effekten är svår att beräkna. 

Status: 
Ej påbörjad. 
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Ambitionssänkning av politiska uppdrag inom tTillväxt, attraktion och samhällsbyggande 
Timrå kommun har under den senaste mandatperiod prioriterat ett fortsatt växande näringsliv, att 
marknadsföra boendekommunen och platsen Timrå samt ett samhällsbyggande för ett växande 
Timrå. Det har inneburit att en utökad del verksamhet har projektfinansierats, bemanning på 
plansidan har utökats och ytterligare medel har tillskjutits för marknad och kommunikation. För att 
kunna bibehålla dagens tempo i att växa och arbeta med stora etableringar och en ökad inflyttning 
till kommunen är denna resurssättning absolut  nödvändig. Arbetet är kopplat till 
arbetsgivarvarumärket, där ett strategiskt arbete har genomförts för att främja en positiv bild av att 
arbeta i Timrå kommun. Kommunledningskontoret bedömer att insatsen har haft positiv effekt med 
en större attraktionskraft för kommunen som arbetsgivare när nyrekrytering sker. Men om den 
planerade nyetableringen och befolkningstillväxten uteblir, på grund av fortsatt lågkonjunktur eller 
recession, kan kommunstyrelsen besluta om ambitionssänkning, avsluta uppdrag och därmed minska 
kostnaden för dessa Besparing med ringa påverkan, utan ambitionssänkningen på verksamheten kan 
göras med ca 600-700 tkr inom tillväxt och samhällsbyggnad  verksamhetsdelar med motsvarande 
800-1 000 tkr från och med 2023, samt att . För 2023 kan kostnanden för kommunikation och 
marknad kan minska med ca: 300 tkr via traineefinansiering av kommunikatör.  istället för 
återbesättning av en ordinarietjänst, utan ambitionssänkningx eller omprioritering enligt ovan. Den 
Hhelårseffekten av traineefinansiering kvarstår dock inte från 2024/25 och framåt om inte 
nedprioritering och ambitionssänkning sker. 

Om den planerade nyetableringen och befolkningstillväxten uteblir, på grund av fortsatt 
lågkonjunktur eller recession, kan kommunstyrelsen besluta om ambitionssänkning, avsluta uppdrag 
och därmed minska kostnaden för dessa enligt sammanställning i tabell. 

Prioritering utifrån målbilder, inriktningsmål och effekt 

Kommunstyrelsen har tidigare prioriterat kärnverksamhet inom tillväxt, attraktion och 
samhällsbyggande för att bidra till övergripande målbilder. Syftet har varit att skapa en effekt med 
fler och växande företag, arbetstillfällen, ökad inflyttning samt därmed ökade skatteintäkter. 
Satsningarna är långsiktiga och arbetet måste ske med kontinuitet och under många år för att få 
effekt. Just nu ser det positivt ut vad gäller intresset för stora etableringar i Västernorrland och 
framförallt i Timrå. Däremot har konjunktur- och säkerhetsläget i Europa i fortsatt kritiskt läge. 

Sammantaget bedömer kommunledningskontoret att strategiska satsningar inom kärnverksamheten 
bör bestå. Det är inte rimligt att i dagsläget nedprioritera och sänka ambitionsnivån inom 
kärnverksamheten som syftar till att bygga Timrå starkt i framtiden. Om en sådan nedprioritering 
görs kommer att byggas färre bostäder, tillskapas mindre arbetstillfällena, attraheras färre inflyttare 
och därmed kommer skatteintäkterna inte att öka. 

Ett rimligt ställningstagande i steg ett i arbetet med handlingsplan för budget i balans är därför att 
inte dra ner på ambitionsnivån inom tillväxt, attraktion och samhällsbyggande. 
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Summerande bidrag till en budget i balans 

För att summera samlas samtliga möjliga åtgärder i tabellform med kostnadsberäkningar över tid. 
Utgångspunkten har varit utfall i resultat och inte budgeterade medel per verksamhetsdel. Två tabeller 
redovisas där den ena redovisar möjliga och prioriterade åtgärder i ett förste steg, med bibehållen 
resurssamling och prioritering av verksamhet som syftar till fortsatt arbete med fullmäktigeuppdragen 
samhällsbyggande för ett växande Timrå, ökad attraktionskraft och inflyttning och fortsatt 
förstklassiga resultat vad gäller företagsklimat och växande näringsliv med stärkt entreprenörskap. 

Tabell 1: Bibehållen resurssamling och prioritering för ett växande Timrå, Kommunstyrelsen 

 

KS bidrag till budget i balans, bibehållen 
ambitionsnivå 

Besparing inom kommunstyrelsen 
verksamheter (tkr) 

Område 2022 2023 2024 2025 2026 
Ledarskap och administration 800 800 800 800 800 
Digitalisera och effektivisera verksamhetsstöd     700 700 700 
Fördjupad samverkan med Sundsvall           
Effektiv användning av resurser för civilt försvar   250 500 500 500 
Översyn av intäktsfinansiering och 
projektfinansiering av verksamhet   100 100 100 100 
Tillväxt, attraktion och samhällsbyggande, ringa 
påverkan   900 700 700 700 
Ambitionssänkning av politiska uppdrag inom 
tillväxt, attraktion och samhällsbyggande           
SUMMA 800 2 050 2 800 2 800 2 800 

      
Område Besparing övriga kommunen (tkr) 
Översyn driftorganisation IT   500 500 500 500 
Politisk organisation och nämndstruktur         800 
SUMMA 0 500 500 500 1 300 

 

Ett annat alternativ är en sänkt ambitionsnivå inom den kärnverksamheten som syftar till att bygga 
Timrå starkt i framtiden. Om en sådan nedprioritering görs kommer det att byggas färre bostäder, 
tillskapas mindre arbetstillfällena, attraheras färre inflyttare med minskade skatteintäkter som 
följd.och därmed kommer skatteintäkterna inte att öka.  

Tabell 2: Dra ner på ambitionsnivån inom tillväxt, attraktion och samhällsbyggande. 
Kommunstyrelsen 

KS bidrag till budget i balans, sänkt ambitionsnivå 
Besparing inom kommunstyrelsen 

verksamheter (tkr) 
Område 2022 2023 2024 2025 2026 
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Ledarskap och administration 800 800 800 800 800 
Digitalisera och effektivisera verksamhetsstöd     700 700 700 
Fördjupad samverkan med Sundsvall           
Effektiv användning av resurser för civilt försvar   250 500 500 500 
Översyn av intäktsfinansiering och 
projektfinansiering av verksamhet   100 100 100 100 
Tillväxt, attraktion och samhällsbyggande, ringa 
påverkan   900 700 700 700 
Ambitionssänkning av politiska uppdrag inom 
tillväxt, attraktion och samhällsbyggande   700 700 700 700 
SUMMA 800 2 750 3 500 3 500 3 500 

      
Område Besparing övriga kommunen (tkr) 
Översyn driftorganisation IT   500 500 500 500 
Politisk organisation och nämndstruktur         800 
SUMMA 0 500 500 500 1 300 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2022-09-19 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 133 
Uppdrag budget i balans 
MBN/2022:757 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Nämnden beslutar att lämna följande förslag till åtgärder som bidrag till uppdraget budget i balans: 
 

- Se över taxorna för både verksamhetsområde miljö- och byggs myndighetsutövning. 
 

- Fortsätta arbetet med att digitalisera verksamheten med uppdaterade användarvänliga e-
tjänster. 

 
- Fortsätta hålla en effektiviserad administration på förvaltningen. 

 
- Samverka mellan Socialförvaltningen och miljö- och byggkontoret gällande 

bostadsanpassning upp. 
 

- Att vara återhållsam med befintligt överskott inom Miljö- och byggnadsnämnden och 
uppskattar kunna bidra med 1,6 miljoner kronor i överskott vid 2022 års slut. 

_____ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande förslag till åtgärder som bidrag till 
uppdraget budget i balans: 
 

- Se över taxorna för både verksamhetsområde miljö- och byggs myndighetsutövning. 
 

- Fortsätta arbetet med att digitalisera verksamheten med uppdaterade användarvänliga e-
tjänster. 

 
- Fortsätta hålla en effektiviserad administration på förvaltningen. 

 
- Samverka mellan Socialförvaltningen och miljö- och byggkontoret gällande 

bostadsanpassning upp. 
 

- Att vara återhållsam med befintligt överskott inom Miljö- och byggnadsnämnden och 
uppskattar kunna bidra med 1,6 miljoner kronor i överskott vid 2022 års slut. 
 

 
  



Protokollsutdrag 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2022-09-19 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

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. 
 
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. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ser över samtliga taxor inom miljö- och byggs verksamhetsområde för 
att erhålla full kostnadstäckning för myndighetsutövning och övriga uppgifter som nämnden enligt 
lag får ta ut avgifter för. Samsyn sker inom förvaltningen för att en gemensam timkostnad/ 
handläggningskostnad arbetas fram för all taxebaserad verksamhet. Taxor som berörs är för livsmedel, 
miljöbalken, serveringstillstånd och folköl, tobak, och liknande produkter, strålskydd, läkemedel samt 
Plan- och bygglagstaxa.  
 
Fortsätta med digitalisering av förvaltningen med användarvänliga e-tjänster för våra medborgare och 
företagare. För att bibehålla effektiviteten på förvaltningen och samhällets krav som ställs. Med ett 
ärendesystem som anpassats för vårt arbete med integrering mot våra e-tjänster. Där administrationen 
effektiviseras genom dess smarta funktioner.   
 
Genom att öka samverkan och förståelsen mellan socialförvaltningen och bostadsanpassnings-
handläggningen på miljö- och byggnadsnämnden. Sker mervärden som bidrar till uppdraget det goda 
åldrandet, kvalitet nära vård och boende. Inom resp. ansvarsområde utreds möjligheterna till att göra 
mer med samma resurser och samtidigt förenkla för den enskilde samt att tillgodose behovet av 
bostad på ett effektivare sätt.  
 
Budgetavvikelsen för Miljö- och byggnadsnämnden per den sista juli uppgick till två miljoner kronor. 
Årsprognosen efter fyramånadersbokslutet var 0,5 miljoner kronor, men revideras nu vid 
delårsbokslutet upp till 1,6 miljoner kronor. En återhållsamhet i kostnader och ny bedömning av 
intäkter, framför allt byggsanktionsavgifter, skapar sannolik möjlighet för nämnden att bidra positivt 
till kommunens resultat 2022 med 1,6 miljoner kronor.  
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2022-09-19 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
Beslut KF §107 Uppdrag budget i balans. 
 
Protokollsutdraget skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggkontoret 
Miljöenheten 
Byggenheten 
 
Exp     /     2022 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Miljö- och byggkontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Mattias Högberg 2022-09-21 MBN/2022:757 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 31 93 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Uppdrag budget i balans – Miljö- och byggnadsnämnd 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 
Miljö- och byggnadsnämnden lämnar följande förslag till åtgärder som bidrag till uppdraget budget i 
balans: 
 

 Se över taxorna för både verksamhetsområde miljö- och byggs myndighetsutövning. 
 

 Fortsätta arbetet med att digitalisera verksamheten med uppdaterade användarvänliga e-
tjänster. 

 
 Fortsätta hålla en effektiviserad administration på förvaltningen. 

 
 Samverka mellan Socialförvaltningen och miljö- och byggkontoret gällande 

bostadsanpassning upp. 
 

 Att vara återhållsam med befintligt överskott inom Miljö- och byggnadsnämnden och 
uppskattar kunna bidra med 1,6 miljoner kronor i överskott vid 2022 års slut. 

 
 
Ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden ser över samtliga taxor inom miljö- och byggs verksamhetsområde för 
att erhålla full kostnadstäckning för myndighetsutövning och övriga uppgifter som nämnden enligt 
lag får ta ut avgifter för. Samsyn sker inom förvaltningen för att en gemensam timkostnad/ 
handläggningskostnad arbetas fram för all taxebaserad verksamhet. Taxor som berörs är för livsmedel, 
miljöbalken, serveringstillstånd och folköl, tobak, och liknande produkter, strålskydd, läkemedel samt 
Plan- och bygglagstaxa.  
 
Fortsätta med digitalisering av förvaltningen med användarvänliga e-tjänster för våra medborgare och 
företagare. För att bibehålla effektiviteten på förvaltningen och samhällets krav som ställs. Med ett 
ärendesystem som anpassats för vårt arbete med integrering mot våra e-tjänster. Där administrationen 
effektiviseras genom dess smarta funktioner.   
 
Genom att öka samverkan och förståelsen mellan socialförvaltningen och bostadsanpassnings-
handläggningen på miljö- och byggnadsnämnden. Sker mervärden som bidrar till uppdraget det goda 
åldrandet, kvalitet nära vård och boende. Inom resp. ansvarsområde utreds möjligheterna till att göra 
mer med samma resurser och samtidigt förenkla för den enskilde samt att tillgodose behovet av 
bostad på ett effektivare sätt.  
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Tjänsteskrivelse  

 

Miljö- och byggkontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Mattias Högberg 2022-09-21 MBN/2022:757 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 31 93 

Budgetavvikelsen för Miljö- och byggnadsnämnden per den sista juli uppgick till två miljoner kronor. 
Årsprognosen efter fyramånadersbokslutet var 0,5 miljoner kronor, men revideras nu vid 
delårsbokslutet upp till 1,6 miljoner kronor. En återhållsamhet i kostnader och ny bedömning av 
intäkter, framför allt byggsanktionsavgifter, skapar sannolik möjlighet för nämnden att bidra positivt 
till kommunens resultat 2022 med 1,6 miljoner kronor.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag MBN 220919 § 133 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
Miljö- och byggkontoret 
 
 
 
Mattias Högberg 
Tf miljö- och byggchef



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.  
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 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 
 
 

 



Timrå Kommun 
Kommunledningskontoret  2019 
 

Postadress: 861 82 Timrå 
Besöksadress: Köpmangatan 14 
Telefon: 060-16 31 00 

Bankgiro: 5672-9387  
Organisationsnummer: 212000-2395 
Fax: 060-16 31 05 

Hemsida: www.timra.se 
E-post: info@timra.se 

 

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.
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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

6



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

8



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.

9



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.

10



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.

11



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.

13



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.

14



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
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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

25



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 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-09-21 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 79 
Barn- och utbildningsnämndens bidrag till en budget i balans för 
planperioden 2022-2024 
BUN/2022:134 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna upprättad rapport och överlämna den till Kommunfullmäktige 
___________ 
 
Ärendet 
Under gemensam beredning 2022 inför planperiod 2022-2024 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. 
 
Kommunfullmäktige har utifrån ovanstående beslutat 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. 
 
Uppdraget till samtliga nämnder ska redovisas till kommunstyrelsen i oktober. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Nämndens bidrag 
Vision 2025 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna upprättad rapport och överlämna den till 
kommunfullmäktige. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 



Protokollsutdrag 
2 

 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-09-21 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2022 
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Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Ann-Christin Isaksson 2022-06-28 BUN/2022:134 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163433 

  
 
 
 
 
Barn- och utbildningsnämndens bidrag till en budget i balans för 
planperioden 2022-2024 
 
Enligt statistiska jämförelser är bedömningen att barn- och utbildningsnämnden inte är 
överfinansierad inom någon verksamhet nämnden ansvarar för. Eftersom vi hela tiden utgår ifrån 
volymer regleras budgetäskanden utifrån behov. 
 
Bemanning inom grundskola, grundsärskola och gymnasieskola styrs av lagstadgad timplan och 
behörighetsförordning. Inom förskolan finns kravet att minska barngruppernas storlek, vilket redan 
idag medför vissa svårigheter med tanke på personaltätheten. Inom flera verksamheter under 
skollagen har vi statsbidrag för att delfinansiera vissa personalgrupper, vid neddragning av den 
kommunala budgeten riskerar vi att mista dessa statsbidrag. 
 
Vi kan inte hitta några verksamheter som medger snabba förändringar men med tanke på hur den 
kommunala ekonomin ser ut att utvecklas bör nämnden ge förvaltningschef/skolchef ett uppdrag att 
se över kommunens skolstruktur, inklusive kulturskola och dygnet runt verksamheten (nattis).  
 
Det vi i ett kortare perspektiv kan utreda för att hitta kostnadseffekter är vår chaufförsorganisation 
som idag bedrivs i egen regi. Kan vi med bibehållen kvalitet upphandla den tjänsten? Vi är väl 
medvetna om att effekten handlar om en mindre summa (150-200 tkr) men alla idag möjliga 
förändringar bör genomlysas. 
 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-09-20 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 116 
Budget i balans planperiod 2022-2024 - redovisning av åtgärder 
SN/2022:178 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar. 

1. Godkänna förvaltningens redovisning för överlämning till kommunstyrelsen. 
2. Uppdra till förvaltningschef att analysera ifall det finns kostnader som felaktigt redovisas som 

missbruksvård som ska redovisas som kostnader kopplade till psykisk hälsa eller annan 
verksamhet, såsom våld i nära relation eller LSS. 

3. Uppdra till förvaltningschef att utreda organisation och arbetssätt kopplat till 
försörjningsstöd, integration och arbetsmarknad. I denna utredning ska även feriearbete för 
ungdomar somt externa arenor för arbetsmarknadsåtgärder ses över. 

4. Uppdra till förvaltningschef att bistå Kultur- och tekniknämnden i analys och eventuell 
omförhandling av externa hyresavtal. Ambitionen ska vara att sänka den befintliga 
hyreskostnaden utan att äventyra standard på boendena. 

5. Uppdra till förvaltningschef att göra en analys och översyn över lägenhetshyror inom särskilt 
boende inför nästa års hyresförhandling. 

6. Uppdra till förvaltningschef att göra en genomlysning av bemanning och kostnadsläge inom 
vård- och omsorgsboenden samt återkomma med förslag på särskilda åtgärder.  

7. Uppdra till förvaltningschef att under 2023 utreda befintliga riktlinjer för biståndsprövning 
gällande Socialtjänstlagen (SoL) samt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS), för att kunna påvisa möjlig ambitionssänkning när det gäller biståndsbedömda insatser 
enligt ovan nämnda lagstiftningar.  

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har uppdragit till samtliga nämnder att redovisa vidtagna och möjliga åtgärder 
för en budget i balans till kommunstyrelsen i oktober. Detta utifrån att kommunstyrelsen noterat att 
kommunens ekonomiska utveckling äventyras av lägre intäkter och högre kostnader på grund av 
framförallt demografiska förändringar och volymförändringar inom socialnämndens område.  
 
Socialförvaltningen har lämnat en redovisning över möjliga åtgärder för en budget i balans under 
planperioden. Förvaltningschef Sara Grape Junkka presenterar förslaget i samband med 
sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens bidrag till en budget i balans för planperioden 2022-2024 
Underlag för budget i balans, rapport 2022-09-12 
KF 2022-06-13 § 107, Uppdrag budget i balans planperiod 2022-2024 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
Verksamhetscontroller klk 
Förvaltningschef 
 
Exp     /     2022 
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Socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Sara Grape Junkka 2022-09-05 SN/2022:178 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163433 

  
 
 
 
 
Socialnämndens bidrag till en budget i balans för planperioden 2022-
2024 

Enligt statistiska jämförelser ligger socialnämnden i ett högt kostnadsläge inom följande områden:  

- Individ- och familjeomsorgen 
- Äldreomsorgen, särskilt boende för äldre.  

 

Individ och familjeomsorgen: 

Organisation arbetsmarknad, integration och försörjningsstöd 

Enligt Kolada har Timrå Kommun siffror som ligger över rikssnittet och liknande kommuner vad 
avser kostnader för IFO. Kostnader för placeringar för barn- och unga samt missbruksplaceringar är 
höga. När det gäller barn och ungdomsvård har antalet orosanmälningar ökat markant sedan 2015, 
från 450 st under 2015 till 1300 under 2021. För att kunna erbjuda tidiga insatser för barn och unga 
samt minska kostnader för dyra placeringar krävs att det finns tidiga och förebyggande insatser att 
erbjuda. Inom området 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. Timrå har sedan 2020 ökat möjligheten till hemmaplanslösningar med bland annat 
förstärkningar inom familjeresurscentrum. I närtid har samarbete med skolan renderat i en 
skolsocionom, och länssamverkan har lett till gemensam familjehemsorganisation.  

 

Missbruksvård 

Enligt Kolada har Timrå Kommun siffror som ligger över rikssnittet och liknande kommuner vad 
avser kostnader för IFO och missbruksvård för vuxna. Sedan 2017 har Timrå visat på dyrare 
kostnader för missbruksvården. 2017 tog IFO över ansvaret för socialpsykiatrin varför det finns 
anledning att tro att ett samband finns mellan det övertagandet och det dyrare kostnadsläget.  

Socialnämnden föreslås ge förvaltningschef i uppdrag att analysera följande ekonomiska 
frågeställning:  

- Finns kostnader som felaktigt redovisas som missbruksvård som egentligen ska redovisas 
som kostnader kopplat till psykisk hälsa eller annan verksamhet såsom våld i nära 
relation eller LSS? 
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Socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Sara Grape Junkka 2022-09-05 SN/2022:178 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163433 

Inom IFO ingår även försörjningsstöd, integration och arbetsmarknad. Socialförvaltningen tog över 
ansvaret för arbetsmarknad 2020 och genomförde i övertagandet en stor översyn och omställnings-
arbete. De senaste tre åren visar på ett resultat om sjunkande kostnader för försörjningsstöd men trots 
detta bedömer förvaltningen det nödvändigt att göra en översyn av organisation för att se om det 
finns ytterligare effektiviseringar eller förändringar av arbetssätt som är nödvändiga.  

Socialnämnden föreslås att ge förvaltningschef i uppdrag att utreda organisation och arbetssätt 
kopplat till försörjningsstöd, integration och arbetsmarknad. I denna utredning skall även 
feriearbete för ungdomar samt externa arenor för arbetsmarknadsåtgärder ses över.   

 

Ambitionssänkning som kan genomföras inom IFO:  

Förstärkt bostadsbidrag 

Socialnämnden har beslutat att inte räkna det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer med 
bostadsbidrag som intäkt vid ansökan om försörjningsstöd. Timrå Kommun är en av få kommuner i 
landet som gjort det ställningstagandet. Vid ansökan om försörjningsstöd ska alla inkomster räknas 
av mot riksnormen. Skulle kommunen räkna med det tillfälliga tilläggsbidraget skulle kostnaderna 
för försörjningsstödet sjunka med motsvarande.  

Kostnaderna varierar utifrån hur många barnfamiljer som är i behov av försörjningsstöd. Under 
Coronaåret 2020 låg kostnaden på ca 50 000 kr/månad för det extra bostadsbidraget. Det minskade 
under 2021 och låg i december 2021 på 33000 kr.  

Kostnader för de två senaste månaderna:  

Augusti 2022: 26573 kr 

September 2022: 27800 kr 

Konsekvenser: De mest utsatta barnfamiljerna skulle få mindre pengar att leva på varje månad.  
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Socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Sara Grape Junkka 2022-09-05 SN/2022:178 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163433 

Äldreomsorgen 

Lokalkostnader Äldreomsorgen 

Lokaler fastigheter 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 samt 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 
underskottsfinansierar kommunen lägenhetshyrorna med 1,5 mnkr. I en sammanställning av 
kommunens kostnad för äldreomsorgen kan detta vara en förklaring och bör beaktas. 

Socialnämnden föreslås att ge förvaltningschef i uppdrag att bistå kultur- och tekniknämnden i 
analys och eventuell omförhandling av externa hyresavtal. Ambitionen ska vara att se över 
möjligheten att sänka den befintliga hyreskostnaden utan att äventyra eventuell standard på 
boendena. 

Socialnämnden föreslås att ge förvaltningschef i uppdrag att göra en analys och översyn över 
lägenhetshyrorna inom särskilt boende inför nästa års hyresförhandling.   
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Socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Sara Grape Junkka 2022-09-05 SN/2022:178 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163433 

 

Särskilt boende för äldre 

Kostnaderna för särskilt boende för äldre är höga jämfört med landets övriga kommuner. 
Utmaningen är att bemanna särskilda boenden mer resurseffektivt.  

Förutom lokalkostnader är det kostnader kopplat till personalbemanning som har stor påverkan för 
kostnadsläget för särskilda boenden. För att kunna bemanna så resurseffektivt som möjligt men med 
hänsyn till brukarnas behov samt att verka för en god arbetsmiljö för personalen bör en fördjupad 
analys och kartläggning göras.   

Förvaltningen arbetar redan med att utöka R-turer samt utöka vikariepoolen, men bedömning är att 
ett större arbete med helheten behöver utföras.  

Socialnämnden föreslås ge förvaltningschefen i uppdrag att genomlysa bemanning och 
kostnadsläge inom särskilda boende samt återkomma med förslag på åtgärder 

 

Biståndsbedömning  

Nämnden fastställde nuvarande riktlinjer i december -2018 och det finns sedermera ett behov av att 
förtydliga inslag i myndighetsutövningen som bland annat behöver förstärkas med sikte på att uppnå 
jämnare kvalitet i verksamhet som bedriver utförande av insatser till äldre. Dock följer 
frågeställningen om en utredning och förändringar av nuvarande riktlinjer kan bidra till besparingar 
inom äldreomsorgen? Skulle exempelvis en ambitionssänkning kunna genomföras utan att rucka på 
rättssäkerhet och kvalitét i Timrå kommuns äldreomsorg.  

Socialnämnden föreslås att uppdra till förvaltningschef att under 2023 utreda befintliga 
riktlinjer för biståndsprövning, SoL och LSS, för att eventuellt kunna påvisa möjlig 
ambitionssänkning när det gäller biståndsbedömda insatser enligt ovan nämnda lagstiftningar.  



Protokollsutdrag 
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 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-11-08 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 317 
VA Policy 
KS/2020:458 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Anta VA-policy. 
____ 
 
Ärendet 
Det pågående arbetet med att ta fram en VA-plan för kommunen följer en vägledning framtagen av 
Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten. VA-planen består av ett antal steg som ska 
genomföras varav VA-policy är ett steg som enligt vägledningen ska beslutas av kommunfullmäktige. 
 
VA-policyn är ett steg där strategiska vägval, riktlinjer för hantering av vissa va-frågor samt 
prioriteringsgrunder fastställs. Dessa bygger på kunskapen från det tidigare steget som kallas för VA-
översikt samt från resultatet av den workshop som hölls med tjänstepersoner och politiker i december 
2021. 
 
VA-policyn är strukturerad med en tydlig uppdelning mellan allmän VA-försörjning, utbyggnad av 
allmän VA-försörjning, enskilt VA, dagvatten och mer övergripande frågor.   
 
VA-policyn blir sedan ett styrande dokument för resterade arbete med de handlingsplaner som ska 
upprättas för den allmänna och enskilda VA-försörjningen. Det arbetet kommer också följa den 
ändring som sker i lagen om allmänna vattentjänster och som träder i kraft i januari 2023.  
 
Ärendets tidigare behandling 
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Beslutsunderlag 
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VA-översikt 
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 Olof Lindstrand 2022-10-24 KS/2020:458 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Beslut om VA-policy 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Anta VA-policy 
 
Ärendet 
Det pågående arbetet med att ta fram en VA-plan för kommunen följer en vägledning framtagen av 
Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten. VA-planen består av ett antal steg som ska 
genomföras varav VA-policy är ett steg som enligt vägledningen ska beslutas av kommunfullmäktige. 
 
VA-policyn är ett steg där strategiska vägval, riktlinjer för hantering av vissa va-frågor samt 
prioriteringsgrunder fastställs. Dessa bygger på kunskapen från det tidigare steget som kallas för VA-
översikt samt från resultatet av den workshop som hölls med tjänstepersoner och politiker i december 
2021. 
 
VA-policyn är strukturerad med en tydlig uppdelning mellan allmän VA-försörjning, utbyggnad av 
allmän VA-försörjning, enskilt VA, dagvatten och mer övergripande frågor.   
 
VA-policyn blir sedan ett styrande dokument för resterade arbete med de handlingsplaner som ska 
upprättas för den allmänna och enskilda VA-försörjningen. Det arbetet kommer också följa den 
ändring som sker i lagen om allmänna vattentjänster och som träder i kraft i januari 2023.  
 
Ärendets tidigare behandling 
- 
 
Beslutsunderlag 
VA-policy 
VA-översikt 
Bilaga 1. Lagar och mål 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Miljö- och byggkontoret 
Kultur- och teknikförvaltningen 
MittSverige Vatten och Avfall 
 
Exp     /     2022 
 
 
 



2 
Tjänsteskrivelse  

 

Samhällsenheten   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Olof Lindstrand 2022-10-24 KS/2020:458 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

Här skrivs ev utförligare ärendetext 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Andreaz Strömgren Olof Lindstrand 
Kommunchef Stadsarkitekt



 1 (5) 

 

 

  

M
a

ll:
 M

e
m

o
.d

o
t 

v
e
r 

1
.0

 

VA-PLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN 

VA-policy   

1 Inledning och bakgrund  

Denna policy är en del av VA-planen för Timrå kommun. En VA-plan beskriver 
hur VA-försörjningen ska ordnas i hela kommunen, inom och utanför verksam-
hetsområde för kommunalt VA. Med VA menas dricksvatten och avlopp, där av-
lopp innebär både spillvatten och dagvatten.  

 

Figur 1 VA-planens olika delar. 

Landets kommuner bör utarbeta vatten- och avloppsvattenplaner (VA-planer), sär-
skilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår eller riskerar att inte 
uppnå god ekologisk, god kemisk eller god kvantitativ status.  

Kommunerna ska upprätta eller revidera plan för dricksvatten, spillvatten och dagvatten 
(VA-plan) och genomföra åtgärder i enlighet med planen så att miljökvalitetsnormerna 
för yt- och grundvatten ska kunna följas. (Åtgärdsprogram för vatten 2021–2027, Bot-
tenhavets vattendistrikt) 

Kommunerna ska också ta fram vattentjänstplaner som ska visa hur det kommu-
nala ansvaret att försörja kommunen med VA-tjänster säkerställs. Tanken med en 
VA-plan och en vattentjänstplan är att det ska finnas en samlad och samordnad 
planering av VA-frågor i kommunen, där syftet är att långsiktigt säkerställa en god 
vattenkvalitet i våra vattenförekomster och en VA-försörjning som motsvarar da-
gens och framtidens behov.  

VA-planearbetet för Timrå har byggts upp i tre steg; VA-översikt, VA-policy och 
handlingsplaner. VA-översikten redovisar nuvarande situation inom Timrå kom-
mun med avseende på förhållanden som har eller kan få betydelse för VA-försörj-
ningen. I översikten redovisas även hur ansvarsförhållandena ser ut. Samtliga aktö-
rer har alla ett grundläggande ansvar att utföra sina åtaganden i enlighet med gäl-
lande lagar, regler och fattade beslut. Vad som gäller enligt lag kan läsas i bilaga 1 
till översikten. 
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Syftet med VA-policyn är att ge stöd och vägledning i arbetet med att uppnå en 
långsiktigt hållbar VA-försörjning såväl i gles bebyggelse som i kommunens tätor-
ter. VA-policyn redovisar strategiska vägval, riktlinjer och prioriteringsgrunder till 
VA-planen.  

2 Prioriteringar 

2.1 Allmän VA-försörjning  

I det fortsatta arbetet med den befintliga allmänna anläggningen för VA-försörj-
ningen ges följande hög prioritet:  

 De allmänna VA-anläggningarna ska vara utformade och drivas för att vara 
långsiktigt hållbara med avseende på miljöpåverkan, samhällsutveckling, 
ekonomi, energi- och resursutnyttjande, klimatpåverkan samt människors 
hälsa. 

 Förbättra skyddet av befintliga och potentiella vattentäkter, exempelvis ge-
nom att stärka områdesskyddet. 

 Minska sårbarheten i vattenförsörjningen. 

 De allmänna vattentäkterna och potentiella dricksvattenresurserna ska vär-
nas genom inrättade av vattenskyddsområden med föreskrifter som leder 
till ett långsiktigt skydd och skapar tydliga förutsättningar för samhällsut-
veckling. 

 En reservvattenplan ska finnas för de allmänna vattentäkterna, och kom-
munen tillsammans med MSVA ska ha en genomarbetad nödvattenplane-
ring som säkerställer dricksvattenförsörjningen vid kriser. 

 Avloppshanteringen ska planeras att miljökvalitetsnormerna för yt-och 
grundvatten ska kunna följas och att hantera framtida krav på miljö- och 
hälsoskydd uppfylls. Verksamheten ska även medge nyttjande av resurser 
som energi och växtnäring. 

 För ledningsnätet ska det finnas en strategisk och långsiktig förnyelseplane-
ring som ligger till grund för åtgärder som minskar mängden tillskottsvat-
ten i spillvattennätet respektive utläckage från dricksvattennätet.  

 Planeringen av den allmänna VA-anläggningen ska ta hänsyn till risker för 
ras- och skred och annan negativ påverkan till följd av klimateffekter som 
torka, kraftiga regn eller förändrade grundvattennivåer och havsnivåer
 . 

 När nya bebyggelse- eller verksamhetsområden planeras, där anslutning till 
den allmänna VA-anläggningen är avsikten, måste kapacitet, status och be-
hov gällande ledningsnät, avloppsbehandling, vattenförsörjning och dagvat-
tenomhändertagande tydliggöras tidigt i bygglovs- eller planprocessen. 

 Vid drift av den allmänna VA-anläggningen eftersträvas att förbruka så lite 
resurser, material och energi som möjligt. 
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2.2 Utbyggnad av allmän VA-försörjning 

Timrå är en kommun som växer. I och med befolkningsökningen behövs nya bo-
städer och arbetsplatser vilka ska ha fungerande VA-försörjning. Utbyggnaden av 
allmänna VA-tjänster bör ske utifrån en VA-utbyggnadsplan. Planerad utbyggnad 
och hur prioriteringen av områdena skett framgår av VA-utbyggnadsplanen till 
VA-planen. 

 Utbyggnad av allmänt VA sker i första hand till områden som faller inom 
kommunens skyldighet enligt § 6 Lagen om allmänna vattentjänster vilket 
leder till en utvidgning av VA-verksamhetsområdet. Anslutning av områ-
den eller enskilda fastigheter som inte faller under ovanstående skyldighet 
kan vara möjligt om det finns tekniska och ekonomiska förutsättningar för 
det. Anslutning kan då ske via utvidgning av verksamhetsområde eller via 
avtal. 

 Prioritering av de utbyggnadsområden för avloppsvatten (spillvatten och 
dagvatten) och/eller dricksvatten som faller inom kommunens skyldighet 
ska ske enligt prioriteringsmodell som tar hänsyn till: 

o  1. Hälsa och miljö 

o 2. Samhällsutveckling 

o 3. Tekniska/ekonomiska förutsättningar  

 Kommunen ska i möjligaste mån nyttja befintliga anläggningar vid utbygg-
nad, och att verka för centralisering av VA-anläggningar där möjlighet/för-
utsättningar finns. Samverkan över kommungränserna kan bli aktuellt även 
på spillvattenområdet i linje med MSVAs avloppsstrategi. 

 VA-utbyggnad enligt § 6 ska dimensioneras så att all befintlig och planerad 
bebyggelse i det aktuella området kan anslutas.  

2.3 Enskilt VA 

Utanför verksamhetsområde för allmänt VA sker VA-försörjningen genom en-
skilda anläggningar. I det fortsatta arbetet med prövning, tillsyn och rådgivning 
kring enskilt VA ges följande hög prioritet:  

 Enskilda avlopp ska ordnas utifrån kraven i miljöbalken. För områden med 
hög skyddsnivå gäller särskilda krav, bedömning görs i varje enskilt fall. 

 Dricksvatten ska ordnas med tillräcklig kvantitet och kvalitet i bostadsbe-
byggelse. 

 Tillsyn enligt Miljöbalken ska prioriteras i de områden där enskilda avlopp 
kan medföra hög risk för miljö och hälsa.  

 Timrå kommun ska ha tydliga riktlinjer om hur befintliga enskilda VA-an-
läggningar ska hanteras i väntan på utredning och utbyggnad av allmän VA-
försörjning enligt VA-utbyggnadsplanen. 

 Vid förhandsbesked, bygglov eller detaljplan ska en särskild VA-utredning 
göras för klargöra en åtgärds lämplighet.  
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2.4 Dagvatten 

Dagvattenhanteringen behöver utvecklas jämfört med nuläget. En dagvattenstra-
tegi ska finnas med riktlinjer för hur dagvatten ska hanteras i Timrå kommun. I det 
kommande arbetet med dagvatten ges hög prioritet: 

 Tydliggöra ansvaret för dagvattenhanteringen i en strategi, liksom för ägan-
det och driften av de befintliga dagvattenanläggningarna.  

 I väntan på strategin ska dimensioneringsprinciper i Svenskt Vattens P110 
och principer för dagvattenhantering enligt Svensk Vattens P105 följas vid 
all bebyggelse, inom och utanför verksamhetsområde för dagvatten.  

 I nya bebyggelse/verksamhetsområden får inget dagvatten anslutas till spill-
vattennätet. Vid förtätning/omvandling får anslutning av dagvatten till 
spillvattennätet endast ske i undantagsfall. 

 I områden med kombinerade ledningar där dagvatten orsakar källaröver-
svämningar eller bräddningar som riskerar att påverka recipienten negativt, 
ska arbetet med att separera ledningsnätet prioriteras. Detsamma gäller om 
dagvattnet påverkar reningsgraden eller reningsprocesserna i avloppsre-
ningsverket negativt. 

 I nya bebyggelseområden och vid förtätning/omvandling ska dagvatten i 
första hand omhändertas lokalt inom området, primärt inom den egna fas-
tigheten där dagvattnet uppstår, och i andra hand fördröjas innan avledning 
så att dagvattenbelastningen från området inte ökar till följd av exploate-
ringen.  

 Dagvatten ska i grunden ses som en resurs som kan bidra till värdefull 
grundvattenbildning och som kan användas till andra ändamål som bevatt-
ning.  

 I största möjliga utsträckning utformas lokala lösningar så att de nyttjar och 
efterliknar naturliga system med ytlig avledning till recipient, och upptag 
och fördröjning genom växtlighet. 

 Tillförseln av föroreningar till dagvattensystemet ska begränsas så långt 
som möjligt och vid behov bör rening ske så nära föroreningskällan som 
möjligt. Den som ger upphov till det förorenade vattnet ska bekosta re-
ningen av det. 

 När nya bebyggelse/verksamhetsområden eller förtätning/omvandling pla-
neras måste förhållandena för dagvattenomhändertagande klargöras tidigt i 
planprocessen, i syfte att redovisa behov av fördröjning, avledning och re-
ning av dagvatten för att identifiera lösningar. 

 Göra en översyn av dagvattenhanteringen för att säkra hanteringen gäl-
lande skyfall, klimatförändringar, höga havsnivåer och höga vattenflöden. 
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2.4 Övergripande 

I Timrå kommun är samarbetet inom kommunen och med MSVA i VA-frågorna 
centralt för arbetet inom denna VA-plan.  

 Vi samverkar över alla gränser för att skapa långsiktig social, ekonomisk 
och ekologisk hållbarhet, hög attraktivitet och tillväxt med målet att nå 20 
000 invånare i Timrå senast år 2035. 

 All planläggning och prövning ska utvecklas så att miljökvalitetsnormerna 
för vatten uppnås och inte överträds. 

 Översiktsplanering och VA-planering ska samordnas för att VA-frågorna 
ska komma in tidigt i planeringsprocesserna. 

 Resurser i avloppsvatten och avloppsslam ska så långt som möjligt nyttig-
göras på ett hållbart sätt. Avloppsslam, även slam från enskilda avloppsan-
läggningar, som genereras i kommunen ska omhändertas med största möj-
liga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan. Biogas ska kunna 
användas för värme- och elproduktion eller som fordonsgas efter uppgra-
dering. 

3 Aktualisering 

VA-policyn ska ses över vart fjärde år, tillsammans med övriga VA-planedoku-
ment, av en arbetsgrupp bestående av deltagare från Timrå kommun och MSVA. 
Ansvarig för revideringen är Kommunstyrelsen. Policyn kan aktualiseras eller arbe-
tas om i samband med översynen. 
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1 Inledning och bakgrund  

Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt har i sitt åtgärdsprogram för 

perioden 2016–2021 fastslagit att kommunerna ska upprätta och utveckla vatten- och 

avloppsplaner (VA-plan) för att miljökvalitetsnormer för vatten ska kunna följas. I 

den reviderade Lagen om allmänna vattentjänster som börjar gälla 1 januari 2023 

ställs krav på att kommunerna ska ta fram en vattentjänstplan för att tydliggöra hur 

kommunen arbetar med att tillgodose behoven av allmänna VA-tjänster i 

kommunen. Avsikten är att både VA-plan och vattentjänstplan omfattas av detta 

dokument. 

Tanken med en VA-plan och en vattentjänstplan är att det ska finnas en samlad och 

samordnad planering av VA-frågor i kommunen, där syftet är att långsiktigt 

säkerställa en god vattenkvalitet i våra vattenförekomster.  

 

Figur 1 VA-planens olika delar 

 

En systematisk och strategisk VA-planering bidrar till:  

 Att miljökvalitetsnormer för vatten på sikt uppnås och att dricksvatten 

skyddas.  

 En effektiv hantering av exploateringsärenden, bygglov, detaljplaner och 

etableringar. 

 Att hjälpa fastighetsägare att fatta långsiktigt hållbara beslut för sin 

dricksvatten- och avloppslösning.  

 Att ge VA-huvudmannen bättre förutsättningar för att göra långsiktiga, 

ekonomiskt hållbara VA-investeringar. 
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Arbetet med att ta fram VA-planen har delats upp i tre steg; VA-översikt, VA-policy 

och VA-plan, och följer den vägledning som Havs- och vattenmyndigheten (rapport 

2014:1) tagit fram. Handlingsplanen för allmänt VA gäller för MittSverige Vatten och 

Avfalls (MSVA) medlemskommuner, alltså gemensamt för Timrå, Sundsvall och 

Nordanstig. 

En första del i arbetet är VA-översikten. Översikten redovisar nuvarande situation 

inom Timrå kommun med avseende på förhållanden som har eller kan få betydelse 

för VA-försörjningen. I översikten redovisas även hur ansvarsförhållandena ser ut. 

Förutom enskilda fastighetsägare, VA-huvudmannen (Timrå Vatten AB) och Miljö - 

och byggnadsnämnden så är även en rad andra aktörer berörda i olika utsträckning.  

1.1 Kort om hur arbetet har bedrivits 

Arbetet med VA-planen har bedrivits av en arbetsgrupp med representanter från 

miljö- och byggkontorets bygg- och miljöenhet, kultur- och teknikförvaltningen, 

enheten Tillväxt Timrå samt representanter för MSVA. Projektansvarig för VA-

översikten har Olof Lindstrand (Timrå kommun) och Erik Norin (MSVA) varit. 

I denna VA-översikt beskrivs förutsättningarna för Timrå kommun med avseende på 

nuläge, omvärldsfaktorer och framtida behov. VA-översikten omfattar dricksvatten, 

spillvatten, dag- och dränvatten inom och utanför verksamhetsområden för VA. 

1.2 Om Timrå 

I Timrå var befolkningen i utgången av 2021 17 923 invånare. Timrå är en del av 

Sundsvallsregionen som har ca 200 0000 invånare. Sundsvall och Timrå har en 

gemensam arbetsmarknad. Drygt hälften av förvärvsarbetarna arbetar utanför 

kommunen och då främst i Sundsvall. Timrå har under de senare åren haft stark 

utveckling på fastighetspriser vilket indikerar på att kommunen är attraktiv som 

boendekommun. Flera stora exportindustrier finns i kommunen varför 

transportnätet i regionen är av stor vikt. Befolkningsmängden har legat på en relativt 

jämn nivå de senaste åren. 

Timrå delar VA-bolag med grannkommunerna Sundsvall och Nordanstig. 

Huvudman för VA i kommunen är Timrå Vatten AB. Timrå Vatten är ett 

kommunalt bolag som ägs till 100 % av Timrå kommun. Bolaget äger den allmänna 

vatten- och avloppsanläggningen i Timrå kommun. 
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Figur 2 MSVAs medlemskommuner och deras placering i Sverige 

Timrå är den till ytan minsta kommunen av de tre ”MSVA-kommunerna”, belägen 

precis norr om Sundsvall i Västernorrlands län. Bottenhavet är beläget utanför 

kommunen och Indalsälven rinner genom södra delen av kommunen. Centralort är 

Timrå. 

 

Figur 3 Karta över Timrå kommun 
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1.2.1 Befolkningsutveckling 

Från kommunens översiktsplan finns befolkningsmål där ambitionen är att till år 

2025 vara 19 000 personer och år 2035 20 000 invånare. 

I översiktsplanen ges vägledning för att kommunen ska förtäta inom befintliga 

tätortsområden, men nya utvecklingsområden för bostäder finns också med som stöd 

för kommunens utveckling. Det största bebyggelsetrycket finns inom tätorterna och i 

Tynderö. Utöver nya områden så sker en omvandling av fritidsboende till 

åretruntboende.  

Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen föreslås på Åstön, i Tynderö, 

Bölesjön, Lilla- och Stora Bandsjön, Röjesjön, Bredsjön, Stor-Skälsjön, Stor-Laxsjön 

och Sandarna. 

1.2.2 Utvecklingsområden näringsliv 

I kommunens översiktsplan pekas nya områden ut för utveckling av näringsliv. Dessa 

är belägna i Hamsta, Orsill, Forsmon, Midlanda och Torsboda. Stordalen är ett 

område som skulle kunna bli aktuellt för näringslivsutveckling, men området 

avvaktar linjestudien av ny järnväg.   

I Torsboda planeras för ett större sammanhängande näringslivsområde som ska 

kunna fungera som etablering för gigafabriker, t. ex batterifabrik, med ett mycket 

stort antal anställda. 

 

2 Lagkrav och mål  

VA-planeringen omfattas av flera lagstiftningar, regelverk, direktiv och mål. En 

sammanfattning av dessa återfinns i bilaga 1. Framför allt är vattentjänstlagen, 

miljöbalken, och plan- och bygglagen de huvudsakliga lagarna som styr VA-

planeringen. Vattendirektivet med åtgärdsprogrammen är också centrala för arbetet 

med planering inom kommunen. 

Sverige har ett system för statlig fysisk planering av havet. Idag har kommunen 

planeringsansvar ut till territorialgränsen. Området som omfattas i Timrå sträcker sig 

från en nautisk mil (1852 meter) utanför baslinjen och ut över territorialhavet samt 

Sveriges ekonomiska zon.  

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation överlämna ett 

samhälle där de stora miljöproblemen är lösta utan att vi orsakar ökade miljö- och 

hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Det kallas för generationsmålet. Det finns 16 

nationella miljömål. 
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Det finns också 17 globala hållbarhetsmål som påverkar planeringen. Mål nr 6, rent 

vatten och sanitet för alla, mål nr 11, hållbara städer och samhällen, samt mål nr 14, 

hav och marina resurser, är viktiga mål för VA, även om många fler mål är tillämpliga 

på en kommuns planeringsprocess. 

 

Figur 4 De globala hållbarhetsmålen 

Vision 2025 lyder: Timrå - en stark kommun i en växande region!  Visionen innebär: 

Kommunens övergripande fokusområden 

 Vara det självklara valet för företagande och inflyttning 

 Proffs på service 

 Motiverade medarbetare 

 Ekonomi i balans 

 Erbjuda livskvalitet med en mångfald av upplevelser, en trygg tillvaro och ett 

klimatsmart liv 

Kommunens åtta strategier 

 Utifrån-och-in-perspektiv med omvärldsanalys 

 Långsiktighet 

 Mod, vilja och nyfikenhet 

 Samarbete och helhetssyn 

 Tänk stort, tänk region 

 Livskvalitet i skola, fritid, omsorg och boende 

 En lärande, resultatmedveten och transparent organisation 

 Kommunicera den goda bilden och fira segrar tillsammans 
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3 Ansvar för vattenförsörjning och avlopp 

Olika regelverk gäller för områden som har allmän VA-försörjning (inom 

verksamhetsområde för allmänt VA) och områden med enskild VA-försörjning 

(utanför verksamhetsområde). Följande kapitel behandlar skillnader i ansvar för 

kommun, VA-huvudman och den enskilde. 

Verksamhetsområden ska finnas för de vattentjänster/nyttigheter som en VA-

huvudman erbjuder boende i kommunen, idag vanligen spillvatten (S), dricksvatten 

(V), dagvatten fastighet (Df) och dagvatten gata (Dg). Timrå kommun har en äldre 

konstruktion och i kommunen finns två beslutade verksamhetsområden: dricksvatten 

och avloppsvatten (spillvatten). Beslutet är från 1994. Förslag på verksamhetsområde 

för dagvatten har tagits fram, men det är inte politiskt beslutat och gäller därför inte 

juridiskt. 

Timrå har även en äldre VA-taxekonstruktion som inte följer Svenskt Vattens 

normalförslag. MSVA arbetar för att alla tre ägarkommuner ska ha en VA-taxa som 

följer normalförslaget och Sundsvall införde ny taxa 2020. Det är därför en 

prioriterad fråga för Timrå kommun att besluta om nya verksamhetsområden 

uppdelade på V, S, Df och Dg. MSVA påbörjade under 2022 en översyn av 

verksamhetsområden för V och S och kommer därefter att arbeta fram ett förslag för 

verksamhetsområden för Df och Dg.  

3.1 Utanför verksamhetsområden för allmän VA-försörjning 

I områden som inte utgör verksamhetsområde ska dricksvatten, spillvatten och 

dagvatten hanteras av verksamhetsutövare/fastighetsägare enskilt i enlighet med 

miljöbalkens krav. Kommunens miljönämnd svarar för tillsyn och prövning av 

enskilda VA-anläggningar. 

Begreppet enskild VA-anläggning används både för VA-anläggningar vid en fastighet 

och för VA-anordningar ingående i en gemensamhetsanläggning.  

3.2 Inrättande av nytt verksamhetsområde i större 

sammanhang 

Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster regleras i lag (2006:412) om allmänna 

vattentjänster, Vattentjänstlagen. Enligt 6 § i denna lag ska kommunen ordna 

vattenförsörjning och avlopp om det i ett större sammanhang, med hänsyn till skydd 

av människors hälsa eller miljön, behövs för en samlad befintlig eller blivande 

bebyggelse. Cirka 20–30 fastigheter ska enligt förarbetena till lagen anses utgöra ett 

riktvärde för ett större sammanhang. Om bebyggelsen ligger så samlad att sanitära 

synpunkter i högre grad gör sig gällande kan färre antal fastigheter räcka. Även 



 

11 (48) 
 

enstaka fastigheter som har ett planmässigt eller annat samband med en allmän VA-

anläggning kan tas med i verksamhetsområdet. Enligt praxis har skyddet för miljön i 

vissa fall inneburit att även ett färre antal fastigheter har ansetts vara ett större 

sammanhang. I bedömningen ska vägas in om VA går att lösa på annat sätt än 

allmänt VA, som genom en gemensamhetsanläggning. 

När det blir aktuellt att i ett område med befintlig eller tillkommande bebyggelse 

bestämma verksamhetsområde och tillgodose behov via en allmän VA-anläggning, 

måste kommunfullmäktige fatta beslut om att inrätta ett verksamhetsområde. Det är 

VA-huvudmannen1 som därefter ska verkställa beslutad utbyggnad. 

Beslut om VA-verksamhetsområde kan inte överklagas vad gäller omfattningen av 

verksamhetsområdet. Om en fastighet inom verksamhetsområde inte anser sig ha 

behov av allmän VA-försörjning kan avgiftsskyldigheten prövas enligt 

Vattentjänstlagens 24 §. Ansökan om prövning skickas till Mark- och 

miljödomstolen. Om fastigheten har en fungerande enskild avloppsanläggning (även 

dricksvattenanläggning om verksamhetsområdet avser dricksvatten) som blir 

onyttiggjord i samband med inrättandet av verksamhetsområdet kan ersättning utgå 

till fastighetsägaren (Vattentjänstlagens 40 §). 

Ett möjligt behov av ett nytt verksamhetsområde för allmänt VA kan 

uppmärksammas av olika aktörer inom kommunen. Det kan vara miljö- och 

byggnadsnämnden som ser att belastningen på miljö och hälsa från ett område med 

enskilda VA-anläggningar är för hög utifrån de förutsättningar som finns på platsen, 

eller som vid exploatering/planläggning får in underlag som visar att det kommer att 

krävas en allmän VA–anläggning för att genomföra exploateringen. Det kan även 

vara VA-huvudmannen som tar upp behovet i planläggningsprocessen. 

Om en enskild fastighetsägare vill bli ansluten till allmän VA-försörjning men 

kommunen anser att en sådan skyldighet enligt lag inte föreligger kan den enskilda 

vända sig till länsstyrelsen och begära föreläggande. I det läget kan länsstyrelsen 

begära in yttrande från kommunen. I det fall länsstyrelsen gör samma bedömning 

som fastighetsägaren kan länsstyrelsen förelägga kommunen att inrätta 

verksamhetsområde.  

En bedömning av vilka områden som faller inom ramen för utbyggnad av allmänt 

VA sker i första hand i och med revidering av VA-planens VA-utbyggnadsplan. Det 

kan dock, med ny kunskap, tillkomma nya områden mellan revideringstillfällena. För 

                                                 
1 VA-huvudman i Timrå är Timrå Vatten AB, som ingår i MittSverige Vatten & 
Avfallgruppen tillsammans med Reko Sundsvall AB, Nordanstig Vatten AB och Sundsvall 
Vatten AB. 
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arbetsgång vid inrättande av nytt verksamhetsområde för allmänt VA se VA-

utbyggnadsplanen. 

3.3 Utöka befintligt verksamhetsområde med enstaka 

fastigheter 

Mindre områden eller enskilda fastigheter som inte hanteras av VA-

utbyggnadsplanen utifrån 6 § Vattentjänstlagen kan vara möjliga att ansluta till allmän 

VA-försörjning om det finns tekniska och ekonomiska förutsättningar för det. Det 

kan handla om enstaka bostäder precis intill befintligt verksamhetsområde, så kallade 

randområden. Anslutning kan då ske via utvidgning av verksamhetsområde eller via 

avtal om fastigheten förblir utanför verksamhetsområdet. När utökning med enstaka 

fastigheter sker så fattar Timrå Vatten AB beslut om att godkänna anslutningen. 

Enligt VA-huvudmannens rutin gör Timrå Vatten AB en sammanställning av 

tillkommande fastigheter vart annat år som redovisas till kommunfullmäktige via 

kommunstyrelsen för beslut om justering/utökning av verksamhetsområdet i 

enlighet med de redovisade kompletteringarna. 

3.4 Detaljplaneprocessen och VA-frågor 

I planprocessen ska Timrå Vatten AB och miljö- och byggnadsnämnden tidigt, redan 

när planbesked lämnas, ges möjlighet att yttra sig över exploateringen. VA-lösningen, 

enskild eller allmän VA-försörjning, kan påverka kostnader och därmed 

exploateringsintresset. Om planarbetet sker utanför verksamhetsområde ska Timrå 

Vatten AB tidigt i planprocessen meddela om det finns extraordinära åtgärder som 

ställer krav på särtaxa och/eller skattefinansiering vid eventuellt införande av en 

allmän VA-anläggning. Även exploatören bör tidigt i planprocessen ges möjlighet att 

visa på hur enskild lösning kan ordnas för exploateringen i områden utanför 

verksamhetsområde för allmänt VA. 

Om det anses föreligga behov av allmän VA-försörjning ska begäran om 

utökning/eller inrättande av verksamhetsområde överlämnas till 

kommunledningskontoret så tidigt som möjligt för att kostnaderna ska bli kända för 

kommunen och exploatören och för att beslut ska hinna fattas av 

kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen kan besluta om detaljplaner som följer reglerna för 

standardförfarande. Kommunfullmäktige beslutar om detaljplaner som hanteras 

enligt reglerna för utökat förfarande. 
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3.5 Särtaxa för ett nytt verksamhetsområde 

Vid nytt verksamhetsområde som i beaktansvärd omfattning avviker från det 

normala ska kommunen besluta om särtaxa. Ska särtaxa råda behöver det påvisas att 

VA-utbyggnaden har tekniska särförhållanden, som exempelvis topografi och 

markförhållanden, och medför en ekonomisk täckningsgrad som skiljer sig från 

genomsnittlig täckningsgrad för VA- huvudmannens befintliga verksamhetsområde. 

3.6 Befintliga verksamhetsområden 

I verksamhetsområden har VA-huvudmannen ansvar för vattentjänster fram till 

förbindelsepunkten. På fastighetsägarens sida om förbindelsepunkten är ledningar 

och VA-anordningar fastighetsägarens ansvar. VA-huvudmannen har ansvar för 

ledningar och VA-anordningar som ingår i den allmänna VA-anläggningen.  

I § 9 i LAV framgår att verksamhetsområdet får inskränkas så att det inte omfattar 

fastighet eller bebyggelse som uppenbarligen saknar behov av allmänna 

vattentjänster, men detta får göras bara om behovet av vatten och avlopp kan ordnas 

genom enskilda anläggningar som är godtagbara med tanke på hälsa och miljö. VA-

huvudmannen ska då teckna avtal med fastighetsägare om vilken ersättningslösning 

som VA-huvudmannen åtar sig att anlägga, och ersätta fastighetsägaren för de 

kostnader som inskränkningen medför. 

När det gäller dagvatten och skyfallshantering finns det fler aktörer som äger 

anläggningar för avledning av vatten och som då inte tillhör den allmänna VA-

anläggningen. Detta beskrivs mer i handlingsplanen för dagvatten och skyfall och i 

stycke 3.9. 

3.7 Planering av ny bebyggelse inom ett verksamhetsområde 

Vid tillkommande bebyggelse inom befintligt verksamhetsområdet så tar VA-

huvudmannen ut en anläggningsavgift för anslutning till den allmänna VA-

anläggningen. Vid exploatering bekostar exploatören anläggningsavgifter i enlighet 

med gällande VA-taxa. 

Inom verksamhetsområde bygger VA-huvudmannen VA-anläggningen, utanför 

verksamhetsområde svarar exploatören för VA-utbyggnaden, men en exploatör kan 

också bygga ut VA och lämna över anläggningen till kommunen. 

Om exploateringen ställer krav på kapacitetshöjning i befintligt verksamhetsområde 

så uppstår kostnader som inte täcks av anläggningsavgiften. Dessa kostnader får inte 

drabba VA-huvudmannens kunder (VA-kollektivet) utan ska bekostas av 

exploatören. Förutsättningar där kostnader för VA-kapacitet ingår ska hanteras i 

planprocessen. Större investeringar i infrastruktur för framtida utveckling är en del av 
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kommunens allmänna åtagande. Beslut om investeringar för framtida utveckling och 

exploatering fattas av kommunfullmäktige. 

3.8 Gränser mellan VA-huvudmannens ansvar och 

fastighetsägarens ansvar för dagvatten 

För vatten och avlopp i ledningar är det en tydlig gräns där ansvaret går över från 

VA-huvudmannen till fastighetsägaren. Denna punkt kallas för förbindelsepunkten.  

En fastighetsägare har ansvar för hanteringen av dagvatten och dränvatten inom sin 

fastighet. En fastighet ska vara ordnad på ett sådant sätt att betydande olägenheter 

för omgivningen inte uppkommer (Plan och bygglagen 8 kap). Var och en ska vid 

brukandet av sin fasta egendom ta skälig hänsyn till omgivningen (Jordabalken 3 

kap.). Bestämmelserna i PBL och jordabalken innebär här att en fastighetsägare inte 

får leda dag- och dränvatten till andra fastigheter om det kan orsaka problem. Om 

dagvatten och dränvatten inte tas om hand inom fastigheten ska det avledas i VA- 

huvudmannens system. Kommunen har genom VA- huvudmannen ansvar för det 

system av ledningar, diken och andra anordningar som ingår i den allmänna VA-

anläggningen. För övrig ansvarsfördelning i gällande dagvatten, se handlingsplanen 

för dagvatten och skyfall. 

3.8.1 Ansvar för skyfall 

Fastighetsägare:  

 Har ansvar för att skydda sin egen fastighet mot översvämningar som orsakas 

av skyfall. 

 Ansvaret gäller från förbindelsepunkten i gatan som normalt ligger ungefär 

0,5 meter utanför tomtgränsen. Fastighetsägaren har ansvar att vidta 

förebyggande åtgärder. 

 Har ansvar för att avvattna sin tomt. Det innebär att ta hand om vattnet som 

fallet på din fastighet så det inte uppstår olägenhet för grannfastigheter. 

MSVA: 

 Har ansvar för det allmänna ledningsnätet, alltså ledningarna utanför 

fastigheten. Branschstandard är att ledningsnätet dimensioneras enligt Tabell 

1 nedan.  

 Har ansvar för att ledningsnätet är i gott skick. 

Kommunen: 

 Har ansvar för stadsplaneringen där skyfall och översvämningsrisker ska 

beaktas.  
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 Har ansvar för avvattning av allmän platsmark samt gator och vägar. 

I tabell 1 visas ansvaret för olika kraftiga regn, upp till ett tioårsregn2 ansvarar VA-

huvudmannen för att ledningarna ska klara, kommunen ansvarar upp till ett 

hundraårsregn3. Kommunen tar sitt ansvar genom den fysiska planeringen. 

 

Tabell 1 Ansvar för olika stora regn, från Svenskt Vattens P110. 

 

4 Allmän VA-försörjning 

I detta avsnitt beskrivs nuläget, behov och utmaningar av allmän VA-försörjning. I 

Handlingsplan allmänt VA ges en fördjupad bild av utvecklingsbehov samt åtgärder 

som planeras inom en 10-årsperiod inom MSVAs medlemskommuner.  

Huvudman är Timrå Vatten AB, förutom för Wifsta vattenverk som ägs av Sundsvall 

Vatten AB. Drift, underhåll och förnyelse av den allmänna anläggningen utförs av 

MSVA på uppdrag av VA-huvudmannen. 

4.1 Allmän dricksvattenförsörjning 

I den allmänna vattenanläggningen ingår förutom vattentäkter/vattenverk även 

ledningsnät, tryckstegringsstationer och reservoarer.  

Ungefär 15 500 personer i Timrå kommun är anslutna till den kommunala 

vattenförsörjningen utav de 18 000 personer som bor i kommun, vilket motsvarar ca 

85 %. Målet till 2035, enligt översiktsplanen från 2018, är att befolkningen ska öka till 

minst 19 000 år 2025 och till 20 000 år 2035. 

 

                                                 
2 Ett regn som är så kraftigt att det statistiskt förekommer en gång vart tionde år. 
3 Ett regn som är så kraftigt att det statistiskt förekommer en gång vart hundrade år.  
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4.1.1 Vattenproduktion 

Inom Timrå kommun finns två kommunala grundvattenverk: Lagfors och Wifsta. 

Wifsta vattenverk ägs av Sundsvall Vatten AB och dricksvatten säljs till Timrå Vatten 

AB. Timrå Vatten AB har följaktligen enbart ett vattenverk, Lagfors. 

Till Lagfors vattenverk är drygt 20 personer anslutna. Råvattnet behöver behandlas 

eftersom det innehåller arsenik, järn och mangan. Försök har gjorts att hitta ett 

råvatten med bättre kvalité men utan resultat. Verket är gammalt och behöver ses 

över och i samband med det kan även en ny och modernare processlösning komma 

att ersätta den befintliga. Lagfors har tidigare inte haft något vattenskyddsområde 

men arbete pågår med att fastställa ett nytt utifrån den vägledning som kom 2021.  

Wifsta vattenverk försörjer ca 38 000 personer med dricksvatten. Vattentäkten 

försörjer både Timrå och norra delarna av Sundsvall med vatten. I Wifsta vattentäkt 

finns formationsbrunnar i en grusås där det sker inducering av älvvatten från 

Indalsälven. Wifsta är klassat som riksintresse för vattenförsörjning. Råvattenkvalitén 

är relativt god och behandlingsbehovet är i dagsläget litet. Trender visar dock att 

råvattnet i framtiden behöver behandlas och det pågår arbete med att hantera det. 

Vattenskyddsområdet fastställdes 1995 men arbete med en revidering pågår. 

Länsstyrelsen Västernorrland är tillsynsmyndighet för det befintliga 

vattenskyddsområdet.  

4.1.2 Distribution dricksvatten 

Vattenledningsnätet i Timrå är totalt 246 km långt. I distributionsnätet finns elva 

tryckstegringsstationer och sex reservoarer.  

Huvudledningsnätet utgörs av olika ledningsmaterial. Ungefär en tredjedel av 

ledningarna utgörs av gjutjärn och en tredjedel av galvaniserade ledningar. Dessa 

ledningar lades i huvudsak från 1940-talet och in på 1970-talet. Senare har flera olika 

material använts som segjärn, PVC och PE. Idag läggs uteslutande PE-ledningar vid 

ny- eller omförläggning.  

Ledningarna har en genomsnittlig ålder på ca 60 år. De galvaniserade ledningarna, 

som även är det dominerande ledningsmaterialet för servisledningar, är starkt 

bidragande till vattenläckor. Vattenförlusterna bedöms uppgå till omkring 40 % och 

materialrelaterade orsaker bedöms utgöra den viktigaste orsaken. 

Det går idag inte att peka ut något specifikt område där det saknas kapacitet i 

ledningsnätet.  

En förnyelseplan för dricksvattenätet kommer att tas fram efter att förnyelseplanen 

för spillvattennätet färdigställts. I takt med att åtgärder vidtas kommer 
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ledningsförnyelsen på sikt att leda till mindre vattenförluster och utläckage från 

dricksvattennätet. 

Nyckeltal från Svenskt Vattens Hållbarhetsindex (HBI) undersökning 2022 gällande 

dricksvattendistribution ses i tabell 2. 

HBI-kod Nyckeltal Data Kommentar 

Th1 Andel vattenprov, otjänliga. 0  

Tv1 Andel vattenprov, tjänligt m 
anmärkning 

0  

Rs8 Investeringsbehov Normalt  

Tl4 Leveransavbrott, 
min/brukare, år 

12,7  

Me2 Vattenförluster, % 43,9 Underlag för beräkning 
osäkert vad gäller intern 
vattenanvändning. 

Rs4 Förnyelsetakt, % 0,42  

Rs5 Läckage, m3/km, dygn 10,6 Underlag för beräkning 
osäkert vad gäller intern 
vattenanvändning. 

Tabell 2 Nyckeltal HBI från 2022. Färgen i kolumnen är en självskattning från kommunen hur hållbar aspekten är för att ge en 
bild av kommunens styrkor och utmaningar hällande VA. Grönt är en styrka, rött är en utmaning. 

 

4.1.3 Säkerhet och klimatförändringar gällande dricksvatten 

Det finns ett behov av långsiktigt skydd för grundvattenförekomsterna i kommunen. 

Enligt den vägledning för arbete med vattenskyddsområden och tillhörande 

föreskrifter som kom 2021 så ska arbetet utgå från en riskbedömning som anger vad 

som behöver regleras för att inte dricksvattnet på lång sikt ska påverkas negativt. 

Detta innebär att det är svårare att ta tillräcklig hänsyn till vattentäkten vid lov-, 

tillsyns- och prövningsärenden enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken. 

Inom planerat vattenskyddsområde för Wifsta vattentäkt finns ett industriområde. 

Till verksamheterna inom industriområdet hör olika typer av miljöfarlig verksamhet, 

som kan innebära påverkan på mark och vatten.  

MSVA har upprättat en plan för hur försörjning av reserv- respektive nödvatten ska 

hanteras vid om krissituation uppstår. 
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I MSVAs beredskapsförråd finns reservkraft som kan nyttjas i händelse av 

strömbortfall. Det finns även saneringsmaterial i händelse av utsläpp av 

petroleumprodukter och nödvattentankar vid eventuell vattenbrist eller kris. 

Råvattnets kvalité undersöks kontinuerligt genom provtagning enligt gällande 

förskrifter från Livsmedelsverket. 

De klimateffekter som utgör det största hotet mot kommunens vattentäkter bedöms 

vara ökad temperatur och nederbörd, översvämningar, nederbörd under vintertid 

samt ökad frekvens av extremväder. Förändrade grundvattennivåer är något som 

måste bevakas då det kan leda till problem med ökad humusförekomst och även 

andra kemiska förändringar på grundvattnet.  

4.1.4 Framtida utmaningar för dricksvattenhanteringen 

Kommunen behöver investera i ledningsnät och vattenverk för en hållbar hantering 

av dricksvattnet även i framtiden. När det gäller allmänt dricksvatten sammanfattas 

framtida utmaningar nedan:  

 Säkra dricksvattnet. Dricksvattnets värde blir allt tydligare till följd av 

klimatförändringarna liksom andra typer av säkerhetsrisker och –hot. Att säkra 

dricksvattnet genom juridiska, fysiska och IT-relaterade säkerhetsåtgärder har hög 

prioritet.  

 Klimatförändringar. Förutom den hotbild som beskrivits ovan kommer 

klimatförändringarna medföra att nya behandlingsprocesser i vattenverken krävs 

till följd av att råvattnen får annan sammansättning när temperaturer och flöden 

förändras. 

 Kemikaliesamhället. Många kemikalier som använts i samhället, till exempel 

PFAS, är svårnedbrytbara och lättrörliga. De kan transporteras långa sträckor och 

kommer att påverka grundvatten som utgör råvatten till 

dricksvattenproduktionen. Även detta kan ställa krav på nya behandlingslösningar 

i framtiden. 

 Vattenförluster. Timrå Vatten AB har en stor utmaning i utläckage från 

distributionsnätet för dricksvatten. Även vattenledningsnätet omfattas av den 

uppstartade förnyelseplaneringen vilket väntas leda till omfattande åtgärder i 

framtiden. 

Sundsvall Vattens vattentäkt Wifsta som försörjer huvuddelen av de boende i Timrå 

med dricksvatten behöver hanteras för att klara samtliga av de beskrivna punkterna. 

Hur många meter dricksvattenledning som behöver läggas om i Timrå årligen och 

var, kommer att framgå av den framtida förnyelseplanen.  
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Det nya dricksvattendirektivet som implementeras i Svensk lag under 2023 innebär 

bland annat nya krav på rapporteringar och på anläggningsmaterial4. 

4.2 Allmän spillvattenförsörjning 

I den allmänna spillvattenanläggningen ingår förutom avloppsreningsverk även 

ledningsnät och pumpstationer.  

4.2.1 Avloppsreningsverk 

Timrå Vatten AB har sex avloppsanläggningar, se Figur 5Figur 5. Tre av 

anläggningarna, Näs, Söråker och Sandarna avloppsreningsverk (ARV), är 

dimensionerade för mer än 2 000 personekvivalenter5 (pe), en anläggning, Mellberg 

ARV, är dimensionerad för 300 pe och de två minsta, Rolandsbacke och Björkom 

avloppsreningsanläggningar (ARA), är dimensionerade för under 200 pe. 

Näs, Söråker och Sandarna ARV är traditionella reningsverk med mekanisk, biologisk 

och kemisk rening. Vid den mekaniska reningen avskiljs fasta partiklar och under den 

biologiska reningen renar mikroorganismer vattnet från i försa hand organiskt 

material (BOD) och fosfor. Vid den kemiska reningen tillsätts en fällningskemikalie 

för att fälla bort fosfor. Vid den biologiska och kemiska reningen bildas slam som 

förtjockas och avvattnas i reningsverkens slambehandling. Inget av reningsverken i 

Timrå har rötning och biogasutvinning. Det avvattnade slammet omhändertas av en 

entreprenör och vidareförädlas idag till anläggningsjord. Det material som avskiljs i 

det mekaniska reningssteget, grovrenset, pressas och skickas sedan till Korstaverket i 

Sundsvall för förbränning.  

De mindre anläggningarna har alla slamavskiljare som mekanisk rening följt av 

fällningsdammar för kemisk rening (Mellberg ARV) eller markbäddar/infiltration för 

biologisk rening och fastläggning av fosfor (Rolandsbacke och Björkom ARA). 

Slammet från slamavskiljarna körs till Lögdö slamlagun. I slamlagunen avvattnas 

slammet, därefter frystorkas det och går sedan vidare till extern entreprenör för 

tillverkning av anläggningsjord.  

 

                                                 
4 Nytt dricksvattendirektiv reglerar kontroll av fler ämnen (livsmedelsverket.se) 
5 En personekvivalent motsvarar den mängd nedbrytbart organiskt material som har en 
biokemisk syreförbrukning på 70 gram löst syre per dygn under sju dygn (BOD7). 
Personekvivalent förkortas pe. 

https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/nyheter/pressmeddelanden/nytt-dricksvattendirektiv-reglerar-kontroll-av-fler-amnen
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Figur 5 De sex avloppsreningsverken i Timrå kommun 
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Fakta om reningsverken visas i Tabell 3 nedan. 

Avlopps- 
reningsverk 

Anslutna 
områden 

Anslutna 
personer 
(2021) 

Dimensioneran
de data 
(tillstånds-given 
belastning) 

Reningssteg Recipient 

Näs Laggarberg, Timrå, 10 800 14 000 pe / Mek+Bio+kem Klingerfjärden 
 Wifsta, Vivstavarv  280 m3/h   

 Tallnäs, Sörberge och     

 Fagervik     

Söråker Söråker, Ala, Tors- 2 175 3000 pe/ Mek+Bio+kem Klingerfjärden 
 boda, Rigsta, Duved,  90 m3/h   

 Strand och Gasabäck     

Sandarna Lunde, Ri, Bergefor- 2 135 2500 pe/ Mek+Bio+kem Indalsälven 
 sen, Forsmon, San-  55 m3/h   

 darna, Stavreviken,     

 Fjäl och Stordalen.     

Mellberg Mellberg, Ljustorp 130 300 pe Mek+Kem Ljustorpsån 
 och Öppom     

Rolandsbacke  27  Slamavskiljare Sunnansjön 
    +markbädd  

Björkom  17  Slamavskiljare Ljustorpsån 
    +infiltration  

Tabell 3 Nyckeltal om avloppsreningsverken 

Näs ARV och framför allt Söråker ARV är högt hydrauliskt belastade på grund av 

stora flöden av tillskottsvatten till reningsverken. 2020 fick Söråker ARV ett nytt 

tillstånd vilket innebär att mängden tillskottsvatten behöver minska för att klara 

framtida reningskrav. Att minska tillskottsvatten är väldigt kostsamt och komplext 

och det kommer att kräva stora åtgärder och ta många år innan effekter kan ses.  

2018 antogs en avloppsstrategi som gäller för MSVAs tre VA-bolag. Strategin 

innehåller både generella ställningstaganden och kommunspecifika vägvalsavsnitt, där 

vägvalet för Timrås avloppsverksamhet pekar på att en centralisering av Näs, Söråker 

och Sandarna ARV till Sundsvall är intressant att utreda vidare. Detta handlar dock 

om en väldigt stor och kostsam förändring och det krävs först fördjupade 

utredningar där både befintlig struktur och centralisering till Sundsvall ska utredas. 

Nyckeltal från Svenskt Vattens Hållbarhetsindex (HBI) undersökning 2022 gällande 

allmänna avloppsanläggningar: 

HBI-kod Nyckeltal Bedömning Kommentar 

Mm1 Giltiga tillstånd Ja  

Mm2 Tillståndskrav följs Ja  

Rs9 Investeringsbehov Större Plan finns för reinvestering. 

Tabell 4 Nyckeltal HBI 2022 



 

22 (48) 
 

Bräddning från reningsverken hanteras under särskilt avsnitt nedan. 

4.2.2 Ledningsnät spillvatten 

Spillvattenledningsnätet är totalt 193 km långt (varav 175 km självfallsledning). Inom 

ledningsnätet finns 39 konventionella pumpstationer och 109 LTA-stationer.  

De mesta av ledningsnätet har tillkommit under perioden 1940–1980 och det 

dominerande ledningsmaterialet är betong. Även PVC och en mindre mängd 

segjärnsledningar förekommer. Medelåldern är ca 55 år. 

Totalt finns 42 bräddavlopp på ledningsnätet. Recipient för bräddavloppen är 

Klingerfjärden, Indalsälven, Östrandsviken, Märlobäcken, Hamstasjön, Lilla 

Bandsjön och Torsbodabäcken. Bräddstatistik redovisas i eget avsnitt. 

Inläckage av tillskottsvatten kan medföra källaröversvämningar och bräddningar på 

nätet, samt ökad belastning på reningsverken. Problemet är som störst i Söråker och 

Fagervik men förekommer i de flesta delar av kommunen. Tillskottsvattnet kommer 

från inkopplade husdräneringar, hus med påkopplad takavvattning samt från 

ledningar med otäta skarvar som är förlagda i mark med hög grundvattennivå. De 

flesta spillvattenledningar används som kombinerade ledningar då utbyggnaden av 

dagvattennätet är ytterst begränsat.  

Ledningsnätet har stora problem med inläckage av tillskottsvatten, och Söråkers 

reningsverk har fått ökade krav som innebär att mängden tillskottsvatten måste 

minska. I Söråker har därför särskilda undersökningar utförts under 2020 och 2021 

och åtgärder kommer att vidtas. Stora insatser och investeringar kommer behöva 

göras på den allmänna anläggningen, men det kan också komma att krävas att 

fastighetsägare vidtar åtgärder, som att koppla bort takvatten från den allmänna VA-

anläggningen för att i stället hantera detta inom den egna fastigheten. Även 

dränvatten från husgrunder behöver tas om hand på annat sätt än via spillvattennätet. 

Driftstörningar som stopp pga. inträngande rötter förekommer i Tallnäs, Sörberge, 

Fagervik, Lunde, Bergeforsen, Sandarna och Ljustorp.  

För att åstadkomma resultat behöver ett långsiktigt och resurskrävande arbete 

genomföras. I ett första skede tas det fram en förnyelseplan för ledningsnätet där 

prioritetsordningen ska tydliggöras. Under 2022 inleddes arbetet med att ta fram en 

förnyelseplan för spillvattenätet. I takt med att åtgärder vidtas kommer 

ledningsförnyelsen på sikt att leda till mindre mängder tillskottsvatten i 

spillvattennätet.  
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Nyckeltal från Svenskt Vattens Hållbarhetsindex (HBI) undersökning 2022 gällande 

ledningsnät avlopp: 

HBI-kod Nyckeltal Data Kommentar 

Ta3 Källaröversvämningar, 
antal per 1 000 serviser 

0,93  

Rs7a Förnyelsetakt, % 0,52  

Nm202 Tillskottsvatten, l/m, d 33 VASS-nyckeltal, Sverigemedel är 
23 

Tabell 5 Nyckeltal HBI 2022 

4.2.3 Bräddning från spillvattenanläggningen 

Sammanställning bräddningar från de tre största allmänna reningsverken i Timrå 

kommun året 2021 i Tabell 6 nedan. 

  

Kraftig 
nederbörd/ 

Snösmältning 
Akuta 

driftstopp 

Planerat 
utsläpp vid 
ombyggnad 

mm Totalt 

Totalt i 
procent av utg. 
avloppsvatten 

   m3  m3  m3  m3 % 

Näs      

Ledningsnät 6 000 180 0 6 180 0,31 

Avloppsverk 4 790 0 0 4 790 0,24 

Summa  10 790 180 0 10 970  

Sandarna      

Ledningsnät 44,5  65 110 0,05 

Avloppsverk 0  0 0 0 

Summa  44,5  65 110  

Söråker      

Ledningsnät 294 0 0 294 0,04 

Avloppsverk 11 262 1 378 5,4 12 645 1,59 

Summa  11 556 1 378 5,4 12 939  
Tabell 6 Nyckeltal bräddningar 2021 

Bräddning sker från såväl ledningsnät som avloppsreningsverk. Bland de tre stora 

reningsverken är det sällan några bräddningar vid Sandarna ARV. Vid Näs och 

Söråker är situationen sämre till följd av bristfälliga ledningsnät och stor påverkan av 

tillskottsvatten. Vid Näs ARV är bräddningarna ungefär lika omfattande längs 

ledningsnät som vid reningsverket. Vid Söråkers ARV är bräddningarna vid 

reningsverket det dominerande. Bräddning sker i huvudsak vid snösmältning och 

stora regn och sker då till stora recipienter (Indalsälven respektive Bottenhavet 

(Klingerfjärden)) där påverkan är försumbar.  
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Ett omfattande arbete med att komma till rätta med tillskottsvattenproblematiken i 

Söråker startade 2021–2022 och motsvarande arbete kommer att göras för 

ledningsnätet till Näs de kommande åren. Den kommande förnyelseplanen kommer 

att ge viktig input till var arbeten behöver utföras. 

4.2.4 Framtida utmaningar för avloppshanteringen 

När det gäller de allmänna avloppsreningsverken i framtiden kan det komma att bli 

krav på förändringar inom nedanstående områden. Samtliga kommer att leda till 

ökade investeringar och kostnader för VA-kollektivet. 

 Klimatpåverkan. För att minska klimatavtrycket behöver anläggningarna 

energioptimeras och det är även intressant att producera egen klimatsmart energi 

(biogas, sol, värmepumpar på utgående vatten). Även lösningar för att minska 

utsläppet av klimatgaser (koldioxid, metan, lustgas) är viktiga inslag, vilket bland 

annat innefattar en bättre hantering av avloppsslammet. 

 Nyttiggörande av resurser. Slam innehåller resurser i form av växtnäring och 

organisk substans. Genom insatser inom energiområdet och bättre 

omhändertagande av slammet kan dagens reningsverk bli framtidens resursverk. 

 Skärpta reningskrav BOD och fosfor. Vid omprövning av tillstånd kan man 

förvänta sig skarpare reningskrav i framtiden när det gäller de reningssteg som 

finns i anläggningarna. 

 Nya reningskrav kväve, läkemedelsrester mm. Kväve och andra ämnen som 

läkemedel och hormonstörande ämnen regleras inte idag, men det kan väntas 

högre krav i framtiden som leder till att nya reningssteg måste etableras. 

 Kapacitetsfrågan. Reningsverken i Timrå är idag högt belastade till följd av stora 

mängder tillskottsvatten. Frågan bör i första hand hanteras genom att minska 

tillflödet av tillskottsvatten genom åtgärder på ledningsnätet, men det kan även bli 

nödvändigt att se över kapaciteten på reningsverken för att bättre klara stora 

flöden och även anslutningar av nya bebyggelseområden. 

 Tillskottsvatten. Ett tydligt problem är att det orsakar överbelastning av 

pumpstationer och reningsverk med bräddningar som följd. Andra problem är att 

det utspädda spillvattnet tillsammans med ändrad temperatur i vattnet försvårar 

reningen i reningsverken och att det skäl hydraulisk kapacitet vilket kan försvåra 

anslutningen av nya bebyggelseområden. Det finns stora utmaningar med 

tillskottsvatten i Timrå. Det är svårt att kartlägga var inläckage av tillskottsvatten 

sker vilket kräver komplicerade utredningar.  

Nya utredningar inom ramen för MSVAs avloppsstrategi svara på om det ska satsas 

investeringar på de befintliga reningsverken i Timrå eller om det är bättre att leda 

över avloppsvatten till Sundsvall Vattens anläggningar och därigenom lägga ner 

reningsverk i Timrå. 
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Hur många meter spillvattenledning som behöver läggas om i Timrå årligen och var, 

kommer att framgå av den framtida förnyelseplanen. Åtgärdande av brister och 

utbyte av dåliga ledningar är generellt mycket kostsamt.  

4.3 Allmän dagvattenhantering 

Med dagvatten avses regn och smältvatten från snö och is som rinner från tak, vägar, 

parkeringsplatser och andra ytor inom bebyggelsen. Även vatten som avleds genom 

dränering av till exempel husgrunder är dagvatten.  

Timrå Vatten AB har ledningsnät för dagvatten i Timrå centrum, centrala Söråker 

och Fagervik. Dagvattnet släpps ut i Klingerfjärden utan rening. Timrå vatten har 

även ett ledningsnät för dagvatten inom Vivsta industriområde. Dagvattnet renas i en 

damm före utsläpp i Indalsälven. Dagvattendammen renoverades 2018–2019 och är 

dimensionerad utifrån industriområdets storlek vid den tidpunkten.  

4.3.1 Rening av dagvatten 

Dagvatten är i grunden relativt rent men då det kommer i kontakt med förorenade 

ytor för det med sig föroreningar ut till recipienten för dagvattnet. Reningsbehovet 

av dagvattnet styrs dels av föroreningsgraden på dagvattnet, dels av känsligheten på 

recipienten. Grundförutsättningen är att dagvatten inte ska ha en negativ inverkan på 

kommunens vattendrag, sjöar och hav. För att detta ska uppnås bör dagvattnet om 

möjligt tas omhand och renas lokalt, så nära föroreningskällan som möjligt. Rening 

av utspätt dagvatten i slutet av dagvattensystemet kan vara svårt att genomföra. 

Nyckeltal från Svenskt Vattens Hållbarhetsindex (HBI) undersökning 2022 gällande 

dagvatten: 

HBI-kod Nyckeltal Data Kommentar 

Mm3 Dagvatten utan 
behandling 

17  

Tabell 7 Nyckeltal HBI 2022 

4.3.2 Ledningsnät dagvatten 

Timrå har ett ganska litet ledningsnät för dagvatten, totalt ca 49 km vilket är ca 15 % 

av vatten- respektive spillvattenledningarnas längd. I stället avleds dagvatten dels 

ytligt i vägdiken, dels i gemensam ledning med spillvatten (kombinerat avloppsnät). 

Större områden med sammanhängande dagvattenavledning finns i Vivsta 

industriområde, Timrå centrum och centrala Söråker samt Fagervik. För övrigt finns 

några mindre områden med dagvattennät. En del dagvattennät ingår inte i den 

allmänna VA-anläggningen, utan ägs och sköts av kommunen eller privata aktörer. 
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Det gäller exempelvis dagvattenledningarna i området vid isladan och nya badhuset 

samt Söråkers industriområde. 

Dagvattennätet är ungt och bedöms vara i god kondition. Utbyggnad av 

dagvattenledningar är en åtgärd som bidrar till att lindra problemet med inläckage av 

tillskottsvatten till spillvattennätet. Det kan emellertid vara problematiskt att bygga ut 

duplikat system i ett område, om ledningar för dagvatten saknas nedström den 

aktuella bebyggelsen. Det kan därför krävas mycket genomgripande åtgärder för att 

försörja ett avgränsat område. Omläggningar av ledningar kan även innebära 

förändringar i grundvattennivåer och markvattenförhållanden och eventuella 

effekterna av detta för bebyggelsen måste beaktas. 

Verksamhetsutövare vars verksamhet påverkar kvalitet eller kvantitet på dagvattnet 

ansvarar för att uppfylla de krav som VA-huvudmannen ställer vid utsläpp till 

spillvattennätet, alternativt de krav som tillsynsmyndigheten kan ställa vid utsläpp till 

recipient.  

Nyckeltal från Svenskt Vattens Hållbarhetsindex (HBI) undersökning 2022 gällande 

dagvattenledningsnätet: 

HBI-kod Nyckeltal Data Kommentar 

Rs7a Förnyelsetakt, % 0,06 Dagvattennätet är i bra skick. 

Tabell 8 Nyckeltal HBI 2022 

Under 2022 inleddes arbetet med att ta fram en förnyelseplan för spill- och 

dagvattenätet. I takt med att åtgärder vidtas kommer ledningsförnyelsen på sikt att 

leda till mindre mängder tillskottsvatten i spillvattennätet. Arbetet antas även leda till 

att det anläggs mer rena dagvattenledningar. 

4.3.3 Skyfallshantering och översvämningar 

Timrå kommun saknar framtagen skyfallsplan. Vid skyfall bortleds en stor del av 

nederbörden ytligt. Dagvattennätet är begränsat och kommer dels att leda dagvatten 

ner till Klingerfjärden, dels till reningsanläggningen vid Vivsta industriområde där 

förbiledning sker direkt till Indalsälven vid stora flöden (by-pass finns för att skydda 

reningsdammen). 

Det finns bristfälliga spillvattennät i kommunen som får kraftigt ökade flöden vid 

snösmältning och kraftig nederbörd. Trots det är det sällan många fall av 

källaröversvämningar i Timrå. Frågan om nederbördspåverkan i spillvattennäten är 

en central fråga när det kommer till förnyelseplaneringen av ledningsnäten. 
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4.3.4 Framtida utmaningar för dagvattenhanteringen 

Inom dagvattenområdet finns flera kommande krav, bland annat utifrån två nya 

etappmål som regeringen beslutade om 2020: 

 Etappmål 1. En hållbar dagvattenhantering ska integreras i planering och 

byggande senast till år 2023.  

- Naturbaserade lösningar ska premieras 

- Vattenvägar ska utformas för kraftig nederbörd 

- Dagvatten ska fördröjas så nära källan som möjligt, nyttjas som en resurs och 

renas om behov finns. 

 Etappmål 2. Kommuner som har vattenresurser, där det finns en risk för 

betydande påverkan för dagvatten, ska senast 2025 ha: 

- Genomfört en kartläggning 

- Tagit fram en handlingsplan för åtgärder 

- Ha påbörjat åtgärder enligt handlingsplanen 

 

5 Avlopp och vattentäkter utanför verksamhetsområde  

I detta avsnitt beskrivs nuläget för enskilda avlopp och vattentäkter samt 

gemensamhetsanläggningar för avlopp och vatten. 

5.1 Enskilda avlopp 

Enskilda VA-lösningar finns för bebyggelsen utanför det kommunala VA-nätet. 

Fastighetsägaren är ansvarig för anläggande, drift och skötsel av sina egna 

anläggningar. VA-anläggningar kan också drivas i gemensam regi och omfatta flera 

fastigheter. I Timrå kommun finns ca 2 000 fastigheter med enskilda VA-lösningar.   

Miljö- och byggnadsnämnden handlägger ärenden gällande inrättande av nya 

avloppsanläggningar och har tillsyn på befintliga anläggningar. Miljö- och 

byggkontorets miljöenhet handlägger 20–30 nya eller ändrade avloppsanläggningar 

per år. Erfarenheten visar att en majoritet av avloppsanläggningarna behöver åtgärdas 

efter tillsynsinsatsen för att klara kraven.  

Tillsyn sker kampanjvis, senaste tillfället var 2016 och gällde området kring 

Strindsjön där totalt 87 fastigheter inventerades där 66 hade enskilt avlopp. En 

majoritet av avloppsanläggningarna behöver åtgärdas för att klara kraven. Miljö- och 

byggkontorets miljöenhet bedriver även tillsyn vid klagomål samt yttrar sig i ärenden 

om bygglov och förhandsbesked för att bedöma om det är möjligt att lösa vatten och 

avlopp vid nyetableringar eller om befintliga enskilda avlopp uppfyller kraven vid 

om- och tillbyggnationer.   



 

28 (48) 
 

Utsläpp av avloppsvatten riskerar påverka både miljön genom övergödning och 

människors hälsa genom utsläpp av smittämnen. Enskilda avlopp kräver tillstånd 

eller anmälan enligt miljöbalken. Det är därför viktigt att det finns resurser för 

inventering och tillsyn vid kommunens miljöenhet. Om belastningen på miljö och 

hälsa från ett område med enskilda VA-anläggningar är för hög utifrån det 

förutsättningar som finns på platsen kan miljö-och byggnadsnämnden 

uppmärksamma problemet och ha en fortsatt dialog med VA-huvudmannen gällande 

möjliga lösningar utifrån 6§ i vattentjänstlagen. 

 

Figur 6  Karta över inventeringsområdet Strindsjön 2016 

 

5.1.1 Skyddsnivå för enskilda avlopp 

Enligt Havs- och vattenmyndighetens (HaV) allmänna råd om små 

avloppsanordningar för hushållsspillvatten bör kommunen i varje enskilt fall relatera 

skyddsåtgärder beträffande hälso- och miljöskydd för en enskild anordning till en 

normal eller hög skyddsnivå. Kommunen kan inte att på förhand fatta bindande 

beslut om det ska råda normal eller hög skyddsnivå inom ett område. HaV anger i sin 

vägledning om prövning av små avlopp att det är önskvärt att Miljö- och 

byggkontorets miljöenhet gör en övergripande bedömning om vilka områden i 
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kommunen som bör omfattas av hög eller normal skyddsnivå. I dagsläget saknas det 

för Timrå kommun.  

Kriterier för när hög skyddsnivå bör gälla anges i HaVs allmänna råd om små 

avloppsanläggningar.  

 

5.1.2 Digitalisering av avloppsregister 

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) driver ett digitaliseringsprojekt med syftet att 

underlätta kommunernas prövning, tillsyn och rapportering. HaV skriver att ”de stora 

vinsterna blir bland annat mindre manuell hantering av uppgifter, möjligheter att använda en 

nationell modell för riskbaserad tillsyn och belastningsberäkningar som stämmer bättre överens med 

verkligheten.” 

HaV har tagit fram en gemensam nationell informationsmodell som beskriver vilka 

uppgifter kommunernas avloppsregister minst bör innehålla. Arbetet med 

avloppsregistret kommer att kräva tid och resurser för miljö- och byggkontoret.  

5.1.3 U-avlopp 

Inom kommunen finns även så kallade U-avlopp. Det är avloppsanläggningar som 

belastas med mer än 25 personekvivalenter, ofta kallade gemensamhetsanläggningar. 

Miljö- och byggnadsnämnden har tillsynsansvaret på dessa. De flesta anläggningarna 

ligger i fritidshusområden i Tynderö och försörjer en grupp fritidshus med 

gemensam avloppslösning. Vissa av anläggningarna är även knutna till vissa typer av 

verksamheter.  

 

5.2 Enskilda vattentäkter 

Inventeringar och VA-utredningar gjorda i kommunen visar att de flesta av de 

enskilda vattentäkterna är borrade.  

Eftersom det saknas anmälnings- eller tillståndsplikt för anläggande av enskilda 

vattentäkter så har kommunen inget eget register över enskilda vattentäkter. Timrå 

kommun får utgå från uppgifter i SGU:s brunnsarkiv. Enligt brunnsregistret finns 

drygt 900 brunnar i kommunen för industri-, lantbruk-, bevattning- eller 

hushållsändamål. Medeldjupet på dessa brunnar är 105 meter och kapaciteten är 1500 

liter per timme. Jordlagret är i medeltal 9 meter.  
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5.2.1 Gemensamhetsanläggningar för dricksvatten 

Det finns även större gemensamma vattentäkter inom kommunen. De flesta ligger 

även här i Tynderöområdet. Uppgifterna kring gemensamhetsanläggningarna för 

vatten är dock inte kompletta. Behov finns av fortsatt kartläggning då 

enkätundersökningen som gjordes 2010 inte blev fullständig. Inga av de större 

vattentäkterna når upp till kraven om registrering enligt livsmedelslagen då de inte 

försörjer mer än 50 personer alternativt i genomsnitt förbrukar 10 m3 eller mer 

dricksvatten per dygn. Det finns registrerade livsmedelsanläggningar som har enskilt 

vatten vid ex restauranger och caféer. 

5.2.2 Vattenkvalitet 

Vattenkvaliteten på råvattnet i kommunens vattentäkt i Lagfors visar på påverkan 

från berggrunden (arsenik, radon mm). Berggrunden påverkar troligen också enskilda 

vattentäkters vattenkvalitet vilket är en viktig hälsofråga för medborgare inom 

kommunen. Det finns ett behov av riktad information till medborgare med enskild 

vattentäkt att undersöka sitt dricksvatten för att se om åtgärder krävs för att förbättra 

kvaliteten. Kunskap om dricksvattenkvalitet i enskilda brunnar är ett viktigt underlag 

för kommunen. 

 

6 Naturgivna förutsättningar 

I detta kapitel beskrivs förutsättningar kring geologi och grundvatten. 

6.1 Berggrund och jordarter 

Berggrunden inom Timrå kommun består av sedimentära bergarter med inslag av 

gnejs, granit och diabas samt Alnöit. 

Förekommande jordarter kan ses i Figur 7 och Figur 8. Längs dalgångarna för 

Indalsälven, Ljustorpsån och Mjällån består jordarna av isälvssediment. Stora delar av 

åsformationen längs Indalsälven överlagras av älvsediment som bildas längs 

vattendraget och bestå av sand och finsand som underlagras av finkorniga sediment, 

silt och lera. Älvsedimentens mäktighet kan uppgå till 60 m vid Indalsälvens delta. 

Delar av Timrå tätort är grundlagt på fyllnadsmassor liksom delar av Söråker. 

Glaciallera har återfunnits vid Bergeforsens kraftverk och Söråkers industriområde. 

Vid de lågt belägna sjöarna Hamstasjön och Lill-Bandsjön återfinns lergyttja. I övriga 

områden bedöms jordarna utgöras av ett tunt moräntäcke. 
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Figur 7 Jordartskarta Timrå kommun 
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Figur 8 Jordartskarta Timrå tätort 

6.2 Grundvatten 

Grundvattenförekomsterna följer åsformationerna av isälvssediment längs 

Indalsälven, Ljustorpsån och Mjällån.  

Grundvattenmagasinet Stordalen-Vifstavarvsmon påverkas av att det finns två 

materialtäkter inom området. Största delen av grundvattenbildningen sker genom 

inducering av ytvatten från Indalsälven. Grundvattenmagasinet ingår i 

vattenskyddsområdet för Wifsta vattentäkt där finns även ett utpekat 

reservvattentäktsområde.  
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Grundvattenmagasin i jordlagren inom Timrå kommun kan ses Figur 9. 

 
Figur 9 Grundvattentillgång i jordlager 
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Figur 10 Kapacitet i berggrunden, bild från SGU.se 

 I områden med bristfällig grundvattentillgång i jordlager krävs bergborrade brunnar 

som får sitt vatten från sprickor i berggrunden. Uttagskapaciteten för grundvatten 

varierar mellan mindre god, mindre än 600 l/h, och tämligen god 600–2 000 l/h. Se 

utbredningen i Figur 10 ovan. 

6.2.1 Saltvatteninträngning i brunnar 

Stora delar av Timrå kommun har legat under högsta kustlinjen. Områden med risk 

för saltvatteninträngning pga relikt saltvatten kan därför finnas och då i första hand 

under den marina gränsen dvs områden som har varit täckt med salt hav. Riskerna 

för saltvatteninträngning i brunn ökar med ökat borrdjup och ökat vattenuttag. 

Saltvatteninträngning kan även ske från omkringliggande havsvatten men då inte på 
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större avstånd än 200–300 m från kustlinjen. Lokala brunnsborrare uppger att risk 

för saltvatteninträngning föreligger vid borrdjup över 80–90 m ute på Tynderö. 

 

7 Yt- och grundvattenkvalitet 

I detta kapitel redovisas förhållanden som rör vattenkvalitet och statusklassning i 

kommunen. 

7.1 Vattenförvaltning 

EU:s ramdirektiv för vatten, vattendirektivet, antogs år 2000 av alla medlemsländer i 

EU. Målet med vattendirektivet är att kommande generationer ska få tillgång till 

vatten av bra kvalitet och i tillräcklig mängd. Målet ska nås genom att alla 

medlemsländer genomför systematiskt arbete för att bevara och förbättra vattnets 

kvalitet så att alla vattenförekomster inom EU uppnår det som inom 

vattenförvaltning kallas god status. 

I Sverige finns fem vattenmyndigheter som är ansvariga för vattenförvaltningen i 

varsitt distrikt. Distrikten är baserade på avrinningsområden där Timrå ingår i 

Bottenhavets vattendistrikt. Det är vattendelegationen vid varje vattenmyndighet som 

beslutar om förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram inom varje 

distrikt. 

7.1.1 Förvaltningsplan 

Förvaltningsplanen ger en helhetsbild över tillståndet för respektive vattendistrikts 

vatten, men visar också på vad och vilka som påverkar vattnet och vilka vatten som 

riskerar att bli försämrade. I förvaltningsplanen för Bottenhavets vattendistrikt 2022–

2027 listas de sex största utmaningarna inom distriktet: 

 påverkan i form av fysiska förändringar av sjöar och vattendrag,  

 storskalig påverkan från areella näringar, inklusive försurningspåverkan,  

 effekterna på vattenmiljön av miljögifter från både pågående och historiska 

utsläpp,  

 dricksvattenförsörjningen behöver säkras,  

 påverkan från urbana, bebyggda miljöer och från kommande 

samhällsutbyggnad,  

 övergödning och näringsutarmning. 
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7.1.2 Miljökvalitetsnormer 

I svensk lagstiftning är vattendirektivet till största del infört i miljöbalken genom 

miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenkvalitet. MKN anger en lägstanivå för den 

kvalitet en vattenförekomst (både ytvatten och grundvatten) ska ha nått vid en viss 

tidpunkt. Det övergripande målet för vattenförvaltningsarbetet är att uppnå de 

beslutade miljökvalitetsnormerna senast år 2027. Miljökvalitetsnormerna bygger på 

en statusklassning som tar hänsyn till ekologisk status, kemisk status och kvantitativ 

status, och som utvärderas var sjätte år.  

Ekologisk status klassificeras i en femgradig skala; hög, god, måttlig, 

otillfredsställande och dålig status. Den ekologiska statusen beskriver kvaliteten, 

strukturen och funktionen hos akvatiska system. Statusen bedöms av en 

sammanvägning av tre kvalitetsfaktorer; biologiska-, hydromorfologiska- och 

fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer. 

Kemisk status klassificeras enligt en tvågradig skala där den uppnår antingen god eller 

ej god status. Bedömningen sker genom att fastställa om de ämnena som är listade i 

bilaga 6 (sid 76) i HVMFS 2019:25 är över eller under sitt beslutade gränsvärde. 

Klassningen utgörs av en samlad bedömning av de ämnen som är relevanta för 

vattenförekomsten. Det räcker att ett ämne inte uppnår god status för att den 

övergripande kemiska statusen ska klassas som “Uppnår ej god”.  

För grundvatten bedöms kvantitativ status (vattentillgång). För att den kvantitativa 

statusen i grundvattenförekomsten ska bedömas som god ska det råda balans mellan 

vattenuttagen och grundvattenförekomstens grundvattenbildning. Kriterierna för god 

kvantitativ status är att: 

 Förändringar i grundvattennivåer ska inte leda till saltvatteninträngning eller 

annan inträngning av förorenade ämnen 

 Grundvattenuttag ska inte ge negativa effekter i anslutna ekosystem  

För kraftigt modifierade vatten (KMV) och konstgjorda vatten (KV) tillämpas inte 

samma kvalitetskrav som för ”naturliga” vattenförekomster. Vattnet i dessa 

vattenförekomster ska uppnå så god kvalitet som är möjligt utan att det har för stor 

inverkan på den verksamhet som ligger till grund för att vattenförekomsten har 

fastställts som KMV eller KV.  

7.1.3 Åtgärdsprogram 

Det tredje verktyget inom vattenförvaltningen är de åtgärdsplaner som de fem 

vattenmyndigheterna tar fram för varje distrikt. Åtgärdsprogrammen beskriver de 

åtgärder som myndigheter och kommuner behöver ta till för att 

miljökvalitetsnormerna ska följas.  
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En av åtgärderna som finns beskrivet i Åtgärdsprogram för vatten 2022 – 2027 för 

Bottenhavets vattendistrikt är att kommunerna ska upprätta eller revidera plan för 

dricksvatten, spillvatten och dagvatten (VA-plan) och genomföra åtgärder i enlighet 

med planen så att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas. 

7.2 Vattenförekomster och statusklasser 

Grundvattenförekomsterna i Timrå kommun följer åsformationerna av 

isälvssediment längs Indalsälven, Ljustorpsån och Mjällån. Indalsälven når havet i 

kommunen och mynnar i Klingerfjärden via Indalsälvens delta. 

Kustområdet runt Klingerfjärden och Alnösundet är starkt påverkat av industrier och 

bebyggelse. Tynderö och Åvikebukten präglas av gles bebyggelse och 

fritidshusbebyggelse.  

Timrå kommun är påverkat av historiska verksamheter som bidragit med 

föroreningar till hav, vattendrag och sjöar. Många verksamheter har funnits längs 

med kuststräckorna i centrala Timrå, Fagervik och Söråker och även bidragit med 

föroreningar till sediment i vattenförekomsterna Alnösundet och Klingerfjärden. 

Avloppsreningsverken bidrar med näringsämnen och andra miljögifter som inte 

avskiljs i reningsprocessen och även med bräddat orenat avloppsvatten. Även 

enskilda avlopp kan påverka statusen på olika vattenförekomster. Våra tätorter, 

industrier och trafikytor ger upphov till förorenat dagvatten. Pågående industriella 

utsläpp påverkar också vattenförekomsterna. 

Information om statusklassning finns i databasen VISS (Vatteninformationssystem 

Sverige). VISS har utvecklats av länsstyrelserna, vattenmyndigheterna och Havs- och 

Vattenmyndigheten. I Timrå kommun finns tolv grundvattenförekomster, 28 sjöar, 

47 vattendrag, sex kustvattenförekomster och ett utsjövatten. I Tabell 9 framgår de 

senaste statusklassningarna för Timrås alla vattenförekomster. Utöver de 

grundvattenförekomster, sjöar, vattendrag, kustvattenförekomster och utsjövatten 

som finns i Timrå kommun finns även 19 övervakningsprogram och åtta skyddade 

områden.  

 Ekologisk 
status/potential 

Kemisk status Kvantitativ 
status 

Typ av 
förekomst 

Antal Antal 
klassade 

God 
status 

Sämre 
än god 
status 

God 
status 

Uppnår 
ej god 
status 

God 
status 

Uppnår 
ej god 
status 

Grundvatten 12 12   12 0 12 0 

Kustvatten 6 6 3 3 0 6 

Sjöar 28 28 10 18 0 28 

Vattendrag 47 47 5 42 0 47 

Utsjövatten 1 1   0 1 

Summa 94 94 18 63 12 82 
Tabell 9 Timrås vattenförekomster och dess statutsklassning – data från VISS, 2022-09-28 
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På grund av att Sveriges ytvatten har för höga värden av kvicksilver och 

pentabromerade difenyletrar (PBDE) uppnår inget ytvatten i Sverige god kemisk 

status. Indalsälven konstateras vara påverkad av föroreningar från flygplatsen, i form 

av PFOS. Två vattendrag har betydande påverkan från reningsverk, ett har betydande 

miljöpåverkan från urban markanvändning, tre har betydande miljöpåverkan från 

enskilda avlopp. Alnösundet berörs av både påverkan från avloppsreningsverk och 

från urban markanvändning. Flera föreslagna åtgärder i vattendirektivets 

åtgärdsprogram finns som berör VA, som uppströmsåtgärder vid Fillanverket och 

dagvattenåtgärder. 

7.2.1 Grundvatten 

För grundvattenförekomsterna i kommunen råder god kemisk och kvantitativ status.  

7.2.2 Kustvatten 

Kustvattnet i Timrå kommun utgörs från nordost till sydväst, ca 80 km, av 

Åvikebukten, Höga kustens kustvatten, Sundsvallsbukten, Klingerfjärden och 

Alnösundet.  

Enligt VISS har Åvikebukten, Höga kustens kustvatten och Sundsvallsbukten god 
ekologisk status och uppnår ej god kemisk status pga kvicksilver, dioxiner och 
PBDE. Kvicksilvret har sitt ursprung från tidigare industriella verksamheter.  
 
Klingerfjärdens ekologiska status har bedömts till måttlig utifrån bedömningen av 

särskilda förorenande ämnen. Fem ytliga sedimentprover överskrider gränsvärdet i 

sediment vad gäller koppar. Den kemiska statusen uppnår ej god på grund av 

kvicksilver, PBDE men även kadmium och kadmiumföreningar. Klingerfjärden är 

recipient för Näs ARV och Söråker ARV. 

Alnösundet uppnår inte god kemisk status, den ekologiska statusen är bedömd till 

måttlig.  Den ekologiska statusen är bedömd utifrån växtplankton, men stärkt av 

hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. Påverkan från dessa anses enligt VISS vara så 

kraftig att man kan utesluta att biologin är god. Bottenfaunans populationsstorlek 

och reproduktion har med all säkerhet påverkats genom försämrade 

spridningsmöjligheter, och växtligheten på mjuka bottnar har med all säkerhet 

påverkats negativt av den förändrade vågregimen i grundområdet. 

7.2.3 Sjöar  

Samtliga 28 sjöar som kartlagts i VISS, uppnår ej god kemisk status på grund av 

påverkan från kvicksilver och PBDE. 

Tio av Timrås 28 sjöar uppnår god ekologisk status. Av de resterande 18 har 17 fått 

klassningen måttlig status. Den resterande sjön är Bergeforsens dämningsområde 
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(KMV) som har klassats ha otillfredsställande potential. De sjöar som fått 

klassningen sämre än god har oftast dålig konnektivitet. Hamstasjön är den enda sjö i 

Timrå kommun som har bedömts till måttlig ekologisk status baserat på 

näringsämnen. Klassningen utgår enligt VISS från mätvärden/expertbedömning, 

men tillförlitligheten är bedömd som låg (1). 

Dalgången som sträcker sig in mot Hamstasjön var förr en havsvik. Havsstranden 

gav goda odlingsmöjligheter som medförde fasta bosättningar i området, vilket 

förklarar områdets många fornlämningar. Det öppna odlingslandskapet runt 

Hamstasjön har därmed ett stort kulturhistoriskt värde och är utpekat som ett 

bevarandevärt odlingslandskap samt ett område med regionalt kulturmiljövärde. Den 

långa kontinuiteten av odling i området runt sjön kan förklara varför 

näringsämnesstatusen har bedömts till måttlig.  

7.2.4 Vattendrag 

Samtliga 47 vattendrag som kartlagts i VISS, uppnår ej god kemisk status på grund av 

påverkan från kvicksilver och PBDE. 42 av 47 vattendrag har måttlig ekologisk 

status. Den bedömningen beror till allra största del på konnektiviteten i vattendragen, 

men även till viss del försurning.  

Märlobäcken är det enda vattendrag i Timrå kommun där näringsstatusen har 

bedömts under den senaste förvaltningscykeln. Näringsstatusen bedömdes då till 

måttlig och baserades på data från Hamstasjön. Märlobäcken är ett av länsstyrelsen 

utpekat naturvårdsobjekt som har fått klassningen 3 (högt naturvärde). Bäcken 

beskrivs som ett kustmynnande mindre vattendrag som slingrar sig genom ett 

odlingslandskap och som omges av åkermark och små skogspartier där vattnet kantas 

av främst gråal. Märlobäcken har förekomst av flodnejonöga, harr och öring. 

Flodkräfta har även återintroducerats här, och bäcken har varit föremål för flera 

biotopvårdande åtgärder såsom tillskapandet av fria vandringsvägar för fisk.  

  

8 Klimat och sårbarhet 

I detta avsnitt beskrivs konsekvenser av ett förändrat klimat samt sårbarhetsanalys 

utifrån Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys för – Naturolyckor (Västernorrlands 

län), Klimatanpassa Sundsvall och uppsatsen Wifsta vattentäkt – effekter av ett lokalt 

förändrat klimat. I skrivande stund är den senaste ICPP rapporten är ifrån 2021, 

vilket kan leda till att data i rapporterna ovan kan behöva uppdateras.  
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8.1 Klimat 

Ökad medeltemperatur och ökade nederbördsmängder under höst och vinter 

påverkar hydrologin. Grundvattennivåerna kan stiga över dagens nivåer vid hög 

nederbörd och under högsommaren ökar risken för torka vilket kan leda till att 

enskilda brunnar sinar. Variationerna i grundvattennivån kan leda till problem vid 

infiltration av avlopp och dagvatten och därmed sämre rening. 

8.2 Vattenkvalitet 

En temperaturökning i luften ökar även vattentemperaturen vilket påverkar kemiska 

jämvikter. Då vattnet blir syrefattigare ökar lösligheten för järn och mangan. 

Parametrar som kalcium, alkalinitet och pH kan också påverkas. 

Ökad nederbörd kan leda till högre humushalter i yt- och grundvatten vilket i sin tur 

leder till ökad syreförbrukning. 

Wifsta vattentäkt, som försörjer delar av Sundsvall och Timrå, har merparten av 

grundvattenbildningen genom inducering av ytvatten från Indalsälven och är känslig 

för dessa förändringar av Indalsälvens kemiska och fysiska parametrar. I Wifsta 

vattenverk finns en UV-anläggning för att kunna desinficera utgående dricksvatten. 

Enskilda brunnar i små grundvattenmagasin löper utöver risken för 

kapacitetsminskning, och eventuellt sina, även saltvatteninträngning och förhöjda 

halter av fluor, radon och metaller. 

8.3 Erosion, skred och ras 

Högre grundvattennivåer och kraftig nederbörd ökar risken för skred. Längs 

Indalsälvens och Ljustorpsån har skred och ras skett enligt SGUs kartering. 

Indalsälvens stränder är erosionskänsliga liksom Inlandsälvens deltaområde. 

Årsmedelvattenföringen beräknas öka med 10–20%. Medelhöga vattenflöden under 

längre perioder innebär att erosionen kan komma att öka. 

Längs Klingerfjärdens norra stränder och inre Tynderösundets norra stränder finns 

förutsättningar för erosion. 

8.4 Översvämning 

Översvämningar kan ha flera orsaker. I samband med högt vattenstånd i havet i 

kombination med höga vågor riskerar vissa kuststräckor att översvämmas. Med hjälp 

av höjdkurvorna på kommunens kartor kan detta beaktas i samband med plan- och 

lovärenden. Höga flöden i vattendrag i samband med långvariga regn kan medföra att 

sjöar och vattendrag översvämmas. Kommunen har tillgång till översvämnings-
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karteringen för Indalsälven och nedre delen av Ljustorpsån. Karteringen visar att de 

största riskerna för översvämning finns i vissa områden nedströms Bergeforsens 

kraftverk, bland annat i området som är utpekat som framtida näringslivsområde. 

Lokala kraftiga skyfall kan också medföra översvämningar. Länsstyrelsen har gjort en 

översiktlig kartering av lågpunkter i terrängen där risken för översvämning är störst i 

samband med skyfall som finns på kommunens digitala kartor.  

I MSBs översvämningsportal har en kartläggning av olika översvämningsscenarios 

kopplade till naturliga faktorer för Indalsälven tagits fram. Det värsta tänkbara 

scenariot som kan inträffa på grund av naturliga faktorer visas till vänster i Figur 11 

(MSB, 2022). Resultat kopplade till analys av dammhaveriscenarier har tagits fram av 

Vattenregleringsföretagen och resultatet visas till höger i Figur 11 (LST, 2018). 

 

 

Figur 11 Till vänster i figuren visas vilka områden som sätts under vatten vid en översvämning som motsvarar ett tänkbart värsta 
scenario som kan inträffa pga naturliga faktorer (MSB, 2022). Resultat kopplade till analys av dammhaveriscenarier visas till höger 
i figuren (LST 2018). 

Konsekvenser vid långvarig nederbörd eller kraftig snösmältning har kartlagts i 

kommunens risk och sårbarhetsanalys. 100-årsvattenståndet i havet utanför Timrå 

beräknas öka med 10–15 cm enligt Klimat- och sårbarhetsanalysen från 2011. 

Rådande topografi och den pågående landhöjningen gör att påverkan av högre 

havsnivåer bedöms bli liten. Extrema vattenstånd kan bedömas uppgå till 144 cm 

över dagens medelvattennivå.  

De befintliga dagvattenledningarna är inte dimensionerade för framtida kraftiga 

skyfall vilket gör att dagvattenledningarna kommer att dämmas upp till marknivå vid 

höga flöden. Utströmmande vatten kan leda till erosion, ras, skred och 

slamströmmar. Dessutom är delar av Timrås avloppsnät kombinerat vilket gör att 

ökade nederbördsmängder även kommer att leda till ökat flöde till pumpstationer 
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och reningsverk, med ökad bräddning som följd. Höjda grundvattennivåer kan även 

leda till ökat inläckage samt ökat flöde av dräneringsvatten från husgrunder. 

Det finns ett behov av att skapa säkra skyfallsvägar ytligt för att minska risken för 

påverkan av skyfall på den allmänna anläggningen. En översyn av pumpstationer och 

ledningsnät i lågpunkter behöver också göras för att klimatanpassa anläggningarna. 

9 Avfall 

Avfallshanteringen är inne i en period av förändring på grund av förändrad 

lagstiftning inom producentansvaret och EU:s nya avfallsdirektiv samt obligatorisk 

insamling av Livsmedels- och köksavfall, tidigare kallat matavfall. Timrå kommun 

planerar att starta insamling av livsmedels- och köksavfall för behandling via rötning 

vid Hemabs biogasanläggning i Härnösand.  

9.1 Avloppsfraktioner 

Slamhanteringen vid kommunens avloppsreningsverk beskrivs under avsnittet 

Allmän VA-försörjning. EU:s avfallsdirektiv förtydligar det kommunala 

insamlingsansvaret när det gäller enskilda avlopp till anläggningar upp till och med 25 

pe (personekvivalenter).  

Avloppsfraktioner från enskilda avlopp och fettavskiljare hämtas av kommunens 

entreprenör. Slam från slamavskiljare för WC vid både åretruntboende och fritidshus 

hämtas normalt minst en gång per år. Merparten av slammet körs till Lögdö 

slamlagun. I slamlagunen avvattnas slammet, därefter frystorkas det och går sedan 

vidare till extern entreprenör för tillverkning av anläggningsjord. Lögdö slamlagun 

har tillstånd att behandla 5 000 m³ våtslam per år, kapacitetsmässigt nyttjas idag 

anläggningen fullt ut.  WC avloppsvatten från slutna tankar tippats delvis på 

spillvattennätet i Söråker. Det finns ett utbyte av slam med Sundsvalls Vatten där de 

tippar slam i lagunen som inte lämpar sig för rening i reningsverk och kommunen 

lämnar motsvarande mängder vid Fillanverket.   

Latrin hämtas av kommunens entreprenör 2 ggr/år. Hanteringen av latrin minskar 

kontinuerligt då många fritidshusägare går över till andra alternativ. Idag hanteras 

mindre än 100 latrintunnor per år där majoriteten kommer från kommunala bad och 

fiskeplatser.  

9.1.1  Framtida behov slamhantering 

Långsiktigt behövs en ny lösning för behandling av slam i kommunen både ur ett 

kapacitetsperspektiv och för att få till en mer hållbar lösning. Extern slammottagning 

vid ett reningsverk skulle kunna vara en lösning. Slamlagunen skulle då kunna 

fungera enbart för slam som inte lämpar sig för reningsverk och som nödanläggning.  
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10 Strategiska frågor  

I följande kapitel sammanfattas vilka behov som identifierats i VA-översikten som är 

viktiga strategiska frågor att belysa i handlingsplanerna.  

10.1 Övergripande behov 

 Översyn av dagens verksamhetsområde för allmän VA-försörjning och ta fram 

förslag på verksamhetsområden uppdelade på dricksvatten, spillvatten, dagvatten 

gata och dagvatten fastighet. 

 Upprättande av utbyggnadsplan för allmänt VA som belyser arbetssätt för 

behovsprövning enligt § 6 Vattentjänstlagen och visar på en utbyggnadsplan 

utifrån kommunens långsiktiga behov. 

 Upprättande av dagvattenplan och skyfallsplan/strategi i enlighet med 

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och etappmålen, som förutom åtgärder 

kopplat till påverkan av vattenförekomster belyser ansvarsfrågor för 

dagvattenhantering inom kommunen. 

 

10.2 Enskild VA-försörjning 

 Resurser och kontinuerlig tillsyn av avloppsanläggningar utanför kommunalt 

verksamhetsområde.  

 Insatser för ökad kunskap om vattenkvalitet och kvantitet i enskilda 

vattentäkter. 

 Analys av underlag inför översiktliga bedömningar av skyddsnivåer. 

 Arbete med digitalisering av uppgifter om enskilda VA-anläggningar samt 

uppdatering av ärendehanteringssystemet. 

10.3 Allmän VA-försörjning 

 Säkra dricksvattenförsörjningen, bland annat genom att verka för fastställda 

vattenskyddsområden. Utveckla behandlingsprocesserna så att de klarar 

förändrad råvattenkvalitet (bland annat till följd av klimatförändringar).  

 Nödvattenplanering tillsammans med kommunens förvaltningar kopplat till 

kommunens krisberedskap.  

 Fördjupad utredning om hur avloppsförsörjningen i Timrå ska se ut i framtiden. 

Detta görs som en del i MSVAs avloppsstrategi utifrån tidigare utförd 

vägvalsstudie för Timrås avloppshantering.  

 Arbetet med att ta fram förnyelseplan för spill- och dagvattenledningsnätet 

startade 2021–2022 och kommer att följas av dricksvattennätet. Förnyelse av 
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ledningsnätet är ett strategiskt och långsiktigt arbete för att bland annat minska 

mängden tillskottsvatten respektive vattenförlusterna. 

 Utbyggnad av dagvattennätet kan bli en konsekvens av förnyelseplaneringen för 

VA-ledningsnätet. Nya dagvattenledningar kan behövas i områden där 

spillvattennätet måste avlastas från tillskottsvatten.  

 Tydliga och ökade krav på fastighetsägare när det gäller åtgärder inom egen 

fastighet (eget omhändertagande eller fördröjning av dagvatten från tak och 

hårdgjorda ytor samt separering av dagvatten från spillvattenförande ledning). 

 Genomförande av åtgärder för att uppnå regeringens två etappmål kring 

dagvatten. Detta kan leda till att nya reningsanläggningar för dagvatten kommer 

att behöva etableras inom den allmänna VA-anläggningen. 
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11 VA-ordlista och definitioner  

Allmän vatten- och avloppsanläggning  

En VA-anläggning över vilket en kommun har ett rättsligt bestämmande inflytande, 

och som har ordnats och används för att uppfylla kommunens skyldighet enligt lag 

om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412).  

Anläggningsavgift  

Engångsavgift för täckande av en kostnad för att ordna en allmän VA-anläggning. 

Engångsavgift som fastighetsägare betalar för rätten att ansluta sig till den allmänna 

VA-anläggningen.  

Avloppsvatten  

Avloppsvatten är ett gemensamt namn och samlingsbegrepp på dagvatten, 

dränvatten, spillvatten och kylvatten.  

Brukningsavgift  

Periodisk avgift för täckande av drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för 

investeringar eller andra kostnader för en allmän VA-anläggning som inte täcks av en 

anläggningsavgift. Brukningsavgiften har en fast och en rörlig del som till stor del 

beror på vattenförbrukningen.  

Dagvatten  

Tillfälligt avrinnande vatten, till exempel regnvatten och smältvatten, från tak och 

vägar, samt framträngande grundvatten.  

Dricksvatten  

Rent vatten som vi kan dricka direkt ur kranen, använda till matlagning och dylikt. 

Dränvatten  

Vatten som avleds genom dränering.  

Enskild vatten- och avloppsanläggning  

En VA-anläggning eller annan anordning för vattenförsörjning eller avlopp som inte 

är eller ingår i en allmän VA-anläggning.  
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Fastighetsägare  

Med fastighetsägare avses i vattentjänstlagen (2006:412), i ABVA och i denna 

information ägare av fastighet inom VA-anläggningens verksamhetsområde. Enligt 

vattentjänstlagen jämställs med fastighetsägare, arrendator och tomträttshavare. 

Rätten att använda en allmän VA-anläggning är knutet till fastigheten och inte till 

fastighetsägaren och består så länge fastigheten består. Detta innebär att det inte går 

att säga upp ett ”VA-abonnemang” och därmed undgå avgiftsskyldighet. Timrå 

Vatten kan träffa avtal med annan än fastighetsägare om rätt att få använda VA-

anläggningen. Konsekvensen av detta blir att det som enligt vattentjänstlagen gäller 

för fastighetsägaren i stället gäller för användaren. Detta innebär att bolaget därefter 

endast kan kräva betalning av den som han har träffat avtal med.  

Förbindelsepunkt  

Förbindelsepunkt är gränsen mellan en allmän VA-anläggning och en VA-

installation.  

Gemensamhetsanläggning 

En anläggning som ägs och tas hand om av flera fastigheter ihop 

Huvudman  

Den som äger en allmän VA-anläggning.  

Juridisk ansvarsfördelning  

Den juridiska ansvarsgränsen mellan Timrå Vattens allmänna anläggning och 

fastighetens VA-installation går i förbindelsepunkten. Med förbindelsepunkt menas 

den punkt där inkoppling av fastighetens ledningar till den allmänna anläggningen ska 

ske eller har skett.  

Kostnadsfördelning  

Timrå Vatten svarar normalt för alla arbeten och kostnader för den allmänna 

anläggningen. Fastighetsägaren svarar för alla arbeten och kostnader för VA-

installationen. Anordning som behövs endast för en eller några få fastigheter, till 

exempel anordning för tryckstegring av vatten, bekostas av vederbörande 

fastighetsägare om inte Timrå Vatten bestämt annat. För fastigheter som är så lågt 

belägna att anordning för pumpning av avloppsvatten erfordras till ett konventionellt 

självfallsystem, bekostas detta av vederbörande fastighetsägare om inte bolaget 

bestämt annat.  

  



 

47 (48) 
 

Kylvatten  

Vatten som används för kylning.  

LTA = Lätt Tryckavloppssystem  

När fastigheten inte kan anslutas till ett självfallsystem kan allmänna VA-

anläggningen för spillvattenavlopp utformas som ett så kallat Lätt 

Tryckavloppssystem (LTA-system). Det innebär att en LTA-pumpenhet placeras 

inne på fastigheten. LTA-station består av pump, tank, automatik, nivågivare, 

larmindikator och vid fastighetsgräns en backventil.  

Servisledning  

Med servisledning menas den ledning som förbinder en byggnad eller en fastighet 

med en allmän VA-anläggnings ledningsnät. Servisledningen delas av 

förbindelsepunkten i den allmänna anläggningens del respektive i fastighetens del. 

Spillvatten  

Förorenat vatten från hushåll, serviceanläggning, industri med mera. Med spillvatten 

likställs allt avloppsvatten som Timrå Vatten bedömer skall avledas till 

spillvattenledning.  

Uppdämningsnivå  

är en av Timrå Vatten för avloppsanläggningen angiven nivå under vilken fri 

inloppsöppning med självfallsanslutning inte får anordnas utan dispens.  

Vad ingår i den allmänna VA-anläggningen  

I den allmänna VA-anläggningen ingår vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät, 

reservoarer och pumpstationer samt andra anordningar, som krävs för att VA-

anläggningen ska fungera på avsett sätt. I den allmänna VA-anläggningen ingår också 

servisledningar fram till förbindelsepunkter som Timrå Vatten har bestämt för varje 

fastighet. Servisventil för vatten, ventil för LTA, LTA-station som installerats efter 

2007-01-01 om inget annat har överenskommits, rensbrunn vid förbindelsepunkt 

samt vattenmätare ingår även de i den allmänna anläggningen.  

Vad ingår i fastighetsägarens VA-installation  

Med en fastighets VA-installation menas de ledningar som för fastigheten dragits 

från förbindelsepunkterna. I installationen ingår även anordningar, till exempel 

tappventiler och tvättställ, som anslutits till en sådan ledning. En VA-installation 

ingår inte i den allmänna anläggningen, om inte annat framgår av vattentjänstlagen, 

ABVA eller avtal.  
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Vattenförsörjning  

Tillhandahållande av vatten som är lämpligt för normal hushållsanvändning. Vatten- 

och avloppsanläggning En VA-anläggning som har till ändamål att tillgodose behovet 

av vattentjänster för bostadshus eller annan bebyggelse.  

Vattentjänster  

Vattenförsörjning och avlopp (VA).  

Verksamhetsområde  

Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt 

geografiskt område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller skall 

ordnas genom en allmän VA-anläggning. Uppgift om verksamhetsområdet finns hos 

Timrå Vatten. Lag om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412), ABVA och VA-taxa 

gäller endast inom verksamhetsområdet. 
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VA-översikt, Timrå kommun  Bilaga 1. 

 

Styrande dokument och lagstiftning 

I denna bilaga sammanfattas de viktigaste lagarna och styrdokument som rör VA-

planeringen.  

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 

Den 1 januari 2007 trädde Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 

(vattentjänstlagen) i kraft och ersatte därmed den tidigare VA-lagen.  Kommunens 

skyldigheter att ordna med allmänna vattentjänster står i 6§.  

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning 

eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen  

1. Bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver 
ordnas och 

2. Se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 
verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning. 

Enligt praxis behövs det åtminstone en något så när samlad bebyggelse av 20–30 

fastigheter som underlag för en allmän VA-anläggning. 

I några avseenden innebär den nya vattentjänstlagen några nyheter jämfört med 

tidigare VA-lag gällande kommunens skyldigheter att ordna allmänna vattentjänster: 

Kommunens skyldighet att ordna allmänna vattentjänster (vatten, spillvatten, 

dagvatten) träder i kraft om det behövs för med hänsyn till skyddet för hälsa och 

miljö. Detta till skillnad från tidigare VA-lag som enbart utgick från hälsoskyddet. 

VA-försörjningen har därmed ett uttalat miljöskyddssyfte vilket tidigare var en 

”sekundär” effekt av den prövning av avloppsreningsanläggningar som sker enligt 

Miljöbalken. 

Det har reglerats att kommunen ska ha inflytande över huvudmannaskapet, och 

ägandet av VA-anläggningen. Privatisering av VA-anläggningar är inte längre tillåtet. 

Allmänförklarade (privata eller samfällda) VA-anläggningar ska övergå till kommunalt 

huvudmannaskap under en period på 10 år. Inga restriktioner när det gäller driften av 

anläggningarna. 

Kraven på särredovisning av VA-verksamhetens ekonomi är tydligare i 

Vattentjänstlagen. Verksamheten får inte generera överskott eller underskott. Dessa 

måste balanseras kontinuerligt över en rullande treårsperiod. Vid ej reglerade 
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underskott efter tre år är kommunen skyldig att täcka detta (via skattemedel), 

överskott återbetalas till fastigheterna i VA-kollektivet. 

Lagen innehåller nya tydligare regler för dagvattenavgifter. 

Miljöbalken (1998:808) 

Allmänt 

Miljöbalken (1998:808) har som syfte att främja en långsiktigt hållbar utveckling sker 

med beaktande av skyddsvärden hos natur- och kulturmiljön. Miljöbalken reglerar 

flera vattenrelaterade frågeställningar, varav de viktigaste är: 

Miljökvalitetsnormer och Vattenförvaltning (Kap 5). Här finns bestämmelser om hur 

EU:s Ramdirektiv för vatten har inarbetats i Svensk lagstiftning. Direktivet beskrivs 

närmare under kap 3.7.Miljökonsekvensbeskrivningar (Kap 6). Här finns 

bestämmelser om att Miljökonsekvensbeskrivningar ska upprättas i samband med 

prövning av verksamheter och åtgärder, liksom i samband med upprättande eller 

ändring av planer och program enligt Plan- och bygglagen.  

Skyddsområde för vattentäkt och annat skydd av vatten (Kap 7). Skyddsområden kan 

bildas för mark och vattenområden som har behov av särskilt skydd. Det kan vara 

naturvärden, kulturvärden, eller områden som inte uppfyller en fastställd 

miljökvalitetsnorm. Bestämmelser om naturreservat och nationalparker liksom 

exempelvis strandskydd ingå här. I arbetet med VA-planen är skyddsområde för 

vattentäkt av särskilt intresse.    

Bestämmelser om ”miljöfarliga verksamheter” återfinns i Kap 9. Miljöfarliga 

verksamhet är tillstånds- eller anmälningspliktig. Utsläpp av avloppsvatten är en 

miljöfarlig verksamhet, och detta regleras i detta kapitel. 

Bestämmelser om Vattenverksamhet (Kap 11). Även vattenverksamhet är tillstånds- 

eller anmälningspliktiga. Vattenverksamhet är bland annat bortledning eller tillförsel 

av grundvatten, anläggningar och åtgärder i vattenområden (dammar, fyllning, 

pålning, sprängning, rensning mm), förändring av vattnets djup eller läge, avvattning 

av mark. 

Miljöbalken och avloppsanläggningar 
Enligt miljöbalken ska avloppsvatten tas omhand så olägenhet ej uppstår. Såväl inne-

börden av begreppen miljöfarlig verksamhet, avloppsvatten och olägenhet definieras 

enligt nedan.  
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9 kap 1 §  
”Med miljöfarlig verksamhet avses  
1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, 
vattenområden eller grundvatten,  
2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för 
människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av 
mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller  
3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för 
omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat 
liknande.”  
 
9 kap 2 §  
“Med avloppsvatten avses  
1. spillvatten eller annan flytande orenlighet,  
2. vatten som använts för kylning,  
3. vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en viss eller 
vissa fastigheters räkning, eller  
4. vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats.  
 
9 kap 3 §  
Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning 
kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.”  

 
Prövning och tillsyn - avloppsanläggningar 
Små avloppsanläggningar, max 25 personekvivalenter (pe), dit WC är ansluten, är 
tillståndspliktiga enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  
 
Avloppsanläggningar med 25-200 pe är så kallade U-avlopp. Anläggningar från 200-
2000 pe är anmälningspliktiga enligt miljöprövningsförordningen och anläggningar 
från 2000 pe och uppåt kräver tillstånd enligt samma förordning.  
 
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd  
Havs- och vattenmyndigheten har allmänna råd om enskilda avloppsanläggningar, 
HVMFS 2016:17 samt vägledning på sin hemsida. Enligt dessa förtydligas kraven 
som ställs på enskilda avlopp. I handläggningen av ärenden ska bedömas om normal 
eller hög skyddsnivå gäller. Områden kan vara särskilt känsliga både utifrån 
hygieniska faktorer eller att naturen i området är känslig. Enligt miljöbalken finns 
även kravet att samtliga avlopp vilka befinner sig inom ett vattenområde måste vara 
försedda med en högre reningsgrad än enbart slamavskiljare.  
 
Enligt de allmänna råden bör kommunen skapa förutsättningar för återanvändning 
av avloppsfraktioner, exempelvis genom att inrätta system för insamling, behandling 
och lagring.  
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Plan- och bygglag (2010:900) 

Plan- och bygglagen (PBL) styr kommunens fysiska planering i form av 

översiktsplanering och detaljplanering, samt reglering av byggande och 

bygglovsprocessen. I lagen görs klart vid planläggning och i ärenden om bygglov eller 

förhandsbesked ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad 

för ändamålet bland annat utifrån möjligheten till att anordna avlopp och 

vattenförsörjning.  

PBL innehåller också regler om att bedömning ska ske om det finns behov att 

genomföra en miljökonsekvensbeskrivning. 

Anläggningslag (1973:1149) 

Anläggningslagen reglerar inrättandet av gemensamhetsanläggningar. Bildandet av 

samfällighetsföreningar och inrättande av gemensamhetsanläggningar sker på initiativ 

av fastighetsägarna och är frivilligt. 

I samband med förrättning och bildande av gemensamhetsanläggning prövas 

väsentlighets-, båtnads-, och opinionsvillkoren. I fallet med en 

gemensamhetsanläggning för vatten och/eller avloppsförsörjning ska man visa att 

inrättandet av den aktuella gemensamhetsanläggningen har uppenbara fördelar 

framför enskilda anläggningar respektive anslutning till en allmän anläggning. 

Om inte samtliga fastigheter i en bebyggelsegrupp är överens om att inrätta en 

gemensamhetsanläggning finns alltid risken att opinionsvillkoret inte anses vara 

uppfylls. Detta villkor innebär att en gemensamhetsanläggning inte kan inrättas i strid 

med fastighetsägares vilja, om motståndet är mer allmänt och det finns beaktansvärda 

skäl för det.  

Om andelen fritidsfastigheter är hög kan även det grundläggande villkoret/syftet med 

gemensamhetsanläggning att åstadkomma nytta av ”stadigvarande betydelse” inte 

självklart anses uppfyllt.  

Anslutning av nya fastigheter till befintlig gemensamhetsanläggning/samfällighet kan 

ske under förutsättning att tillkommande fastighetsägare och samfällighet är överens 

om detta.  En gemensamhetsanläggning/samfällighet kan då det sker på frivillig 

grund utökas genom ett relativt enkelt förfarande som inte kräver en omförrättning.  
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Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 

 Sverige har införlivat EU direktiv om dricksvatten i föreskrifter om dricksvatten 

(LIVSFS 2005:10).  

Dricksvattenföreskrifterna innehåller bland krav på 

  Beredning och distribution 

  Egenkontroll 

  Parametrar som ska undersökas 

  Provtagnings- och amnalysfrekvens 

  Åtgräder vid försämrad vattenkvalitet 

  Information 

  Kvalitetskrav i form av gränsvärden 
 

Reglerna gäller inte för drickvatten från vattenverk som levererar mindre än 10 m3 

per dag eller försörjer färre än 50 personer. Levereras dricksvatten som en del av 

kommersiell eller offentlig verksamhet gäller dricksvattenföreskrifterna oavsett hur 

lite vatten som produceras. 

Livsmedelsverkets råd om enskild vattenförsörjning 

Från 1 januari 2014 ansvarar livsmedelsverket för information och rådgivning om 

enskilda dricksvattenanläggningar.  

Den som har en enskild dricksvattenanläggning ansvarar för vattenkvaliteten och för 

att hålla anläggningen i bra skick. Enskild dricksvattenförsörjning omfattas alltså inte 

av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. 

Den som har egen anläggning och använder vattnet från den i följande verksamheter 

omfattas dock i de flesta fall av dricksvattenföreskrifterna: 

  Livsmedelsverksamhet, till exempel restaurang, livsmedelsproduktion, café 

  Offentlig verksamhet, till exempel skola, vårdhem 

  Kommersiell verksamhet, till exempel hotell, uthyrning av stugor  
 

Om brunnen eller vattenverket producerar 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller 

mer eller om minst 50 personer förses med dricksvatten omfattas också 

verksamheten av dricksvattenföreskrifterna.  
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Skydd av vattentäkter med lokala hälsoskyddsföreskrifter 

Möjlighet finns att genom lokala hälsoskyddsföreskrifter skydda mindre enskilda 

grundvattenvattentäkter. .  

Europeiska regelverk 

Vattendirektivet 

År 2000 antog samtliga länder inom EU det så kallade Ramdirektivet för vatten. 

Sveriges Riksdag och regering beslutade om nationell lagstiftning vilket innebar en 

komplettering av miljöbalken samt en särskild vattenförvaltningsförordning (SFS 

2004:660). 

I Sverige bildades fem vattendistrikt. Timrå kommun ingår i Bottenhavets 

vattendistrikt. Samtliga vattenförekomster i landet har statusklassats och 

miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan gäller i detta nu för 

perioden 2016-2021. Samråd om fövaltningsplan och åtgärdsprogram för perioden 

2021-2027 har genomförts under våren 2021. Statliga myndigheter och kommuner 

ska följa miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogrammet är även bindande. 

EG:s avloppsdirektiv 

Rådets direktiv 91/271/EEG om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse kräver 

att avloppsvatten skall genomgå minst sekundär rening, det vill säga i normalfallet 

biologisk rening, och anger dessutom minimikrav för kvaliteten hos det renade 

vattnet. Direktivet är infört i svensk lagstiftning genom Naturvårdsverkets föreskrift 

SNFS 1994:7 med ändring 1998:7. 

Avloppsdirektivets krav på hur kvävereningen ska tolkas har lett till en EU-dom 

vilken i korthet innebär att kväverening inte behövs byggas ut på reningsverk vilka 

ligger norr om Gävle liksom i vissa delar av Sveriges inland.  

 

Baltic Sea action plan (BSAP) 

I slutet av 2007 tog EU kommissionen och östersjöländernas miljöministrar ett 

gemensamt beslut om en åtgärdsplan, Baltic Sea Action Plan (BSAP) som har som 

mål till år 2021 uppnått en god ekologisk status. Främst gäller denna för egentliga  

Östersjön, Kattegatt och Öresund. Vid ministermöte 2018 konstaterades att det inte 

är troligt att god status nås till 2021. Mötet beslutade därför att planen ska uppdateras 

till 2021. Havs- och vattenmyndigheten deltar i arbetet med uppdateringen.  
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BSAP innehåller ca 150 åtgärder grupperade under fyra delmål; Övergödning, farliga 

ämnen, biologisk mångfald, fisk och maritima aktiviteter 

 

Globala, Nationella och regionala miljömål 

Agenda 2030 

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Agenda 2030 för 

hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att 

arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. 

Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål, som i Sverige kallas de Globala målen. 

De Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna 

av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Av de 17 

målen är de som anknyter till vattenfrågor främst:  

 Mål 6. Rent vatten och sanitet  

 Mål 11. Hållbara städer och samhällen 

  Mål 14. Hav och marina resurser 

Nationella miljömål 

Sverige har 16 nationella miljökvalitetsmål som Riksdagen har beslutat om. Målet för 

femton av dessa är att de ska vara uppnådda inom en generation, d.v.s. till år 2020 

och för det sextonde, klimatmålet, gäller år 2050. För vatten och avlopp är främst 

fyra miljökvalitetsmål av intresse: 

 Ingen övergödning (mål 7)  

 Levande sjöar och vattendrag (mål 8) 

 Grundvatten av god kvalitét (mål 9) 

 God bebyggd miljö (mål 15) 

För miljökvalitetsmålen finns också 72 nationella delmål som Riksdagen har beslutat 

om. Flera av delmålens slutdatum har dock redan passerat. Naturvårdsverket har 

gjort en slutlig bedömning av om delmålen har uppfyllts eller, där slutdatum inte har 

passeras, har förutsättning att uppfyllas. Dessa delmål ska fortlöpande bytas ut mot 

etappmål. Det enda miljökvalitetsmålet som i dagsläget har ett beslutat etappmål är 

”Begränsad klimatpåverkan”. 

Etappmålen ska beskriva den samhällsomvandling som krävs för att nå 

miljökvalitetsmålen. Miljöberedningens har i maj 2010 föreslagit nya etappmål i 
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miljömålssystemet inom rubrikerna: Luftföroreningar, Farliga ämnen, Avfall och 

Bilologisk mångfald, men dessa har inte beslutats. Beslut väntas i slutet av mars 2012.  

För närvarande finns inga föreslagna eller beslutade etappmål inom de miljömål som 

är relevanta för vatten och avlopp. Det som vi har att förhålla oss till är förslag till 

preciseringar av de ursprungliga miljökvalitetsmålen. 

Dessa förslag till nya preciseringar av miljökvalitetsmålen står att läsa i 

Naturvårdsverkets rapport 6433 ”Miljömålen på ny grund”. I denna VA-översikt 

redovisas under respektive miljömål även de föreslagna revideringarna av 

preciseringarna som står redovisade i Naturvårdsverkets rapport 6433, där förslaget 

innebär en förändring mot idag. 

Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen har beslutat om regionala miljömål för sina län. 

De regionala beslutade målen under respektive miljökvalitetsmål är regionaliserade 

mål vilka är en anpassning till de nationella miljökvalitetsmålen. Förutom detta har 

även många länsstyrelser beslutat om länsegna mål. Dessa finns samlade på 

Miljömålsportalen www.miljomal.nu och redovisas i valda delar nedan.   

Ingen övergödning (mål nr 7) 

Definition:  
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på 
människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till 
allsidig användning av mark och vatten.  
 
Regeringen har fastställt fyra preciseringar av miljökvalitetsmålet Ingen övergödning: 
 
Påverkan på havet 
Den svenska och den sammanlagda tillförseln av kväveföreningar och 
fosforföreningar till Sveriges omgivande hav underskrider den maximala belastning 
som fastställs inom ramen för internationella överenskommelser. 
 
Påverkan på landmiljön 
Atmosfäriskt nedfall och brukande av mark inte leder till att ekosystemen uppvisar 
några väsentliga långsiktiga skadliga effekter av övergödande ämnen i någon del av 
Sverige. 
 
Tillstånd i sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten 
Sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten uppnår minst god status för 
näringsämnen enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på 
vattenmiljön. 
 
Tillstånd i havet 
Havet har minst god miljöstatus med avseende på övergödning enligt 
havsmiljöförordningen (2010:134). 

http://www.miljomal.nu/
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På Havs- och vattenmyndighetens webbplats finns uppföljningsrapporten för 
miljömålet Ingen övergödning från 2019. Uppföljningen visar att miljömålet inte 
klarats. Åtgärder för att minska utsläpp av övergödande ämnen har gett resultat, men 
övergödning är fortfarande ett stort problem. Sämst förhållanden råder i centrala 
Östersjön, och återhämtningstiden i miljön är lång. Utsläppen av kväve och fosfor 
behöver minska ytterligare, framförallt genom genomförande av åtgärder inom 
jordbruket. Internationellt samarbete har också stor betydelse. Havs- och 
vattenmyndigheten anger också att det inte går att se en tydlig riktning för 
utvecklingen i miljön. 

Levande sjöar och vattendrag (mål nr 8) 

Definition 
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer 
ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden 
samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt 
som förutsättningar för friluftsliv värnas. 
 
Regeringen har fastställt elva preciseringar av miljökvalitetsmålet Levande sjöar och 
vattendrag: 
 
God ekologisk och kemisk status 
Sjöar och vattendrag har minst god ekologisk status eller potential och god kemisk 
status i enlighet med förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på 
vattenmiljön. 
 
Oexploaterade och i huvudsak opåverkade vattendrag 
Oexploaterade och i huvudsak opåverkade vattendrag har naturliga vattenflöden och 
vattennivåer bibehållna. 
 
Ytvattentäkters kvalitet 
Ytvattentäkter som används för dricksvattenproduktion har god kvalitet. 
 
Ekosystemtjänster 
Sjöar och vattendrags viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna. 
 
Strukturer och vattenflöden 
Sjöar och vattendrag har strukturer och vattenflöden som ger möjlighet till livsmiljöer 
och spridningsvägar för vilda växt- och djurarter som en del i en grön infrastruktur. 
 
Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation 
Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till sjöar och vattendrag har 
gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan 
populationer. 
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Hotade arter och återställda livsmiljöer 
Hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla sjöar och 
vattendrag. 
 
Främmande arter och genotyper 
Främmande arter och genotyper hotar inte den biologiska mångfalden. 
 
Genetiskt modifierade organismer 
Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden är inte 
introducerade. 
 
Bevarade natur- och kulturmiljövärden 
Sjöar och vattendrags natur- och kulturmiljövärden är bevarade och förutsättningar 
finns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena. 
 
Friluftsliv 
Strandmiljöer, sjöar och vattendrags värden för fritidsfiske, badliv, båtliv och annat 
friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad. 
 
På Havs- och vattenmyndighetens webbplats finns uppföljningsrapporten för 

miljömålet Levande sjöar och vattendrag från 2019. Alltför fa ̊ sjöar och vattendrag 
har god ekologisk och kemisk status. Fysisk påverkan, övergödning, försurning och 
miljögifter orsakar problem. Restaurering av sjöar och vattendrag bör öka, och för 
det krävs mer resurser. Exploatering i strandzoner behöver minska, och det behövs 

mer hänsyn till kulturmiljöer. Vattenfo ̈rvaltningens åtgärdsprogram är viktigt att 
genomföra om målet ska kunna nås. 
 
Havs- och vattenmyndigheten anger att det inte går att se en tydlig riktning för 

utvecklingen i miljön. 

Grundvatten av god kvalitet (mål nr 9)  

Definition 

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en 

god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. 

Etappmål 1. Skydd av grundvattenförande geologiska formationer 
Grundvattenförande geologiska formationer av vikt för nuvarande och framtida 
vattenförsörjning ska senast år 2010 ha ett långsiktigt skydd mot exploatering som 
begränsar användningen av vattnet. 
Delmålet bedöms inte ha uppnåtts och först till år 2020 bedöms de mindre 

allmänna grusvattentäkterna ha ett skyddsområde.  
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Etappmål 2. Grundvattennivåer 
Senast år 2010 ska användningen av mark och vatten inte medföra sådana ändringar 
av grundvattennivåer som ger negativa konsekvenser för vattenförsörjningen, 
markstabiliteten eller djur- och växtliv i angränsande ekosystem. 
Delmålet har inte uppnått och pga. klimatförändringarna bedöms problemen komma 
att öka. Förutsättningarna som behövs för att uppfylla detta bedöms vara på plats 
inom en tioårsperiod men det är under förutsättning att grundvatten får en större roll 
inom samhällsplaneringen.  
 
Etappmål 3. Rent vatten för dricksvattenförsörjning 
Senast år 2010 ska alla vattenförekomster som används för uttag av vatten som är 
avsett att användas som dricksvatten och som ger mer än 10 m³ per dygn i 
genomsnitt eller betjänar mer än 50 personer uppfylla gällande svenska normer för 
dricksvatten av god kvalitet med avseende på föroreningar orsakade av mänsklig 
verksamhet. 
Etappmålet är inte uppnått år 2010 och det är osäkert för när det kan förväntas bli 
det.  
 
Detta miljökvalitetsmål anses möjligt att nås inom länet förutsatt att ytterligare 
åtgärder sätts in. För etappmålen vilka skulle vara nådda innan utgången av år 
2010”skydd av grundvattenförande geologiska formationer, skyddsområden för stora 
grundvattentäkter” och ”skydd av stora outnyttjade grundvattentillgångar” är det 
dock inte sannolikt att det ska nås inom utsatt tidsram.  

 

God bebyggd miljö (mål 15) 

Definition  
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas 
till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på 
ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och 
andra resurser främjas. 
 
Regeringen har fastställt tio preciseringar av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö: 
 
Hållbar bebyggelsestruktur 
En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats både vid nylokalisering av 
byggnader, anläggningar och verksamheter och vid användning, förvaltning och 
omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som byggnader är hållbart utformade. 
 
Hållbar samhällsplanering 
Städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och landsbygd är planerade 
utifrån ett sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- 
och hälsorelaterade frågor. 
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Infrastruktur 
Infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering och vatten- och 
avloppsförsörjning är integrerade i stadsplaneringen och i övrig fysisk planering samt 
att lokalisering och utformning av infrastrukturen är anpassad till människors behov, 
för att minska resurs och energianvändning samt klimatpåverkan, samtidigt som 
hänsyn är tagen till natur- och kulturmiljö, estetik, hälsa och säkerhet. 
 
Kollektivtrafik, gång och cykel 
Kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga och det finns 
attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar. 
 
Natur- och grönområden 
Det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen med god 
kvalitet och tillgänglighet. 
 
Kulturvärden i bebyggd miljö 
Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och 
bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas. 
 
God vardagsmiljö 
Den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger 
skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, 
arbetsplatser, service och kultur. 
 
Hälsa och säkerhet 
Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och 
radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker. 
 
Hushållning med energi och naturresurser 
Användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt, 
resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att främst 
förnybara energikällor används. 
 
Hållbar avfallshantering 
Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna 
och att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till 
vara i så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och 
miljö minimeras. 
 
Boverket skriver i sin rapport om uppföljning av miljömålet från 2019 att: 
 
De senaste decennierna har Sveriges större tätorter fått ökad befolkning. Städerna har 
brett ut sig och köpcentra har etablerats utanför stadskärnorna, vilket ökar behovet 
av transporter och även utarmar centrumservice. Samtidigt sker en förtätning av 
städers centrala delar. Det kan minska transportbehov och ge klimatvinster, men 
också orsaka ökat buller. Ibland har även förtätningen skett genom att grönområden 
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har bebyggts, men fortfarande har de flesta tätortsinvånare minst ett grönområde 
inom gångavstånd från sin bostad. Miljöpåverkan från byggsektorn är fortsatt hög. 
 
Boverket skriver också att det inte går att se en tydlig riktning för utvecklingen i 
miljön. 
 

Kommunala mål 

Kommunernas roll för att nå miljökvalitetsmålen innebär ofta ett samarbete mellan 

kommuner, länsstyrelsen, regionala samverkansorgan, ideella organisationer och det 

lokala näringslivet.  

Vision 2025 

Kommunfullmäktige har antagit Vision 2025 som ska vara en ledstjärna för 

kommunens utveckling. Riktlinjer och förslag på framtida markanvändning bör bidra 

till förverkligandet av visionen. 

Tillväxt 

Timrå erbjuder attraktiva bostäder och vackra naturnära miljöer för alla. 

Livsmiljö 

Det är enkelt att leva i Timrå och livet präglas av ett klimatsmart förhållningssätt. 

Översiktsplan 2035 

I Översiktsplan 2035 ges följande mål och utvecklingsstrategi med relevans för arbete 

med va-planering.  

Målet till 2035 är att befolkningen ska öka till minst 19000 år 2025 och till 20000 år 

2035. 

 Målet innebär att översiktsplanen ska redovisa områden för boende som inrymmer 

cirka 400 nya bostäder till 2025 och ytterligare cirka 500 bostäder fram till 2035. 

Utifrån visionen och de två fokusområdena tillväxt och livsmiljö ska översiktsplanen 

och andra kommunala beslut ge förutsättningar för att målet nås genom att: 

 • skapa fler attraktiva boendemiljöer främst i våra tätorter och med möjligheter att 

framför allt förtäta centrala Timrå med flerbostadshus, 

 • att erbjuda mark i attraktiva lägen för befintliga företag som vill växa och nya 

företag som vill etablera sig i kommunen, 
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 • erbjuda mark i mer perifera lägen för ytkrävande verksamheter,  

 • erbjuda möjligheter till boende längs vår kust, våra sjöar och vattendrag där det är 

lämpligt att tillåta bebyggelse nära vattnet, 

 • ge möjligheter att utveckla besöksnäringen i strandnära lägen tillsammans med 

privata intressenter och där utveckling på Åstön, vid Tynderösundet samt av 

fritidsfiske i sjöar, vattendrag och till havs bedöms vara mest intressant, 

 • skapa förutsättningar för ett samhälle med mindre energianvändning, 

 • förebygga och minska riskerna för skador och olyckor till följd av förväntade 

klimatförändringar, 

Miljökvalitetsnormer 

Den ändrade markanvändning och de riktlinjer som redovisas i översiktsplanen får 

inte medföra att statusen för vattenförekomster försämras. Det är kommunens 

förhållningssätt  



 
 
 

 

 

TIMRÅ KOMMUN VISION 2025  
 
Timrå – En stark kommun i en växande region 
 
 
TILLVÄXT – Timrå är det självklara valet för företagande och inflyttning! 
Här finns Norrlands bästa företagsklimat. Timrås unika strategiska läge och 
infrastruktur, närhet till universitet, kommunikationer och handel bidrar till att 
företagen växer och att nya verksamheter etableras. Timrå kommun är lyhörd för 
företagens behov och levererar en så god och tillförlitlig service att vi är i topp 10 i 
Sverige när det gäller service till företagen. Klimatet för entreprenörskap och 
nyföretagande är utmärkt och innefattar stimulans av entreprenörskap på alla nivåer i 
skolan.  
Kreativa och trygga läromiljöer och det livslånga lärandet är viktiga samhälls- och 
tillväxtmotorer.  Timrå erbjuder attraktiva bostäder och vackra naturnära miljöer för alla.  
 
 
SERVICE – Vi är proffs på service 
Vi ger alla ett förstklassigt bemötande och effektiv service.  
Vi säkerställer servicenivån till medborgare och företagare genom tydliga servicegarantier.  
Vi lägger stor vikt på samarbete mellan kommunens verksamheter och med aktörer i 
regionen. Medborgaren, företagaren och besökaren kan utföra sina ärenden närsomhelst 
på dygnet. Det innebär att vårt arbete präglas av nyfikenhet och lyhördhet inför de olika 
behoven. 
 
LIVSMILJÖ – Timrå erbjuder livskvalitet med en mångfald av upplevelser, en 
trygg tillvaro och ett klimatsmart liv! 
Med nio mil kuststräcka och ett vackert inland har vi unika naturnära miljöer som är 
tillgängliga för alla. Vårt rika föreningsliv skapar framtidstro, utveckling, engagemang 
och god hälsa. Vi erbjuder en attraktiv och kreativ skola där alla elever trivs och där 
studieresultaten ligger på toppnivå i Norrland!  
Vi ger en trygg och god omsorg till våra äldre och andra behövande utifrån den enskildes 
behov. Vi accepterar ingen mobbning, diskriminering eller socialt utanförskap. I 
kommunen råder jämställdhet, tillgänglighet, mångfald och social integration. Det är 
enkelt att leva i Timrå och livet präglas av ett klimatsmart förhållningssätt! 
 
MEDARBETAREN - Timrå har motiverande medarbetare! 
Timrå kommun stimulerar till en hög grad av delaktighet, mångfald och 
kompetensutveckling samt tar ansvar för varje medarbetare, vilket gör att varje 
medarbetare känner ansvar för sitt uppdrag. 
 
EKONOMI - Timrå kommun har en ekonomi i balans! 
Kommunen har handlingsfrihet på kort och lång sikt, tack vare en god ekonomisk 
hushållning med en stark soliditet, i jämförelse med Norrlands kommuner.  



 
 
 

 

 

Vilken/vilka av kommunens övergripande mål anser förvaltningen 
överensstämmer med ärendet och är i enlighet med kommunens vision 2025? 
 
Tillväxt 
Kommentar:       
 
 
Service  
Kommentar:       
 
 
Livsmiljö 
Kommentar: En VA-policy ger ställningstaganden som arbetas in i det vidare arbetet med 
handlingsplaner för allmän och enskild VA-försörjning. Dessa kommer i sin tur skapa tydliga och 
hållbara förutsättningar för det kommunala samhällsbyggandet men också för det enskilda byggandet.  
 
 
Medarbetaren 
Kommentar:       
 
 
Ekonomi 
Kommentar:       
 
 
Om inte, motivera varför beslutet ska tas; 
      
 
 
Namn Olof Lindstrand Förvaltning Kommunledningskontoret 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-11-08 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 318 
Motion från David Forslund - Motionssvar Skapa en motorgård i Timrå 
kommun 
KS/2021:465 
 
Beredningsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Avslå motionen. 
____ 
 
Ärendet 
En motion från David Forslund (T) om att skapa en motorgård i Timrå har inkommit till 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kultur- och tekniknämnden.  
 
Kultur- och teknikförvaltningen har yttrat sig över förslaget och föreslår att motionen avslås.   
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-10-19 avslå motionen. 
 
Ärendets tidigare handläggning  
KTN 220831 §73 
 
Beslutsunderlag 
Motion 
Protokollsutdrag KF 211129 §208 
Yttrande 
Protokollsutdrag KTN 221019 §104 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-24 KS/2021:465 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Motion från David Forslund (T) - Motionssvar Skapa en motorgård i 
Timrå kommun 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Avslå motionen. 
____ 
 
Ärendet 
En motion från David Forslund (T) om att skapa en motorgård i Timrå har inkommit till 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kultur- och tekniknämnden.  
 
Kultur- och teknikförvaltningen har yttrat sig över förslaget och föreslår att motionen avslås.   
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-10-19 avslå motionen. 
 
Ärendets tidigare handläggning  
KTN 220831 §73 
 
Beslutsunderlag 
Motion 
Protokollsutdrag KF 211129 §208 
Yttrande 
Protokollsutdrag KTN 221019 §104 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Här skrivs de som berörs av beslutet 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
 
Kultur- och teknikförvaltningen 
 
 
Jan Eriksson  
Förvaltningschef 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2022-10-19 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 104 
Remiss - Motion från David Forslund (T) - Skapa en motorgård i Timrå 
kommun 
KTN/2021:680 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Avslå motionen. 
 
--------- 
 
Ärendet 
En motion från David Forslund (T) om att skapa en motorgård i Timrå har inkommit till 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kultur- och tekniknämnden.  
 
Kultur- och teknikförvaltningen har yttrat sig över förslaget och föreslår att motionen avslås.   
 
Ärendets tidigare handläggning  
KTN 220831 §73 
 
Beslutsunderlag 
Motion 
Protokollsutdrag KF 211129 §208 
Yttrande 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef kultur och fritid 
 
Exp     /     2022 
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Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Kristina Lindström 2022-07-28 KTN/2021:680 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

  
  
 
 
 
 
 
Yttrande över motion om att skapa en motorgård inom Timrå kommun 
för ungdomar 
 
En motion från David Forslund (T) om att skapa en motorgård i Timrå har inkommit till 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kultur- och tekniknämnden 
för yttrande. 
 
För att bedriva en motorgård som är långsiktig och hållbar behöver den byggas underifrån, med 
ungdomar och föreningar som initiativtagare. Dialoger med Motorgården i Kramfors, har visat på 
vikten av att motorgårdar bör drivas i föreningsregi med ett underliggande engagemang från 
ungdomar. Kramfors motorgård drivs i dag av Kramfors motorsportklubb med medel från allmänna 
arvsfonden. För att kunna driva en motorgård i Timrå kommun behöver man undersöka 
möjligheterna hos de föreningar som finns för att driva motorgården.  Ungdomarnas intresse för av 
en motorgård bör, i enlighet med Barnkonventionen, också undersökas vidare.  
 
Kultur- och teknikförvaltningen vill värna om att ungdomarnas intressen för A-traktorer ska vara 
konstruktivt istället för destruktivt, men det är viktigt att den verksamhet som startas är genomtänkt 
och utgår från ungdomarnas egna upplevda behov. I dagsläget finns inte underlag från ungdomarna 
eller motorföreningarna för att kunna fatta beslut om att driva en motorgård i kommunal regi. Ska 
en motorgård startas så bör den vara föreningsdriven. Det bör även tillsättas medel för detta för att 
kunna stötta upp föreningen med lokaler mm. Kultur- och teknikförvaltningen gör bedömningen att 
det i dagsläget och för kommande år inte finns något ekonomiskt utrymme för ett eventuellt stöd för 
denna typ av verksamhet. Timrå kommun ser positivt på ungdomars delaktighet och starka 
föreningar och kommer i det framtida arbetet ta hänsyn till förslagen i motionen. Utifrån det ovan 
anförda föreslår kultur- och teknikförvaltningen att motionen avslås. 
 
 
KULTUR- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 
 
 
Kristina Lindström 
Verksamhetschef kultur och fritid
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Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2021-11-24 KS/2021:465 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Kommunfullmäktige 
 
 
 
Motion från David Forslund (T) - Skapa en motorgård i Timrå kommun 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Remittera motionen till kultur- och tekniknämnden för yttrande. 
____ 
 
Ärendet 
David Forslund (T) föreslår i motion att skapa en motorgård inom Timrå kommun för ungdomar. 
 
Beslutsunderlag 
Motion  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur- och tekniknämnden  
 
Exp     /     2021 
 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2022-08-31 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 73 
Motion från David Forslund (T) angående skapande av en motorgård i 
Timrå kommun. 
KTN/2021:680 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Avge yttrande enligt kultur- och teknikförvaltningens förslag. 
 
--------- 
 
Ärendet 
En motion från David Forslund (T) om att skapa en motorgård i Timrå har inkommit till 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kultur- och tekniknämnden 
för yttrande. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 
Protokollsutdrag KF 211129 §208 
Yttrande 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef kultur och fritid 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-11-29 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 208 
Motion-Motorgård-Timrå-2021-11-11 
KS/2021:465 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Remittera motionen till kultur- och tekniknämnden för yttrande. 
____ 
 
Ärendet 
David Forslund (T) föreslår i motion att skapa en motorgård inom Timrå kommun för ungdomar. 
 
Beslutsunderlag 
Motion  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur- och tekniknämnden  
 
Exp     /     2021 
 
 

 







1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2022-10-03 KTN/2021:680 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 Kultur- och tekniknämnden 
 
 
 
Remiss - Motion från David Forslund (T) - Skapa en motorgård i Timrå 
kommun 
 
 
Förslag till beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Avslå motionen. 
 
 
 
Ärendet 
En motion från David Forslund (T) om att skapa en motorgård i Timrå har inkommit till 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kultur- och tekniknämnden.  
 
Kultur- och teknikförvaltningen har yttrat sig över förslaget och föreslår att motionen avslås.   
 
Ärendets tidigare handläggning  
KTN 220831 §73 
 
Beslutsunderlag 
Motion 
Protokollsutdrag KF 211129 §208 
Yttrande 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef kultur och fritid 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
Kultur- och teknikförvaltningen 
 
 
Jan Eriksson 
Förvaltningschef



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-11-29 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 208 
Motion-Motorgård-Timrå-2021-11-11 
KS/2021:465 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Remittera motionen till kultur- och tekniknämnden för yttrande. 
____ 
 
Ärendet 
David Forslund (T) föreslår i motion att skapa en motorgård inom Timrå kommun för ungdomar. 
 
Beslutsunderlag 
Motion  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur- och tekniknämnden  
 
Exp     /     2021 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2022-10-20 KTN/2021:680 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 Kommunfullmäktige 
 
 
 
Motion från David Forslund (T) - Skapa en motorgård i Timrå kommun – 
Kultur- och tekniknämndens beslut 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
 
 
Ärendet 
En motion från David Forslund (T) om att skapa en motorgård i Timrå har inkommit till 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kultur- och tekniknämnden.  
 
Kultur- och teknikförvaltningen har yttrat sig över förslaget och föreslår att motionen avslås.   
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-10-19 avslå motionen. 
 
Ärendets tidigare handläggning  
KTN 220831 §73 
 
Beslutsunderlag 
Motion 
Protokollsutdrag KF 211129 §208 
Yttrande 
Protokollsutdrag KTN 221019 §104 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Här skrivs de som berörs av beslutet 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
Kultur- och teknikförvaltningen 
 
 
Jan Eriksson  
Förvaltningschef







1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-11-09 KS/2022:445 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Kommunfullmäktige  
 
 
 
Inkallelseordning för ersättare i kommunstyrelsen 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt nedanstående förslag att följande regler angående ersättares 
inkallande till tjänstgöring ska gälla tills vidare för valet till kommunstyrelsen som förrättades av 
kommunfullmäktige 2022-11-28. 
____ 
 
Ärendet 
För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i nedan angiven 
    partigruppsordning 
 
S    S, M, C, V, KD, T, SD 
V    V, T, C, KD, S, M 
T     
SD    
M    M, S, C, V, KD, T, SD 
C    C, Kd, T, V, M, S, SD  
   
 
 
Inom varje partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i dagens protokoll. 
 
Den angivna inkallelseordningen ska tillämpas, såvida det inte i lag eller författning föreskrivs något 
annat beträffande ersättares inkallande till tjänstgöring. I de nämnder där ersättarna valts med 
tillämpning av reglerna i lagen om proportionellt valsätt ska ovan angivna inkallelseordning inte 
tillämpas. 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen  
 
Exp     /     2022 
 
 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-11-09 KS/2022:445 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Kommunfullmäktige 
 
 
 
Inkallelseordning för ersättare i kultur- och tekniknämnden 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt nedanstående förslag att följande regler angående ersättares 
inkallande till tjänstgöring ska gälla tills vidare för valet till kultur- och tekniknämnden som 
förrättades av kommunfullmäktige 2022-11-28. 
____ 
 
Ärendet 
För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i nedan angiven 
    partigruppsordning 
 
S    S, M, C, V, KD, T, SD 
V    V, T, C, KD, S, M 
T     
SD    
M    M, S, C, V, KD, T, SD 
C    C, Kd, T, V, M, S, SD  
    
 
 
Inom varje partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i dagens protokoll. 
 
Den angivna inkallelseordningen ska tillämpas, såvida det inte i lag eller författning föreskrivs något 
annat beträffande ersättares inkallande till tjänstgöring. I de nämnder där ersättarna valts med 
tillämpning av reglerna i lagen om proportionellt valsätt ska ovan angivna inkallelseordning inte 
tillämpas. 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur- och tekniknämnden  
 
Exp     /     2022 
 
 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-11-09 KS/2022:445 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Kommunfullmäktige 
 
 
 
Inkallelseordning för ersättare i socialnämnden 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt nedanstående förslag att följande regler angående ersättares 
inkallande till tjänstgöring ska gälla tills vidare för valet till socialnämnden som förrättades av 
kommunfullmäktige 2022-11-28. 
____ 
 
Ärendet 
För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i nedan angiven 
    partigruppsordning 
 
S    S, M, C, V, KD, T, SD 
V    V, T, C, KD, S, M 
T     
SD    
M    M, S, C, V, KD, T, SD   
C    C, Kd, T, V, M, S, SD  
   
 
 
Inom varje partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i dagens protokoll. 
 
Den angivna inkallelseordningen ska tillämpas, såvida det inte i lag eller författning föreskrivs något 
annat beträffande ersättares inkallande till tjänstgöring. I de nämnder där ersättarna valts med 
tillämpning av reglerna i lagen om proportionellt valsätt ska ovan angivna inkallelseordning inte 
tillämpas. 
 
 
Protokollsutdrag till 
Socialnämnden  
 
Exp     /     2022 
 
 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-11-09 KS/2022:445 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Kommunfullmäktige  
 
 
 
Inkallelseordning till ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt nedanstående förslag att följande regler angående ersättares 
inkallande till tjänstgöring ska gälla tills vidare för valet till barn- och utbildningsnämnden som 
förrättades av kommunfullmäktige 2022-11-28. 
____ 
 
Ärendet 
För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i nedan angiven 
    partigruppsordning 
 
S    S, M, C, V, KD, T, SD 
V    V, T, C, KD, S, M 
T     
SD    
M    M, S, C, V, KD, T, SD 
C    C, Kd, T, V, M, S, SD  
   
 
 
Inom varje partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i dagens protokoll. 
 
Den angivna inkallelseordningen ska tillämpas, såvida det inte i lag eller författning föreskrivs något 
annat beträffande ersättares inkallande till tjänstgöring. I de nämnder där ersättarna valts med 
tillämpning av reglerna i lagen om proportionellt valsätt ska ovan angivna inkallelseordning inte 
tillämpas. 
 
 
Protokollsutdrag till 
Barn- och utbildningsnämnden  
 
Exp     /     2022 
 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-11-09 KS/2022:445 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Kommunfullmäktige  
 
 
 
Inkallelseordning för ersättare i miljö- och byggnadsnämnden 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt nedanstående förslag att följande regler angående ersättares 
inkallande till tjänstgöring ska gälla tills vidare för valet till miljö- och byggnadsnämnden som 
förrättades av kommunfullmäktige 2022-11-28. 
____ 
 
Ärendet 
För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i nedan angiven 
    partigruppsordning 
 
S    S, M, C, V, KD, T, SD 
V    V, T, C, KD, S, M 
T     
SD    
M    M, S, C, V, KD, T, SD  
C    C, Kd, T, V, M, S, SD  
    
 
 
Inom varje partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i dagens protokoll. 
 
Den angivna inkallelseordningen ska tillämpas, såvida det inte i lag eller författning föreskrivs något 
annat beträffande ersättares inkallande till tjänstgöring. I de nämnder där ersättarna valts med 
tillämpning av reglerna i lagen om proportionellt valsätt ska ovan angivna inkallelseordning inte 
tillämpas. 
 
 
Protokollsutdrag till 
Miljö- och byggnadsnämnden  
 
Exp     /     2022 
 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-11-09 KS/2022:445 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Kommunfullmäktige  
 
 
 
Inkallelseordning för ersättare i valnämnden 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt nedanstående förslag att följande regler angående ersättares 
inkallande till tjänstgöring ska gälla tills vidare för valet till valnämnden som förrättades av 
kommunfullmäktige 2022-11-28. 
____ 
 
Ärendet 
För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i nedan angiven 
    partigruppsordning 
 
S    S, M, C, V, KD, T, SD 
V    V, T, C, KD, S, M 
T     
SD    
M    M, S, C, V, KD, T, SD  
C    C, Kd, T, V, M, S, SD  
    
 
 
Inom varje partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i dagens protokoll. 
 
Den angivna inkallelseordningen ska tillämpas, såvida det inte i lag eller författning föreskrivs något 
annat beträffande ersättares inkallande till tjänstgöring. I de nämnder där ersättarna valts med 
tillämpning av reglerna i lagen om proportionellt valsätt ska ovan angivna inkallelseordning inte 
tillämpas. 
 
 
Protokollsutdrag till 
Valnämnden  
 
Exp     /     2022 
 
 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-18 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av revisorer för tiden 2023-01-01-2026-12-31 
 
 
Beredningsförslag 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01—2026-12-31 utse följande revisorer: 
 
Inger Nyhman (S) 
Lisbeth Lundgren (S) 
Ann-Marie Bystedt (S) 
Petter Andersson (M) 
Tord Norberg (SD) 
Keijo Ojala (T) 
Sven-Olof Selander (C) 
 
____ 
 
 
Protokollsutdrag till 
Samtliga valda 
Matrikeln 
 
Exp     /     2022 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 16 
Val av revisorer för tiden 2023-01-01-2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01—2026-12-31 utse följande revisorer: 
 
Inger Nyhman (S) 
Lisbeth Lundgren (S) 
Ann-Marie Bystedt (S) 
Petter Andersson (M) 
Tord Norberg (SD) 
Keijo Ojala (T) 
Sven-Olof Selander (C) 
 
____ 
 
Protokollsutdrag till 
Samtliga valda 
Matrikeln 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 17 
Val av ordförande och vice ordförande bland valda revisorer för tiden 
2023-01-01-2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För åren 2023-01-01-2026-12-31 utse Keijo Ojala (T) till ordförande och Lisbeth Lundgren (S) till vice 
ordförande i revisionen. 
 
Ärendet behandling i sammanträdet 
Marianne Larsson (SD) föreslår Tord Norberg (SD) som ordförande i revisionen.  
Robert Thunfors (T) föreslår Keijo Ojala (T) som ordförande i revisionen. 
 
Ordföranden föreslår handuppräckning som förfaringssätt som godkänns. Vid handuppräckningen 
avges 3 röster på Keijo Ojala (T) och 1 röst på Tord Norberg (SD). 
 
Ordföranden konstaterar därmed att föreslå kommunfullmäktige besluta att utse Keijo Ojala (T) till 
ordförande i revisionen. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-24 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av ordförande och vice ordförande bland valda revisorer för tiden 
2023-01-01-2026-12-31 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För åren 2023-01-01-2026-12-31 utse Keijo Ojala (T) till ordförande och Lisbeth Lundgren (S) till vice 
ordförande i revisionen. 
 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 18 
Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för tiden 2023-01-01-
2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För åren 2023-01-01--2026-12-31 utse följande ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen: 
 
Ledamöter   Ersättare 
Stefan Dalin (S)   Johan Engström Lockner (S) 
Tony Andersson (M)   Markus Sjöström (M) 
Mari Eliasson (S)   Jenny Svedlund (S) 
Björn Könberg (S)   Lars-Erik Byström (S) 
Annika Söderberg (S)   Johanna Bergsten (S) 
Oskar Andersson (M)   Håkan Svensson (M) 
Svante Sörmark (V)   Robert Thunfors (T) 
David Forslund (T)   Björn Hellquist (T) 
Mats Wallin (SD)   Ove Andersson (SD) 
Marianne Larsson (SD)   Bernt Wallström (SD) 
Niklas Edén (C)   Sven-Åke Jacobson (KD) 
____ 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-24 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för tiden 2023-01-01-
2026-12-31 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För åren 2023-01-01--2026-12-31 utse följande ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen: 
 
Ledamöter   Ersättare 
Stefan Dalin (S)   Johan Engström Lockner (S)  
Tony Andersson (M)   Markus Sjöström (M) 
Mari Eliasson (S)   Jenny Svedlund (S) 
Björn Könberg (S)   Lars-Erik Byström (S) 
Annika Söderberg (S)   Johanna Bergsten (S) 
Oskar Andersson (M)   Håkan Svensson (M) 
Svante Sörmark (V)   Robert Thunfors (T) 
David Forslund (T)   Björn Hellquist (T) 
Mats Wallin (SD)   Ove Andersson (SD) 
Marianne Larsson (SD)   Bernt Wallström (SD) 
Niklas Edén (C)   Sven-Åke Jacobson (KD) 
____ 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 19 
Val av ordförande i kommunstyrelsen för tiden 2023-01-01-2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Stefan Dalin (S) till ordförande i kommunstyrelsen. 
____ 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-24 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av ordförande i kommunstyrelsen för tiden 2023-01-01-2026-12-31 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Stefan Dalin (S) till ordförande i kommunstyrelsen. 
____ 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 20 
Val av 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen för tiden 2023-01-01-2026-
12-31 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01—2026-12-31 utse Tony Andersson (M) till 1:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen. 
____ 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-24 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen för tiden 2023-01-01-2026-
12-31 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01—2026-12-31 utse Tony Andersson (M) till 1:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen. 
____ 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 21 
Val av 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen  för tiden 2023-01-01-
2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta. 
 
För tiden 2023-01-01—2026-12-31 utse David Forslund (T) till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen. 
____ 
 
Timråpartiet nominerar David Forslund (T) till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen. 
 
Sverigedemokraterna nominerar Mats Wallin (SD) till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen. 
 
Ärendet behandling i sammanträdet 
Robert Thunfors (T) föreslår David Forslund (T) till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen. 
 
Marianne Larsson (SD) föreslår Mats Wallin (SD) till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen. 
 
Ordföranden föreslår handuppräckning som förfaringssätt som godkänns.  
 
Vid handuppräckningen avges 4 röster på David Forslund (T) och 1 röst på Mats Wallin (SD). 
 
Ordföranden konstaterar därmed att föreslå kommunfullmäktige besluta att utse David Forslund (T) 
till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-24 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen för tiden 2023-01-01-2026-
12-31 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunledningskontoret överlåter till valberedningen att besluta. 
 
För tiden 2023-01-01—2026-12-31 utse ……..till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen. 
____ 
 
Timråpartiet nominerar David Forslund (T) till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen. 
 
Sverigedemokraterna nominerar Mats Wallin (SD) till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 22 
Val av ledamöter och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden för tiden 
2023-01-01-2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01—2026-12-31 utse följande ledamöter och ersättare i miljö- och 
byggnadsnämnden: 
 
Ledamot   Ersättare 
Karina Nordgren (S)  Annika Söderberg (S) 
Bengt Nilsson (S)  Roger Westin (S) 
Jeanette Nordin (S)  Ann-Margret Bäckström (S) 
Jim Karlsson (S)  Anders Magnusson (S) 
Marcus Kullin (M)  Stefan Strandlund (M) 
Zofia Henriksson (M)  Krister Jonsson (M) 
Monica Åberg (T)  Anna Eriksson (V) 
Anders Borg (T)  Hanna Persson (T)  
Ove Andersson (SD)  Ulf Lindholm (SD) 
Glenn Sjöström (SD)  Adam Svedin (SD) 
Åsa Eriksson (C)  Viktor Bengtson (KS) 
 
____ 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-24 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Val av ledamöter och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden för tiden 
2023-01-01-2026-12-31 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01—2026-12-31 utse följande ledamöter och ersättare i miljö- och 
byggnadsnämnden: 
 
Ledamot   Ersättare 
Karina Nordgren (S)  Annika Söderberg (S) 
Bengt Nilsson (S)  Roger Westin (S) 
Jeanette Nordin (S)  Ann-Margret Bäckström (S) 
Jim Karlsson (S)  Anders Magnusson (S) 
Marcus Kullin (M)  Stefan Strandlund (M) 
Zofia Henriksson (M)  Krister Jonsson (M) 
Monica Åberg (T)  Anna Eriksson (V) 
Anders Borg (T)  Hanna Persson (T)   
Ove Andersson (SD)  Ulf Lindholm (SD) 
Glenn Sjöström (SD)  Adam Svedin (SD) 
Åsa Eriksson (C)  Viktor Bengtson (KS) 
 
____ 
 
Protokollsutdrag till 
Här skrivs de som berörs av beslutet 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
Här skrivs ev utförligare ärendetext 
 
 
Förvaltning 
 
 
Namn förvaltningschef 
Titel



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 23 
Val av ordförande och vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden 
för tiden 2023-01-01-2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01—2026-12-31 utse Karina Nordgren (S) till ordförande och Bengt Nilsson (S) till 
vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-25 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av ordförande och vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden 
för tiden 2023-01-01-2026-12-31 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01—2026-12-31 utse Karina Nordgren (S) till ordförande och Bengt Nilsson (S) till 
vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 24 
Val av ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden för tiden 
2023-01-01-2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01—2026-12-31 utse följande ledamöter och ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Ledamöter   Ersättare 
Lisbeth Eklund (S)  Björn Könberg (S) 
Oskar Andersson (M)  Sanna Wallin (S) 
Erik Andersson (S)  Göran Ljungblom (S) 
Jenny Svedlund (S)  Peter Persson (S) 
Lars-Erik Byström (S)  Krister Jonsson (M) 
Håkan Svensson (M)  Zofia Henriksson (M) 
Anders Fagerblom (V)  Patrik Eriksson (T) 
Joakim Bymark (T)  Ann-Christin Bylund (T)  
Marianne Larsson (SD)  Pär Karlstedt (SD) 
Glenn Sjöström (SD)  Anna Jansson (SD) 
Jotiar Lennartsson (KD)  Anna Eriksson (C) 
 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-25 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden för tiden 
2023-01-01-2026-12-31 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01—2026-12-31 utse följande ledamöter och ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Ledamöter   Ersättare 
Lisbeth Eklund (S)  Björn Könberg (S) 
Oskar Andersson (M)  Sanna Wallin (S) 
Erik Andersson (S)  Göran Ljungblom (S) 
Jenny Svedlund (S)  Peter Persson (S) 
Lars-Erik Byström (S)  Krister Jonsson (M) 
Håkan Svensson (M)  Zofia Henriksson (M) 
Anders Fagerblom (V)  Patrik Eriksson (T) 
Joakim Bymark (T)  Ann-Christin Bylund (T)   
Marianne Larsson (SD)  Pär Karlstedt (SD) 
Glenn Sjöström (SD)  Anna Jansson (SD) 
Jotiar Lennartsson (KD)  Anna Eriksson (C) 
 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 25 
Val av ordförande och vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden 
för tiden 2023-01-01-2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Lisbeth Eklund (S) till ordförande och Oskar Andersson (M) till 
vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden. 
 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-25 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av ordförande och vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden 
för tiden 2023-01-01-2026-12-31 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Lisbeth Eklund (S) till ordförande och Oskar Andersson 
(M) till vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden. 
 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 26 
Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden för tiden 2023-01- 
01--2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse följande ledamöter och ersättare i socialnämnden: 
 
Ledamöter     Ersättare 
Johanna Bergsten (S)   Pirjo Jonsson (S)   
Håkan Svensson (M)   Krister Jonsson (M) 
Lars Kempe (S)   Markus Eriksson (S) 
Line Essman (S)   Lena Hallin (S) 
Christer Andersson (S)   Hans Hillgren (S) 
Markus Sjöström (M)   Anna Svensson (M) 
Mariza Villanueva Contreras (V)  Bodil Mattsson (V) 
Lotta Borg (T)   Angela Bodin (T) 
Marianne Larsson (SD)   Anna Jansson (SD) 
Mats Wallin (SD)   Pär Karlstedt (SD) 
Anita Hellstrand (C)   Anastasie Mukabera (KD) 
 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-25 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden för tiden 2023-01- 
01--2026-12-31 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse följande ledamöter och ersättare i socialnämnden: 
 
Ledamöter     Ersättare 
Johanna Bergsten (S)   Pirjo Jonsson (S)   
Håkan Svensson (M)   Krister Jonsson (M) 
Lars Kempe (S)   Markus Eriksson (S) 
Line Essman (S)   Lena Hallin (S) 
Christer Andersson (S)   Hans Hillgren (S) 
Markus Sjöström (M)   Anna Svensson (M) 
Mariza Villanueva Contreras (V)  Bodil Mattsson (V) 
Lotta Borg (T)   Angela Bodin (T) 
Marianne Larsson (SD)   Anna Jansson (SD) 
Mats Wallin (SD)   Pär Karlstedt (SD) 
Anita Hellstrand (C)   Anastasie Mukabera (KD) 
 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 27 
Val av ordförande och vice ordförande i socialnämnden för tiden 
2023-01-01--2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Johanna Bergsten (S) till ordförande och 
Håkan Svensson (M) till vice ordförande i socialnämnden. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-25 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av ordförande och vice ordförande i socialnämnden för tiden 
2023-01-01--2026-12-31 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Johanna Bergsten (S) till ordförande och 
Håkan Svensson (M) till vice ordförande i socialnämnden. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 28 
Val av ledamöter och ersättare i kultur- och tekniknämnden för 
tiden 2023-01-01--2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse följande ledamöter och ersättare i kultur- och tekniknämnden: 
 
Ledamöter     Ersättare 
Markus Sjöström (M)   Oskar Andersson (M) 
Cecilia Edholm (S)   Elisabeth Svan (S) 
Johan Engström Lockner (S)  Christer Brodén (S) 
Marie Lodin (S)   Göran Ljungblom (S) 
Roger Öberg (S)   Leif Söderberg (S) 
Krister Jonsson (M)   Stefan Strandlund (M) 
Roger Nordén (T)    Eduardo Villanueva Pinto (V) 
Monica Persson (T) ´  Jonny Hägglund (T)  
Pär Karlstedt (SD)   Ove Andersson (SD) 
Ulric Jansson (SD)   Glenn Sjöström (SD) 
Sven-Åke Jacobson (KD)   Lilian Lagergren Johansson (C) 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-25 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av ledamöter och ersättare i kultur- och tekniknämnden för 
tiden 2023-01-01--2026-12-31 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse följande ledamöter och ersättare i kultur- och tekniknämnden: 
 
Ledamöter     Ersättare 
Markus Sjöström (M)   Oskar Andersson (M) 
Cecilia Edholm (S)   Elisabeth Svan (S) 
Johan Engström Lockner (S)  Christer Brodén (S) 
Marie Lodin (S)   Göran Ljungblom (S) 
Roger Öberg (S)   Leif Söderberg (S) 
Krister Jonsson (M)   Stefan Strandlund (M) 
Roger Nordén (T)    Eduardo Villanueva Pinto (V) 
Monica Persson (T) ´  Jonny Hägglund (T)   
Pär Karlstedt (SD)   Ove Andersson (SD) 
Ulric Jansson (SD)   Glenn Sjöström (SD) 
Sven-Åke Jacobson (KD)   Lilian Lagergren Johansson (C) 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 29 
Val av ordförande och vice ordförande i kultur- och tekniknämnden för 
tiden 2023-01-01-2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Markus Sjöström (M) till ordförande och Cecilia Edholm (S) 
till vice ordförande i kultur- och tekniknämnden. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-25 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av ordförande och vice ordförande i kultur- och tekniknämnden för 
tiden 2023-01-01-2026-12-31 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Markus Sjöström (M) till ordförande och Cecilia Edholm (S) 
till vice ordförande i kultur- och tekniknämnden. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 30 
Val av ledamöter och ersättare i valnämnden för tiden 2023-01-01- 
-2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01—2026-12-31 utse följande ledamöter och ersättare i valnämnden: 
 
Ledamöter     Ersättare 
Erik Andersson (S)   Jan-Christer Jonsson (S)  
Maud Olsén Ekström (M)   Zofia Henriksson (M) 
Jenny Svedlund (S)   Sture Melin (S)  
Peter Persson (S)   Markus Kullin (M)  
Andietta Ogebrant (T)   Ewa Grahn (V) 
Marianne Larsson (SD)   Anna Jansson (SD)  
Sven-Åke Jacobson (KD)   Karl-Erik Svedin (C) 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-25 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av ledamöter och ersättare i valnämnden för tiden 2023-01-01- 
-2026-12-31 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01—2026-12-31 utse följande ledamöter och ersättare i valnämnden: 
 
Ledamöter     Ersättare 
Erik Andersson (S)   Jan-Christer Jonsson (S)   
Maud Olsén Ekström (M)   Zofia Henriksson (M) 
Jenny Svedlund (S)   Sture Melin (S)   
Peter Persson (S)   Markus Kullin (M)   
Andietta Ogebrant (T)   Ewa Grahn (V) 
Marianne Larsson (SD)   Anna Jansson (SD   
Karl-Erik Svedin (C)   Lennart Hansson (KD) 
    
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 31 
Val av ordförande och vice ordförande i valnämnden för tiden 
2023-01-01--2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Erik Andersson (S) till ordförande och Maud Olsén Ekström 
(M) till vice ordförande i valnämnden. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-25 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av ordförande och vice ordförande i valnämnden för tiden 
2023-01-01--2026-12-31 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Erik Andersson (S) till ordförande och Maud Olsén Ekström 
(M) till vice ordförande i valnämnden. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 32 
Val av ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden för tiden 
2023-01-01--2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse följande ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden: 
 
Ledamöter   Ersättare 
Roger Öberg (S)   Monica Persson (T) 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-25 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden för tiden 
2023-01-01--2026-12-31 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse följande ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden: 
 
Ledamöter   Ersättare 
Roger Öberg (S)   Monica Persson (T) 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 33 
Val av representanter i Stiftelsen Per Bergmans donationsfond 
för tiden 2023-01-01--2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Kristina Wallin (S) och Niklas Edén (C) till representant i rubr 
stiftelse. 
 
Robert Thunfors (T) nominerar Niklas Edén (C) som representant i Stiftelsen Per Bergmans 
donationsfond. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-25 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av representanter i Stiftelsen Per Bergmans donationsfond 
för tiden 2023-01-01--2026-12-31 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Kristina Wallin (S) och ……..till representant i rubr stiftelse. 
 
Moderaterna nominerar Håkan Svensson (M) som representant i Stiftelsen Per Bergmans 
donationsfond. 
 
Centerpartiet och kristdemokraterna nominerar Niklas Edén (C) som representant i Stiftelsen Per 
Bergmans donationsfond. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 34 
Val av representanter och ersättare i styrelsen för Stiftelsen 
Brundinska fonden för tiden 2023-01-01--2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Hans Valberg (S) som kommunens representant och Jessika 
Svantesson (T) som ersättare i styrelsen för Stiftelsen Brundinska fonden. 
 
Robert Thunfors (T) nominerar Jessika Svantesson (T) som ersättare i styrelsen för Stiftelsen 
Brundinska fonden. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-25 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av representanter och ersättare i styrelsen för Stiftelsen 
Brundinska fonden för tiden 2023-01-01--2026-12-31 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Hans Valberg (S) som kommunens representant och ……..som 
ersättare i styrelsen för Stiftelsen Brundinska fonden. 
 
Moderaterna nominerar och Håkan Svensson (M) som ersättare i styrelsen för Stiftelsen Brundinska 
fonden. 
 
Centerpartiet nominerar Niklas Edén (C) som ersättare i styrelsen för Stiftelsen Brundinska fonden. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 35 
Val av ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma med Timrå Invest 
AB för tiden 2023-01-01--2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Lars-Erik Byström (S) till kommunens ombud vid rubr 
bolagsstämma samt utse Roger Öberg (S) till ersättare för samma period. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-25 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma med Timrå Invest 
AB för tiden 2023-01-01--2026-12-31 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Lars-Erik Byström (S) till kommunens ombud vid rubr 
bolagsstämma samt utse Roger Öberg (S) till ersättare för samma period. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 36 
Val av ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma med 
Torsboda Industrial Park AB för tiden 2023-01-01--2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Lars-Erik Byström (S) till kommunens ombud vid rubr 
bolagsstämma samt utse Roger Öberg (S) till ersättare för samma period. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-25 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma med 
Torsboda Industrial Park AB för tiden 2023-01-01--2026-12-31 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Lars-Erik Byström (S) till kommunens ombud vid rubr 
bolagsstämma samt utse Roger Öberg (S) till ersättare för samma period. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 37 
Val av ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma med 
Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland för tiden 2023-01-01-- 
2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2223-01-01--2026-12-31 utse Erik Andersson (S) till kommunens ombud vid rubr 
bolagsstämma samt utse Leif Söderberg (S) till ersättare för samma period. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-28 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma med 
Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland för tiden 2023-01-01-- 
2026-12-31 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2223-01-01--2026-12-31 utse Erik Andersson (S) till kommunens ombud vid rubr 
bolagsstämma samt utse Leif Söderberg (S) till ersättare för samma period. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 38 
Val av ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma med Timrå 
Vatten AB för tiden 2023-01-01--2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Roger Öberg (S) till kommunens ombud 
vid rubr bolagsstämma samt utse Lars-Erik Byström (S) till ersättare för samma period. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-25 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma med Timrå 
Vatten AB för tiden 2023-01-01--2026-12-31 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Roger Öberg (S) till kommunens ombud 
vid rubr bolagsstämma samt utse Lars-Erik Byström (S) till ersättare för samma period. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 39 
Val av ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma med 
MittSverige Vatten AB för tiden 2023-01-01--2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Roger Öberg (S) till kommunens ombud 
vid rubr bolagsstämma samt utse Lars-Erik Byström (S) till ersättare för samma period. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-25 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma med 
MittSverige Vatten AB för tiden 2023-01-01--2026-12-31 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Roger Öberg (S) till kommunens ombud 
vid rubr bolagsstämma samt utse Lars-Erik Byström (S) till ersättare för samma period. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 40 
Val av ombud till Kommunförbundet Västernorrlands årsmöte för tiden 
2023-01-01-2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse följande ombud till Kommunförbundet Västernorrland: 
 
Ledamöter     Ersättare  
Jim Karlsson (S)   Lars-Erik Byström (S) 
Mari Eliasson (S)   Jeanette Nordin (S) 
Krister Jonsson (M)   Stefan Strandlund (M) 
Patrik Eriksson (T)   Maritza Villanueva Contreras (V) 
Marianne Larsson (SD)   Pär Karlstedt (SD) 
 
Protokollsutdrag till 
KF  
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-26 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av ombud till Kommunförbundet Västernorrlands årsmöte för tiden 
2023-01-01-2026-12-31 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse följande ombud till Kommunförbundet Västernorrland: 
 
Ledamöter     Ersättare  
Jim Karlsson (S)   Lars-Erik Byström (S) 
Mari Eliasson (S)   Jeanette Nordin (S) 
Krister Jonsson (M)   Stefan Strandlund (M) 
Patrik Eriksson (T)   Maritza Villanueva Contreras (V) 
Marianne Larsson (SD)   Pär Karlstedt (SD) 
 
Protokollsutdrag till 
KF  
 
Exp     /     2022 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 41 
Val av ombud i lantmäterifrågor för tiden 2023-01-01-2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Karina Nordgren (S) till kommunens ombud i lantmäterifrågor 
samt utse Bengt Nilsson (S) till ersättare för samma period 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-26 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av ombud i lantmäterifrågor för tiden 2023-01-01-2026-12-31 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Karina Nordgren (S) till kommunens ombud i lantmäterifrågor 
samt utse Bengt Nilsson (S) till ersättare för samma period 
 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 42 
Val av fiskeriombud för tiden 2023-01-01--2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Anders Magnusson (S) och David Forslund (T) till 
fiskeriombud samt utse Alf Söderlund (S) och Niklas Edén (C) till ersättare för samma period. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-26 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av fiskeriombud för tiden 2023-01-01--2026-12-31 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Anders Magnusson (S) och David Forslund (T) till 
fiskeriombud samt utse Alf Söderlund (S) och Markus Kullin (M) till ersättare för samma period. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 43 
Val av ombud till ordinarie och ev bolagsstämma med AB Timråbo för 
tiden 2023-01-01--2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Lars-Erik Byström (S) till kommunens ombud vid rubr 
bolagsstämma samt utse Roger Öberg (S) till ersättare för samma period 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-26 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av ombud till ordinarie och ev bolagsstämma med AB Timråbo för 
tiden 2023-01-01--2026-12-31 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Lars-Erik Byström (S) till kommunens ombud vid rubr 
bolagsstämma samt utse Roger Öberg (S) till ersättare för samma period 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 44 
Val av ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma i Midlanda 
Fastigheter AB för tiden 2023-01-01--2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Karina Nordgren (S) till kommunens ombud vid rubr 
bolagsstämma samt utse Per-Arne Olsson (S) till ersättare för samma period. 
 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-26 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma i Midlanda 
Fastigheter AB för tiden 2023-01-01--2026-12-31 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Karina Nordgren (S) till kommunens ombud vid rubr 
bolagsstämma samt utse Per-Arne Olsson (S) till ersättare för samma period. 
 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 45 
Val av ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma i Midlanda 
Flygplats AB för tiden 2023-01-01--2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Karina Nordgren (S) till kommunens ombud till rubr 
bolagsstämma samt utse Per-Arne Olsson (S) till ersättare för samma period. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-26 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma i Midlanda 
Flygplats AB för tiden 2023-01-01--2026-12-31 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Karina Nordgren (S) till kommunens ombud till rubr 
bolagsstämma samt utse Per-Arne Olsson (S) till ersättare för samma period. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 46 
Val av ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma i Servanet 
AB för tiden 2023-01-01--2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Erik Andersson (S) till kommunens ombud till rubr 
bolagsstämma samt utse Roger Öberg (S) till ersättare för samma period. 
 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-26 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma i Servanet 
AB för tiden 2023-01-01--2026-12-31 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Erik Andersson (S) till kommunens ombud till rubr 
bolagsstämma samt utse Roger Öberg (S) till ersättare för samma period. 
 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 47 
Val av kommunal revisor i AB Timråbo för tiden 2023-01-01--2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Keijo Ojala (T) till kommunal revisor i AB Timråbo samt utse 
Petter Andersson (M) till ersättare för samma period. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-26 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av kommunal revisor i AB Timråbo för tiden 2023-01-01--2026-12-31 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse Keijo Ojala (T) till kommunal revisor i AB Timråbo samt utse 
Petter Andersson (M) till ersättare för samma period. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 48 
Val av kommunal revisor i Timrå Vatten AB för tiden 2023-01-01--2026-
12-31 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse ????? ( ) till kommunal revisor i Timrå 
Vatten AB samt utse Ann-Marie Bystedt (S) till ersättare för samma period. 
 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-26 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Val av kommunal revisor i Timrå Vatten AB för tiden 2023-01-01--2026-
12-31 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse ????? ( ) till kommunal revisor i Timrå 
Vatten AB samt utse Ann-Marie Bystedt (S) till ersättare för samma period. 
 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 49 
Val av kommunal revisor i MittSverige Vatten och avfall AB för tiden 
2023-01-01--2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse ????? ( ) till kommunal revisor i MittSverige Vatten AB samt utse 
Ann-Marie Bystedt (S) till ersättare för samma period. 
 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-26 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av kommunal revisor i MittSverige Vatten och avfall AB för tiden 
2023-01-01--2026-12-31 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse ????? ( ) till kommunal revisor i MittSverige Vatten AB samt utse 
Ann-Marie Bystedt (S) till ersättare för samma period. 
 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 50 
Val av kommunal revisor i kommunens donationsstiftelser för tiden 
2023-01-01--2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse ????? ( ) till revisor i kommunens donationsstiftelser samt utse 
Petter Andersson (M) till ersättare för samma period. 
 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-26 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av kommunal revisor i kommunens donationsstiftelser för tiden 
2023-01-01--2026-12-31 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse ????? ( ) till revisor i kommunens donationsstiftelser samt utse 
Petter Andersson (M) till ersättare för samma period. 
 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 51 
Val av revisor i Timrå Invest  AB för tiden 2023-01-01--2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse ????? till kommunal revisor i Timrå Invest AB samt utse Inger 
Nyhman (S) till ersättare för samma period 
 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-26 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av revisor i Timrå Invest  AB för tiden 2023-01-01--2026-12-31 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse ????? till kommunal revisor i Timrå Invest AB samt utse Inger 
Nyhman (S) till ersättare för samma period 
 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 52 
Val av revisor i Torsboda Industrial  Park AB för tiden 2023-01-01--2026-
12-31 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse ????? till kommunal revisor i Timrå Invest AB samt utse Inger 
Nyhman (S) till ersättare för samma period 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-28 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av revisor i Torsboda Industrial  Park AB för tiden 2023-01-01--2026-
12-31 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse ????? till kommunal revisor i Timrå Invest AB samt utse Inger 
Nyhman (S) till ersättare för samma period 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 53 
Val av revisor i Midlanda Fastigheter AB för tiden 2023-01-01-- 
2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse ??????? till kommunal revisor i Midlanda 
Fastigheter AB samt utse Lisbeth Lundgren (S) till ersättare för samma period 
 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-26 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av revisor i Midlanda Fastigheter AB för tiden 2023-01-01-- 
2026-12-31 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse ??????? till kommunal revisor i Midlanda 
Fastigheter AB samt utse Lisbeth Lundgren (S) till ersättare för samma period 
 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 54 
Val av kommunal revisor i Midlanda Flygplats AB för tiden 2023- 
01-01--2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse ???? till kommunal revisor i Midlanda 
Flygplats AB samt utse Lisbeth Lundgren (S) till ersättare för samma period. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-26 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av kommunal revisor i Midlanda Flygplats AB för tiden 2023- 
01-01--2026-12-31 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse ???? till kommunal revisor i Midlanda 
Flygplats AB samt utse Lisbeth Lundgren (S) till ersättare för samma period. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 55 
Val av revisor i Medelpads Räddningstjänstförbund för tiden 
2023-01-01--2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta. 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse ?????till kommunal revisor i Medelpads Räddningstjänstförbund 
samt utse Ann-Marie Bystedt (S) till ersättare för samma period. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-26 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedning  
 
 
 
Val av revisor i Medelpads Räddningstjänstförbund för tiden 
2023-01-01--2026-12-31 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta. 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse ?????till kommunal revisor i Medelpads Räddningstjänstförbund 
samt utse Ann-Marie Bystedt (S) till ersättare för samma period. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 56 
Val av ordförande i revisionen för Medelpads Räddningstjänstförbund 
för tiden 2023-01-01--2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse ????? till ordförande i revisionen för 
Medelpads Räddningstjänstförbund. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-26 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av ordförande i revisionen för Medelpads Räddningstjänstförbund 
för tiden 2023-01-01--2026-12-31 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse ????? till ordförande i revisionen för 
Medelpads Räddningstjänstförbund. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 57 
Val av nämndemän till Sundsvalls Domsaga för tiden 2024-01-01-- 
2027-12-31 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2024-01-01--2027-12-31 utse följande nämndemän till Sundsvalls Domsaga: 
 
Annika Söderberg (S) 
Gunnar Grönberg (S) 
Kadra Ismail (S) 
Alf Söderlund (S) 
Elisabeth Dahlin (M) 
Maud Olsén Ekström (M) 
José Luis Ahumada Arenas (V) 
Monica Persson (T) 
Bernt Wallström (SD) 
Glenn Sjöström (SD) 
 
Beslut  
 
Valberedningen beslutar: 
 
Bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde i september 2023. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-26 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av nämndemän till Sundsvalls Domsaga för tiden 2024-01-01-- 
2027-12-31 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2024-01-01--2027-12-31 utse följande nämndemän till Sundsvalls Domsaga: 
 
Annika Söderberg (S) 
Gunnar Grönberg (S) 
Kadra Ismail (S) 
Alf Söderlund (S) 
Elisabeth Dahlin (M) 
Maud Olsén Ekström (M) 
 
Bernt Wallström (SD) 
 
 
Vänsterpartiet nominerar José Luis Ahumada Arenas (V). 
Timråpartiet nominerar Monica Persson (T). 
Sverigedemokraterna nominerar Glenn Sjöström (SD). 
 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 58 
Val av ledamöter och ersättare i Medelpads Räddningstjänstförbund för 
tiden 2023-01-01--2026-12-31 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse följande ledamöter och ersättare i Medelpads 
Räddningstjänstförbund: 
 
Ledamöter   Ersättare 
Pirjo Jonsson (S)  Roger Öberg (S) 
Björn Könberg (S)  Markus Sjöström (M) 
Björn Hellquist (T)   Sven-Åke Jacobson (KD) 
 
Ärendets behandling i sammanträdet  
Timråpartiet nominerar Björn Hellquist (T) som ledamot i Medelpads Räddningstjänstförbund. 
 
Sverigedemokraterna nominerar Mats Wallin (SD) som ledamot i Medelpads 
Räddningstjänstförbund. 
 
Ordföranden föreslår handuppräckning som förfaringssätt som godkänns.  
 
Vid handuppräckningen avges 4 röster på Björn Hellquist (T) och 1 röst på Mats Wallin (SD). 
 
Ordföranden konstaterar därmed att föreslå kommunfullmäktige besluta att utse Björn Hellquist (T) 
som ledamot i Medelpads Räddningstjänstförbund. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-26 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av ledamöter och ersättare i Medelpads Räddningstjänstförbund för 
tiden 2023-01-01--2026-12-31 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01--2026-12-31 utse följande ledamöter och ersättare i Medelpads 
Räddningstjänstförbund: 
 
Ledamöter   Ersättare 
Pirjo Jonsson (S)  Roger Öberg (S) 
Björn Könberg (S)  Annika Söderberg (S) 
Markus Sjöström (M)   Oskar Andersson (M) 
 
Timråpartiet nominerar Björn Hellquist (T) som ledamot och Monica Åberg som ersättare i 
Medelpads Räddningstjänstförbund. 
 
Sverigedemokraterna nominerar Mats Wallin (SD) som ledamot i Medelpads 
Räddningstjänstförbund. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 59 
Val av vice ordförande i Medelpads Räddningstjänstförbund för tiden 
2023-01-01--2026-12-31 
 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01-2026-12-31 utse Pirjo Jonsson (S) till vice ordförande i Medelpads 
Räddningstjänstförbund. 
 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 60 
Val av ledamöter i styrelsen för AB Timråbo för tiden fr o m ordinarie 
bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det 
år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum, nästkommande 
mandatperiod 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt 
rum, nästkommande mandatperiod utse följande ledamöter i styrelsen för AB Timråbo: 
 
Per-Arne Olsson (S) 
Pirjo Jonsson (S) 
Oskar Andersson (M) 
Robert Thunfors (T) 
Marianne Larsson (SD) 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-26 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av ledamöter i styrelsen för AB Timråbo för tiden fr o m ordinarie 
bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det 
år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum, nästkommande 
mandatperiod 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt 
rum, nästkommande mandatperiod utse följande ledamöter i styrelsen för AB Timråbo: 
 
Per-Arne Olsson (S) 
Pirjo Jonsson (S) 
Oskar Andersson (M) 
Robert Thunfors (T) 
Marianne Larsson (SD) 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 61 
Val av ordförande och vice ordförande till styrelsen för AB Timråbo fr o 
m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna 
val till kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året 
efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
ägt rum, nästkommande mandatperiod 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt 
rum, nästkommande mandatperiod; 
 
Utse Per-Arne Olsson (S) till ordförande och Pirjo Jonsson (S) till vice ordförande i styrelsen för AB 
Timråbo. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-26 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av ordförande och vice ordförande till styrelsen för AB Timråbo fr o 
m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna 
val till kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året 
efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
ägt rum, nästkommande mandatperiod 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt 
rum, nästkommande mandatperiod; 
 
Utse Per-Arne Olsson (S) till ordförande och Pirjo Jonsson (S) till vice ordförande i styrelsen 
för AB Timråbo. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 62 
Val av ledamöter till styrelsen för Totsboda Industrial Park  AB fr o m 
ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till 
kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter 
det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum, nästkommande 
mandatperiod 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt 
rum, nästkommande mandatperiod utse nedanstående ledamöter/ersättare i Torsboda Industrial Park 
AB; 
 
Ledamöter Ersättare 
Utse Stefan Dalin (S) 
Markus Sjöström (M) Tony Andersson (M) 
Mari Eliasson (S)  
Robert Thunfors (T)  Karl-Erik Svedin (C) 
Rolf Sirak (SD) 
 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-27 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen 
 
 
 
Val av ledamöter till styrelsen för Torsboda Industrial Park AB fr o m 
ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till 
kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter 
det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum, nästkommande 
mandatperiod 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt 
rum, nästkommande mandatperiod utse nedanstående ledamöter/ersättare i Torsboda Industrial Park 
AB; 
 
Ledamöter Ersättare 
Utse Stefan Dalin (S) 
Markus Sjöström (M) Tony Andersson (M) 
Mari Eliasson (S)  
Robert Thunfors (T)  Björn Hellquist (T) 
Rolf Sirak (SD) 
 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 63 
Val av ordförande och vice ordförande i Torsboda Industrial Park  AB fr 
o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till 
kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter 
det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum, nästkommande 
mandatperiod 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt 
rum, nästkommande mandatperiod; 
 
Utse Stefan Dalin (S) till ordförande och Markus Sjöström (M) till vice ordförande i styrelsen för 
Torsboda Industrial Park AB. 
 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-27 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av ordförande och vice ordförande i Torsboda Industrial Park AB fr 
o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till 
kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter 
det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum, nästkommande 
mandatperiod 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt 
rum, nästkommande mandatperiod; 
 
Utse Stefan Dalin (S) till ordförande i styrelsen för Torsboda Industrial Park AB.  
 
Sundsvall utser vice ordförande. 
 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 64 
Val av ledamöter till styrelsen för Timrå Invest  AB fr o m 
ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till 
kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året 
efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum, 
nästkommande mandatperiod 
KS/2022:418 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt 
rum, nästkommande mandatperiod utse nedanstående ledamöter/ersättare I Timrå Invest AB; 
 
Ledamöter Ersättare 
Utse Stefan Dalin (S) 
Markus Sjöström (M) Tony Andersson (M) 
Mari Eliasson (S)  
Robert Thunfors (T)  Karl-Erik Svedin (C) 
Rolf Sirak (SD) 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-27 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av ledamöter till styrelsen för Timrå Invest  AB fr o m 
ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till 
kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året 
efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum, 
nästkommande mandatperiod 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt 
rum, nästkommande mandatperiod utse nedanstående ledamöter/ersättare I Timrå Invest AB; 
 
Ledamöter Ersättare 
Utse Stefan Dalin (S) 
Markus Sjöström (M) Tony Andersson (M) 
Mari Eliasson (S)  
Robert Thunfors (T)  Björn Hellquist (T) 
Bernt Wallström (SD) 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 65 
Val av ordförande och vice ordförande i Timrå Invest  AB fr o m 
ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till 
kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter 
det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum, nästkommande 
mandatperiod 
KS/2022:418 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt 
rum, nästkommande mandatperiod; 
 
Utse Stefan Dalin (S) till ordförande och Markus Sjöström (M) till vice ordförande i styrelsen 
för Timrå Invest AB. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-27 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen 
 
 
 
Val av ordförande och vice ordförande i Timrå Invest  AB fr o m 
ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till 
kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter 
det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum, nästkommande 
mandatperiod 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt 
rum, nästkommande mandatperiod; 
 
Utse Stefan Dalin (S) till ordförande och Markus Sjöström (M) till vice ordförande i styrelsen 
för Timrå Invest AB. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 66 
Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Samordningsförbundet 
Finsam för tiden 2023-04-01--2027-03-31 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-04-01—2027-03-31 utse Lars Kempe (S) till ordinarie ledamot och 
Maritza Villanueva Contreras (V) till ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet Finsam. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-27 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Samordningsförbundet 
Finsam för tiden 2023-04-01--2027-03-31 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-04-01—2027-03-31 utse Lars Kempe (S) till ordinarie ledamot och 
Håkan Svensson (M) till ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet Finsam. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 67 
Val av ledamöter i styrelsen för Timrå Vatten AB för tiden fr o m 
ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till 
kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året 
efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum, 
nästkommande mandatperiod 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt 
rum, nästkommande mandatperiod utse följande ledamöter i styrelsen för Timrå Vatten AB: 
 
Utse Tony Andersson (M), Johan Engström Lockner (S) och Maritza Villanueva Contreras (V) till 
ledamöter i Timrå Vatten AB. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-27 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av ledamöter i styrelsen för Timrå Vatten AB för tiden fr o m 
ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till 
kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året 
efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum, 
nästkommande mandatperiod 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt 
rum, nästkommande mandatperiod utse följande ledamöter i styrelsen för Timrå Vatten AB: 
 
Utse Tony Andersson (M), Johan Engström Lockner (S) och Erik Andersson (S) till ledamöter i 
Timrå Vatten AB. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 68 
Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen för Timrå Vatten AB 
för tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år 
då allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie 
bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
ägt rum, nästkommande mandatperiod 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt 
rum, nästkommande mandatperiod utse Tony Andersson (M) till ordförande och Johan Engström 
Lockner (S) till vice ordförande i styrelsen för Timrå Vatten AB. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-27 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen för Timrå Vatten AB 
för tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år 
då allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie 
bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
ägt rum, nästkommande mandatperiod 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt 
rum, nästkommande mandatperiod utse Tony Andersson (M) till ordförande och Johan Engström 
Lockner (S) till vice ordförande i styrelsen för Timrå Vatten AB. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 69 
Val av ledamöter och ersättare till styrelsen i MittSverige Vatten 
och avfall AB för tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter 
det år då allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie 
bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
ägt rum, nästkommande mandatperiod 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt 
rum, nästkommande mandatperiod utse följande ledamöter och ersättare i styrelsen för MittSverige 
Vatten och avfall AB. 
 
Utse Tony Andersson (M) och Johan Engström Lockner (S) i styrelsen för MittSverige Vatten och 
avfall AB samt utse Maritza Villanueva Contreras (V) till ersättare för samma period. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-27 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av ledamöter och ersättare till styrelsen i MittSverige Vatten 
och avfall AB för tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter 
det år då allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie 
bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
ägt rum, nästkommande mandatperiod 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt 
rum, nästkommande mandatperiod utse följande ledamöter och ersättare i styrelsen för MittSverige 
Vatten och avfall AB. 
 
Utse Tony Andersson (M) och Johan Engström Lockner (S) i styrelsen för MittSverige Vatten och 
avfall AB samt utse Erik Andersson (S) till ersättare för samma period. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 70 
Val av vice ordförande i styrelsen för MittSverige Vatten och avfall AB 
för tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år 
då allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie 
bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
ägt rum, nästkommande mandatperiod 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt 
rum, nästkommande mandatperiod; 
 
Utse Tony Andersson (M) till vice ordförande i styrelsen för MittSverige Vatten och avfall AB. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-27 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av vice ordförande i styrelsen för MittSverige Vatten och avfall AB 
för tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val 
till kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året 
efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum, 
nästkommande mandatperiod 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt 
rum, nästkommande mandatperiod; 
 
Utse Tony Andersson (M) till vice ordförande i styrelsen för MittSverige Vatten och avfall AB. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 71 
Val av ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen, 
Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland för tiden 2023-01-01--2026-
12- 
31 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01—2026-12-31 utse följande ledamöter och ersättare i Kollektivtrafikmyndigheten 
Västernorrland: 
 
Ledamöter  Ersättare 
Stefan Dalin (S)  Tony Andersson (M) 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-27 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen, 
Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland för tiden 2023-01-01--2026-
12-31 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden 2023-01-01—2026-12-31 utse följande ledamöter och ersättare i Kollektivtrafikmyndigheten 
Västernorrland: 
 
Ledamöter  Ersättare 
Stefan Dalin (S)  Tony Andersson (M) 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 72 
Val av ersättare i styrelsen för Servanet AB för tiden fr o m ordinarie 
bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter då allmänna val till 
kommunfullmäktige har ägt rum, nästkommande mandatperiod 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter då allmänna val till kommunfullmäktige 
har ägt rum, nästkommande mandatperiod; 
 
Utse Stefan Dalin (S) till ersättare i styrelsen för Servanet AB 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-27 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av ersättare i styrelsen för Servanet AB för tiden fr o m ordinarie 
bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter då allmänna val till 
kommunfullmäktige har ägt rum, nästkommande mandatperiod 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter då allmänna val till kommunfullmäktige 
har ägt rum, nästkommande mandatperiod; 
 
Utse Stefan Dalin (S) till ersättare i styrelsen för Servanet AB 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 73 
Val av ledamöter i Midlanda Fastigheter AB för tiden fr o m ordinarie 
bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val 
till  kommunfullmäktige ägt rum, nästkommande mandatperiod 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt 
rum, nästkommande mandatperiod utse följande ledamöter i Midlanda Fastigheter 
AB: 
 
Utse Tony Andersson (M) och David Forslund (T) till ledamöter i Midlanda Fastigheter AB. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-27 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av ledamöter i Midlanda Fastigheter AB för tiden fr o m ordinarie 
bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val 
till  kommunfullmäktige ägt rum, nästkommande mandatperiod 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt 
rum, nästkommande mandatperiod utse följande ledamöter i Midlanda Fastigheter 
AB: 
 
Utse Tony Andersson (M) och David Forslund (T) till ledamöter i Midlanda Fastigheter AB. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 74 
Val av vice ordförande i Midlanda fastigheter AB för tiden fr o m 
ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till 
kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året 
efter då allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum, 
nästkommande mandatperiod 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter då allmänna val till kommunfullmäktige 
har ägt rum, nästkommande mandatperiod: 
 
Utse Tony Andersson (M) till vice ordförande i Midlanda Fastigheter AB. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-10-27 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av vice ordförande i Midlanda fastigheter AB för tiden fr o m 
ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till 
kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året 
efter då allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum, 
nästkommande mandatperiod 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter då allmänna val till kommunfullmäktige 
har ägt rum, nästkommande mandatperiod: 
 
Utse Tony Andersson (M) till vice ordförande i Midlanda Fastigheter AB. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 75 
Val av ledamöter i Midlanda Flygplats AB för tiden fr o m ordinarie 
bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val 
till  kommunfullmäktige ägt rum, nästkommande mandatperiod 
KS/2022:418 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt 
rum, nästkommande mandatperiod utse följande ledamöter i Midlanda Fastigheter 
AB: 
 
Utse Tony Andersson (M) och David Forslund (T) till ledamöter i Midlanda Flygplats AB. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-11-01 KS/2022:418 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Valberedningen  
 
 
 
Val av ledamöter i Midlanda Flygplats AB för tiden fr o m ordinarie 
bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val 
till  kommunfullmäktige ägt rum, nästkommande mandatperiod 
 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
För tiden fr o m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt 
rum, nästkommande mandatperiod utse följande ledamöter i Midlanda Fastigheter 
AB: 
 
Utse Tony Andersson (M) och David Forslund (T) till ledamöter i Midlanda Flygplats AB. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Valberedning 2022-11-04 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 76 
Val av styrelseledamot, ägarombud och stämoombud - Ostakustbanan 
 
 
Beredningsförslag  
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Utse Stefan Dalin (S) till ordinarie ledamot i styrelsen Ostkustbanan 2015 AB. 
 

2. Utse Mari Eliasson (S) som ägarombud och stämmoombud till Ostkustbanan AB för tiden t 
o m ordinarie bolagsstämma 2027.  
 

3. Utse David Forslund (T) som ägarombud och stämmoombud till Ostkustbanan AB för tiden 
t o m ordinarie bolagsstämma 2027.  

____  
 
Ärendet  
Med anledning av årets val behöver Timrå kommun - som en av tio ägare av Ostkustbanan 2015 AB - 
välja styrelseledamot, representanter till ägarforum, stämmoombud. 
 
Varje ägare ska välja en ledamot. Valet sträcker sig över mandatperioden, från bolagets ordinarie 
bolagsstämma till den ordinarie bolagsstämma som efterföljer ordinarie allmänna val 2026. Varje 
ägare ska utse två representanter var, en representant från den styrande majoriteten och en från 
oppositionen.  
 
Valet sträcker över samma period som för styrelseledamöter. Representanter till ägarforum kan med 
fördel också tjänstgöra som stämmoombud men kan inte tjänstgöra som styrelseledamot. 
 
Protokollsutdrag till 
KF 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Miljö- och byggkontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Peter Ekström 2022-10-20 MBN/2022:874 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 31 93 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Revisionsrapport - Granskning av beredskap vid avbrott 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en översiktlig granskning av kommunens 
beredskap i form av alternativa rutiner för händelser när tekniska lösningar inte fungerar. 
 
Revisorerna har lämnat en rapport på granskningen som innehåller slutsatser och ett antal 
rekommendationer. Svar önskas senast 31 oktober 2022. Av svaret bör det framgå vilka eventuella 
åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. 
 
Revisionsrapporten har följande slutsatser och rekommendationer: 

 Säkerställa att den generella kunskapen om kommunens krisberedskapsarbete i 
organisationen. 

 Utveckla och säkerställa hanteringen och systematisering vid olika former av avbrott. 
 Säkerställa att styrelsen och nämndernas funktion i krisledningsorganisationen framgår. 
 Säkerställa att övriga funktioner i krisledningsorganisationen framgår. 
 Säkerställa att risk- och sårbarhetsanalysen inom el/fjärrvärme och IT-kommunikation 

revideras inom en snar tid. 
 Säkerställa att fler risker beaktas i risk- och sårbarhetsanalyserna. 

 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Tjänsteutlåtande.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag MBN 221017 § 159 
Tjänsteutlåtande 
Revisionsrapport – Granskning av beredskap vid avbrott 
 
 
 
Miljö- och byggkontoret 
 
Peter Ekström 
Förvaltningschef 
 
 
 



2 
Tjänsteskrivelse  

 

Miljö- och byggkontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Peter Ekström 2022-10-20 MBN/2022:874 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 31 93 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2022-10-17 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 159 
Revisionsrapport - Granskning av beredskap vid avbrott 
MBN/2022:874 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Lämna följande svar på revisionsrapporten enligt förvaltningschefens förslag. 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 
 
-Lämna följande svar på revisionsrapporten enligt förvaltningschefens förslag. 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en översiktlig granskning av kommunens 
beredskap i form av alternativa rutiner för händelser när tekniska lösningar inte fungerar. 
 
Revisorerna har lämnat en rapport på granskningen som innehåller slutsatser och ett antal 
rekommendationer. Svar önskas senast 31 oktober 2022. Av svaret bör det framgå vilka eventuella 
åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. 
 
Revisionsrapporten har följande slutsatser och rekommendationer: 

 Säkerställa att den generella kunskapen om kommunens krisberedskapsarbete i 
organisationen. 

 Utveckla och säkerställa hanteringen och systematisering vid olika former av avbrott. 
 Säkerställa att styrelsen och nämndernas funktion i krisledningsorganisationen framgår. 
 Säkerställa att övriga funktioner i krisledningsorganisationen framgår. 
 Säkerställa att risk- och sårbarhetsanalysen inom el/fjärrvärme och IT-kommunikation 

revideras inom en snar tid. 
 Säkerställa att fler risker beaktas i risk- och sårbarhetsanalyserna. 

 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Tjänsteutlåtande  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande  
Revisionsrapport – Granskning av beredskap vid avbrott 
 
Protokollsutdraget skickas till: 
Skatteverket Lena Medin KPMG 
Förvaltningschef 
 
Exp     /     2022 
 



Protokollsutdrag 
2 

 Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2022-10-17 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 



 

 

MBN Tjänsteutlåtande   

 

  
 
 Handläggare Datum Diarienummer 

 
Mattias Högberg, Peter Ekström 2022-10-05 MBN/2022:874 
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 Miljö- och byggnadsnämnden 
 
 
 

 
Revisionsrapport - Granskning av beredskap vid avbrott 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 
 

- Avge följande svar på revisionsrapporten enligt förvaltningschefens förslag. 
 

Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en översiktlig granskning av 
kommunens beredskap i form av alternativa rutiner för händelser när tekniska lösningar 
inte fungerar. 
Revisorerna har lämnat en rapport på granskningen som innehåller slutsatser och ett antal 
rekommendationer. Svar önskas senast 31 oktober 2022. Av svaret bör det framgå vilka 
eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. 
 
Revisionsrapporten har följande slutsatser och rekommendationer: 

 Säkerställa att den generella kunskapen om kommunens krisberedskapsarbete i 
organisationen. 

 Utveckla och säkerställa hanteringen och systematisering vid olika former av avbrott 
 Säkerställa att styrelsen och nämndernas funktion i krisledningsorganisationen 

framgår 
 Säkerställa att övriga funktioner i krisledningsorganisationen framgår 
 Säkerställa att risk- och sårbarhetsanalysen inom el/fjärrvärme och IT-

kommunikation revideras inom en snar tid 
 Säkerställa att fler risker beaktas i risk- och sårbarhetsanalyserna 

Miljö- och byggnadsnämndens svar: 
 

• Säkerställa att den generella kunskapen om kommunens krisberedskapsarbete i 
organisationen. 
 

Miljö- och byggnadsnämnden delar revisorernas bedömning att organisationen till vissa 
delar behöver utveckla såväl den generella kompetensen som vissa rutiner och arbetssätt 
inom krisberedskapsarbetet. 
 
En utgångspunkt för allt krisberedskapsarbete är att ha god överblick på de risker som finns 
inom verksamheten och vilka konsekvenser de kan leda till. Risk- och sårbarhetsanalysen 
(RSA) som kommunerna arbetat med är verktyget för att skapa den överblicken. 
 
Med den kunskapen uppdaterad kan sedan det systematiska krisberedskapsarbetet med att 
etablera krisledningsförmåga, kontinuitetsplanering, utbildnings- och övningsverksamhet 
genomföras på ett väl avvägt och samordnat sätt. 
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Kommunen har en systematik i RSA-arbetet som vi följt under en längre tid. 
 
Under de senaste åren har hela landet varit fokuserat på att hantera ett mycket utdraget 
krishanteringsarbete till följd av Covid-19 pandemin och kriget i Ukraina. Vi har hanterat 
krisen och lärt oss många saker om vår förmåga, vad som fungerar och vad vi behöver 
utveckla. Ett nytt säkerhetspolitiskt läge i vår omvärld som stegvis förändrats under ett antal 
år är nu i en mycket snabb omställning. 
 
Under den akuta krishanteringsfasen har den gjorda planeringen tyvärr behövt vänta till 
förmån för det akuta krishanteringsarbetet. 
 
Nu är tiden inne för att återta det systematiska utvecklingsarbetet. 
 
RSA kommer att revideras och fastställas under 2023. De typfall som hör till analysen 
kommer också att revideras, och vid behov kompletteras med delar som saknas. De två 
områden som rapporten lyfter fram särskilt; el- och fjärrvärme samt telekommunikation 
kommer att prioriteras i jämförelse med andra risker som RSA visar finns. Granskningens 
rekommendationer 5 och 6 hanteras i det arbetet. 
 
Även andra politiska styrdokument, som till exempel Program för skydd och säkerhet, som 
berör krishanteringsarbetet revideras i samband med en ny mandatperiod. Rapportens 
rekommendationer kommer att finnas med i det arbetet. 
 
Tillsammans med de två andra ägarkommunerna har Timrå kommun avtal med Medelpads 
Räddningstjänstförbund rörande frågor om krisberedskap och civilt försvar. De avtalade 
tjänsterna beskrivs i en gemensam flerårig verksamhetsplan där alla delar av 
krishanteringsarbetet ingår i planering och genomförande. Frågor om fördjupade analyser av 
olika risker, utveckling av metoder och arbetssätt, krishanteringsförmåga omfattande 
metodstöd - utbildning och övning, kontinuitetsplanering, åtgärder för att återetablera civilt 
försvar och kommunens krigsorganisation med mera ingår alla i verksamhetsplanen. I 
delarna där Länsstyrelsen har ett samordningsansvar samordnas den statliga planeringen 
med kommunens via vår egen skydds- och säkerhetsfunktion.  
 
Kommunen har under 2021 etablerat ett internt förvaltningsgemensamt nätverk för skydd- 
och säkerhet där även frågor om krishantering och återtagandearbetet av civilt försvar 
berörs. Räddningstjänstförbundets medarbetare är sakkunniga till nätverket. Vår bedömning 
är att strukturen kommer vara ett värdefullt hjälpmedel i vårt fortsatta utvecklingsarbete 
med skydds- och säkerhetsfrågorna. Det kommer bidra till både ökad samordning, lärande 
och systemförståelse för hela vår organisation och olika externa samverkansparter som finns 
i olika delar av kommunens organisation. 
 

• Säkerställa att styrelsen och nämndernas funktion i krisledningsorganisationen 
framgår 

• Säkerställa att övriga funktioner i krisledningsorganisationen framgår 
 

Det är av vikt att skilja på nämndernas roll och uppdrag under ordinarie driftsförhållanden 
och i det läge då Krisledningsnämnden har aktiverats. Ett förtydligande om det kan med 
fördel arbetas in i relevanta styrdokument inför kommande mandatperiod. Det är fortsatt 
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viktigt att inte beskriva samma saker på flera ställen och att tydligt följa grunduppdelningen 
mellan politik och tjänstpersoner så att inte de grundläggande principerna (likhet, närhet 
och ansvar) för krisledning frångås. Ett exempel är de uppdrag nämnderna har från 
Kommunfullmäktige via sina reglementen under normala driftsförhållanden och de regler 
som gäller då Krisledningsnämnden träder i funktion vid en allvarligare kris. Det är olika 
saker och ska hanteras så. 
 
Miljö- och byggförvaltningen kommer under 2023 att tillsammans med nämnden utarbeta 
och färdigställa en krisledningsplan på förvaltningsnivå som preciserar nämndens ansvar, 
funktion och roll samt även tjänstepersoners ansvar, funktion och roller inom miljö- och 
byggförvaltningens krisledningsorganisation. 
 

• Utveckla och säkerställa hanteringen och systematisering vid olika former av avbrott 
• Säkerställa att fler risker beaktas i risk- och sårbarhetsanalyserna 

 
En krisledningsplan på förvaltningsnivå ska utarbetas utifrån risk- och sårbarhetsanalyser. I 
den planen kommer ett uppdrag att förmedlas  
 
Utöver riskerna med brist på el/fjärrvärme, vatten och IT-kommunikation samt pandemier 
kan vi redan idag se att vi behöver förbättra krishantering och det förebyggande arbetet 
gällande hot och våld samt förberedelse för allvarliga kriser som kan uppstå. Planen på 
förvaltningsnivå ska påbörjas och färdigställas under 2023.  
 
Peter Ekström   Mattias Högberg 
Förvaltningschef  Verksamhetsansvarig byggenheten 
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Revisionsrapport ”Granskning av beredskap vid avbrott” 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en översiktlig granskning av kommunens 
beredskap i form av alternativa rutiner för händelser när tekniska lösningar inte fungerar.  

Revisionen önskar att kommunstyrelsen och berörda nämnder lämnar synpunkter på de slutsatser som 
finns redovisade i rapporten senast den 31 oktober 2022. Av svaret bör det framgå vilka eventuella 
åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.  

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

För Timrå kommuns revisorer 

Sten Ekström  Kenneth Norberg  
Ordförande   Vice ordförande  
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1 Sammanfattning 
Vi har av Timrå kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens 
beredskap i form av alternativa rutiner för händelser när tekniska lösningar inte 
fungerar. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen har ändamålsenliga rutiner för 
att kunna upprätthålla väsentliga verksamheter vid större störningar på elnät, IT-
system, kommunikation etc.  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är Timrås kommun i vissa 
delar behöver utveckla den generella kompetensen om krisberedskapsarbetet samt 
utarbeta vissa rutiner för att kunna upprätthålla väsentliga verksamheter vid större 
störningar på elnät, IT-system, kommunikation etc.  Det är enligt vår bedömning av 
största vikt att revidering sker av risk – och sårbarhetsanalys (RSA) inom el/fjärrvärme 
och telekommunikation inom snart tid.  

KPMG rekommenderar kommunstyrelsen och övriga nämnder att:  

- Säkerställa att den generella kunskapen om kommunens krisberedskapsarbete i 
organisationen, se avsitt 4.1.2. 

- Utveckla och säkerställa hanteringen och systematisering vid olika former av 
avbrott, se avsnitt 4.2.  

- Säkerställa att styrelsen och nämndernas funktion i krisledningsorganisationen 
framgår, se avsnitt 4.1.2. 

- Säkerställa att övriga funktioner i krisledningsorganisationer tydligt framgår, se 
avsnitt 4.1.2 

- Säkerställer att risk- och sårbarhetsanalyser inom el/fjärrvärme och IT-
kommunikation revideras inom snart tid, se avsnitt 4.1.3. 

- Säkerställa att fler risker beaktas i risk- och sårbarhetsanalyserna, se avsnitt 4.1.3 

Mer detaljerat resultat av granskningen och rekommendationer har överlämnats 
till kommunchef    
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2 Bakgrund 
Vi har av Timrå kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens 
beredskap i form av alternativa rutiner för händelser när tekniska lösningar inte 
fungerar. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. 

Under 2021 inträffade ett antal IT-incidenter där blev tydligt för medborgarna hur 
sårbart samhället är för större IT-störningar. Attacker mot både dagligvaruhandeln och 
Kalix kommun synliggjorde konsekvenserna av när IT-systemen slutar fungera. Även 
andra händelser såsom elavbrott, bränder och nederbörd kan innebära svårigheter att 
leverera tjänster till medborgare.  

Den tekniska och digitala utvecklingen innebär att sårbarheten ökar. Det är viktigt att 
kommunen har en tydlig analys om vilka områden som behöver fungera utan IT-stöd/el 
eller om andra störningar inträffar och på vilket sätt det ska ske.  

Revisorerna bedömer att det finns en risk för att det saknas tillräcklig beredskap för 
sådana händelser.  

2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen har ändamålsenliga rutiner för 
att kunna upprätthålla väsentliga verksamheter vid större störningar på elnät, IT-
system, kommunikation etc.  

Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor 

 Har kommunstyrelsen och övriga nämnder analyserat vilka 
verksamhetsområden som är kritiska vid avbrott av olika slag?  

 Finns det en planering om vilka uppgifter som ska prioriteras och hur 
uppgifterna ska lösas utan t ex el och/eller IT-stöd? Vi kommer att särskilt 
bedöma verksamhetsområden såsom hemtjänst, skola samt utbetalningsrutiner 
för försörjningsstöd och löner samt kommunikation.  

 Har rutinerna testats och resultatet utvärderats? 

Granskningen avser kommunstyrelsen och övriga nämnder.  

Granskningen omfattar inte övergripande styrdokument och organisation avseende 
krisberedskap utan fokuserar på vilken beredskap som finns i olika verksamheter.  
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En granskning av detta slag riskerar att offentliggöra svagheter i samhällsviktig 
verksamhet. I granskningen har det genomförts djupintervjuer med 
verksamhetsföreträdare utifrån ett avbrottsperspektiv. Resultatet av dessa intervjuer 
har överlämnats till kommunchef för att inte offentliggöra svagheter i samhällsviktig 
verksamhet.  Rapportens detaljeringsgrad är därmed på en lägre nivå jämfört med hur 
resultat av granskningar brukar vara.  

2.2 Revisionskriterier 

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— 6 kap § 6 kommunallagen, (2017:725) 

— Tillämpbara interna regelverk och policys. 

— Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap 

— Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 mellan 
Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och 
Regioner (SKR). 

2.3 Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av Program för arbetet med 
Trygghet och säkerhet i Timrå kommun 2020–2023, Krisledningsplan vid 
samhällsstörningar och höjd beredskap i Timrå, Risk- och sårbarhetsanalys 2019–
2023.  

Djupintervjuer har genomförts med förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltning, 
hemtjänstchef, controller, kostchef, kommunikatör, teamledare löner, 
säkerhetsskyddschef samt chef för verksamhetsutveckling och IT. 

Rapporten är faktakontrollerad av kommunchef och säkerhetsskyddschef.  
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3 Styrande lagstiftning och nationell överenskommelse 
Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap, LEH, reglerar kommunernas ansvar vid 
krissituationer i fredstid och höjd beredskap.  

Det geografiska områdesansvaret är en lagreglerad kommunal uppgift enligt LEH och 
är centralt ur både krisberedskap -och höjdberedskaps perspektiv. Det geografiska 
områdesansvaret innebär att kommunen ska verka för att olika aktörer, bland annat de 
som bedriver samhällsviktig verksamhet, inom kommunens geografiska område får 
möjlighet att samverka i syfte att uppnå samordning av förberedelser inför hantering av 
extraordinära händelser.1 

För att fullgöra åtaganden enligt LEH och annan lagstiftning som socialtjänstlagen 
(2001:453), SoL och lag (2003:778) skydd om skydd mot olyckor, LSO, förutsätts att 
kommunen bedriver ett grundläggande arbete med krisberedskap.    

Enligt 2 kap. 1 § LEH ska kommuner upprätta en risk- och sårbarhetsanalys. 
Kommuner ska med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen för varje ny 
mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser.  

Kommunen ska sammanställa och rapportera resultatet av sitt arbete till länsstyrelsen 
senast 31 oktober under första kalenderåret efter ordinarie val till kommunfullmäktige2. 

I överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 mellan Myndigheten 
för Samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och Regioner (SKR) 
framgår det hur kommunerna ska arbeta med planeringen utifrån ett 
krisberedskapsperspektiv.  

Av överenskommelsen framgår att kommunerna ska ha följande dokument: Ett 
styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap som anger kommunens 
övergripande mål och inriktning med arbetet med krisberedskap under 
mandatperioden. 

- En plan för hantering av extraordinära händelser 

- En utbildnings – och övningsplan 

- Reglemente för krisledningsnämnden 

 
1 MSB, Samverkan och ledning, vägledning för lokal IS, s 4.  
2 MSB:s hemsida, om Risk- och sårbarhetsanalyser 
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- En risk och sårbarhetsanalys (RSA). 

Styrdokumentet, planen för hanteringeringen av extraordinära händelser, utbildnings- 
och övningsplanen samt reglementet för krisledningsnämnden ska vara beslutade 
senast 31 december under ny mandatperiods första år. 

Enligt 2 kap. 1 § LEH ska kommuner och regioner med beaktande av RSA, för varje 
mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. I 
överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 framgår att 
styrdokumentet ska beslutas av kommunfullmäktige och innehålla följande;  

- övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, 
bolag och kommunalförbund 

- kommunens övergripande process för RSA  

- kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar 

- vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen 
ska ta fram eller uppdatera under mandatperiod 
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4 Resultat av granskningen 

4.1 Program för arbetet med trygghet och säkerhet i Timrå 
kommun 2020-2023 

Övergripande styrande dokumentet, program för arbetet med trygghet och säkerhet i 
Timrå kommun 2020–2023, som anges i överenskommelsen med MSB och SKR är 
framtaget av Medelpads Räddningsförbund beredskapssamordnare3 i samverkan med 
säkerchef och kommunchef, beslutat av kommunfullmäktige. 

Vi noterar att det i programmet anges vilka styrande dokument som finns avseende 
informationssäkerhet, våldsbejakande extremism samt olycksförebyggande arbete.  
Under mandatperioden ska det tas fram en policy internt skydd som omfattar 
personal/förtroendevalda samt kommunens egendomar och tillgångar 

I programmet anges inriktningen för arbetet och de prioriterade området med 
krisberedskap och civilt försvar. Vi noterar att programmet även behandlar arbetet med 
civilt försvar och anger att kommunstyrelsen är krisledningsnämnd.   

Prioriterade områden för mandatperioden är: 

• Nödvattenförsörjning 

• Informationssäkerhetsklassning 

• Stärkt kontinuitetsplanering i samhällsviktiga verksamheter  

• Utveckla funktionen tjänsteperson i beredskap/räddningschef i beredskap  

• Utveckla förmågor kopplat till kommunens geografiska områdesansvar  

• Utveckla förmågan att dokumentera, utvärdera och följa upp inträffade 
samhällsstörningar och övningar 

Vi noterar att ett prioriterat område är informationssäkerhetsklassning.  

Ambitionen enligt är programmet är bland annat att samtliga förvaltningar, bolag och 
förbund som bedriver samhällsviktig verksamhet ska delta i arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalyser. Resultatet av RSA ska i hög grad integreras i kommunala 

 
3 De uppgifter som beredskapssamordnare ska utföra regleras genom civilrättsliga avtal mellan kommunen 
och MRF. De uppgifter som åligger beredskapssamordnare fastställs i en årlig verksamhetsplan beslutad 
av säkerhetschef och kommunchef. 
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verksamheter och fungera som beslutsstöd. Det framgår inte vem som är ansvarig för 
uppföljningen av integrationen av RSA. 

I programmet framgår inga mål eller uppdrag gällande civilt försvar.  

Det framgår av programmet att det ska finnas verksamhetsspecifika krisledningsplaner, 
se vidare avsnitt 4.1.2     

Det pågår ett arbete med scenario och olika händelser vilket framgår både av 
programmet och intervjuerna. Av intervjuerna framkom att respektive verksamhet ska 
fortsätta arbeta med scenarion.  

4.1.1 Bedömning  

I programmet har kommunen som ett prioriterat område att stärka 
kontinuitetsplaneringen i samhällsviktiga verksamheter. Vår bedömning är att arbetet 
med kontinuitetshantering behöver förstärkas då det finns RSA som är äldre än ett 
decennium. Detta är en viktig del för att motverka samhällets sårbarhet vid avbrott och 
andra samhällsstörningar, se avsnitt 4.1.3.  

Vi noterar att det inte framgår vem som är ansvarig för uppföljningen av integreringen 
av RSA. Enligt vår bedömning är det väsentligt att det framgår vem som har ett 
uppföljningsansvar.  

Vi noterar att programmet omfattar både krisberedskap och civilt försvar. Det är två 
olika överenskommelser mellan SKR och MSB för krisberedskap och civilt försvar4. Vår 
bedömning är att möjligt att sammanföra även arbetet med civilt försvar i programmet 
men det behöver tydligare anges motivet till att civilt försvar ingår samt utveckla 
skrivningarna omkring civilt försvar till mer än kommunstyrelsens roll vid höjd 
beredskap. Vi anser att om programmet även ska omfattas av civilt försvar bör även 
den överenskommelsen ingå i programmet. Vår bedömning är det i så fall även ska 
finnas mål och uppdrag för kopplat till arbetet med civilt försvar.  

I programmet finns som prioriterat område informationssäkerhetsklassning. Enligt 
överenskommelsen mellan SKR och MSB framgår det att styrdokumentet kan 
samordnas med närliggande styrdokument som exempelvis informationssäkerhet. Vår 
bedömning är att informationssäkerhetsklassning inte ingår direkt krisberedskapen och 
bör därmed inte ingå i programmet som ett prioriterat område. 

I avsnitt.4.1.2.1 återfinns kommentarer och bedömningar gällande krisledningsplaner. 

  
 

4Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020 t o m revideringar 2022. 
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4.1.2 Krisledningsplan vid samhällsstörningar och höjd beredskap i Timrå 5.  

Planen ska innehålla följande enligt överenskommelse om kommunernas 
krisberedskap 2019–2022: 
  

 Hur kommunen ska organisera sig under extraordinära händelser 
 Hur kommunens organisation för krisledning ska bedriva samverkan och 

ledning i syfte att uppnå inriktning och samordning 
 Vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för samverkan och ledning som 

disponeras vid extraordinära händelser.  
 
Syftet med Krisledningsplan är att utgöra ett stöd till grundläggande besluts- och 
handlingsförmåga vid samhällsstörningar och höjd beredskap. Den organisering och 
arbetssätt som utgör planen ska bidra till förmågan att upprätthålla kommunens 
verksamheter, utöva ledning och samverkan samt säkerställa förmåga till samordnad 
kommunikation med allmänheten.  
 
I krisledningsplanen redogörs för kommunen ska ledas, organiseras och ur ett 
övergripande perspektiv utifrån roller funktioner och ansvar. Krisledningsplanen 
omfattar höjd beredskap men då endast kommunstyrelsens roll. Vi noterar att 
kommunstyrelsens roll i samband med en samhällsstörning i fredstid inte är beskriven 
utan endast kommunstyrelsens roll vid höjd beredskap.  
 
I krisledningsplanen finns ett särskilt avsnitt gällande kommunikation och vad som ska 
beaktas ur ett kommunikativt perspektiv.   
 
Krisledningsplanen beskriver att förvaltningar, bolag och förbund är ansvarig för den 
egna verksamheten och ska ha egna krisledningsplaner. I intervjuerna framkommer att 
planerna beslutas av förvaltningschef och nämnden informeras. I mallen för 
krisledningsplanerna framgår att de revideras vid behov, dock minst en gång per 
mandatperiod.  
 
Det framkommer vidare ansvars- och rollfördelningen i krisledningsorganisationen. 
Exempelvis framkom det vid intervjuerna att chef för verksamhetsutveckling vid 
kommunledningsförvaltningen är stabschef vilket inte framkom av 
krisledningsorganisationen. I krisledningsplanen är den rollen angiven som 
ansvarig/koordinator. 
 

 
5 Delegationsbeslut av kommunchef 2020-02-04 
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Vi noterar att processen mellan olika nivåer i krisledningsorganisationen inte är 
beskrivet. 

4.1.3 Bedömning  

Vi noterar att krisledningsplanen gäller för samhällsstörningar och höjd beredskap men 
att det saknas närmare beskrivningar om organisationen vid höjd beredskap dvs 
krigsorganisationen.  

Krisledningsplanen saknar beskrivning omkring kommunstyrelsen roll vid en fredstida 
samhällsstörning. Mallen för krisledningsplanerna anger att planen beslutas av 
förvaltningschef och nämnden informeras.  Enligt vår bedömning att det är viktigt att 
nämnden är delaktig i förvaltningens arbete omkring krisledning. Vare sig i den 
övergripande krisledningsplanen eller i mallen för krisledningsplaner framgår 
styrelsens/ nämndens roll i krisledningen. Vår bedömning är att det är väsentligt att den 
politiska nivån av krisledningen är beskriven utifrån roll och funktion.  

Processen, utvecklingen av en samhällsstörning, finns inte beskriven i 
krisledningsplanen. Det bör enligt vår bedömning tydligare framgår hur olika funktioner 
samverkar i olika skeenden i utvecklingen av en händelse. Stabschefens roll inte är 
beskriven i krisledningsorganisationen som stabschef utan som ansvarig/koordinator. 
Enligt vår bedömning är att det är viktigt alla funktioner i krisledningsorganisationen 
anges tydligt i krisledningsplanen. 
 
Kriskommunikation är beskrivet und. er ett avsnitt i planen. Vår bedömning är att det 
bör även finnas en kriskommunikationsplan då kommunikation är centralt för ett bra 
omhändertagande av en samhällsstörning/kris.  

4.1.4 Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) 

Kommunen har en kommunövergripande RSA för åren 2019–20236. Till RSA finns 
bilagor som är sekretessbelagda och har inte varit föremål för denna granskning.  

Följande risker är identifierade utifrån sannolikhet och konsekvens: 

A) Biologisk smitta (inkl. pandemi) 

B) Dammbrott  

C) Jordbävning/flodvåg  

 
6 Fastställd av kommunstyrelsen 
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D) Naturolyckor (storm, snöoväder, isstorm)  

E) Pågående dödligt våld F) Social oro och sabotage  

G) Spridning av kemiska ämnen 

 H) Spridning av nukleära ämnen 

 I) Stor brand (avser bebyggda områden och skogsmark)  

J) Störning i bränsle- och drivmedelsförsörjning  

K) Störning i dricksvattenförsörjningen 

 L) Störning i elektroniska kommunikationer  

M) Störning i elförsörjning/fjärrvärmeförsörjningen  

N) Störning i transportsystem  

O) Större olycka inom/utanför det geografiska ansvarsområdet (många skadade/döda)  

P) Oljeolycka  

Q) Värmebölja  

R) Gråzonsproblematik  

S) Naturolyckor (översvämning, ras & skred)  

T) Krig 

Riskvärderingen avseende sannolikhet och konsekvens bedöms utifrån följande matris:  

Nivå Sannolikhet  

1 Mycket låg sannolikhet 1 gång per 100–1000 år 

2 Låg sannolikhet 1 gång per 50–100 år 

3 Medelhög sannolikhet 1 gång per 10–50 år 

4 Hög sannolikhet 1 gång per 1–10 år 

5 Mycket hög sannolikhet  1 gång per år eller oftare  
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Konsekvensbedömningarna är gjorda utifrån kvalitativ rankingskala med intervaller 1–5 
där nivå 1 år inga/mycket begränsade konsekvenser och nivå 5 är katastrofala 
konsekvenser.  

Riskmatrisen anger följande för störningar i elektroniska kommunikationer (L): 

Sannolikhetsbedömningen: Störning i elförsörjningen sker med jämna mellanrum vilket 
påverkar elektroniska kommunikationer. Tekniska fel som stör elektroniska 
kommunikationer sker relativt frekvent i mindre skala. Användning av elektroniska 
kommunikationer ökar kontinuerlig.  

Konsekvensbedömningen: Svårighet att säkra möjlighet att larma 112. Problem med 
försörjning vid uteblivna löner och bidrag, Svårigheter att kommunicera via telefon och 
Internet. Värde i riskmaterisen = 7. 

Vi noterar att RSA är slutförd juni 2013 

Riskmaterisen anger följande för störning i elförsörjning/fjärrvärmeförsörjningen (M): 

Sannolikhetsbedömningen: Störning i elförsörjningen sker relativt frekvent i mindre 
skala. Utbud och efterfrågan måste vara i balans vilket är en utmaning exempelvis vid 
sträng kyla. Elanvändningen ökar kontinuerligt. 

Konsekvensbedömningen: Störning i vattenförsörjningen, störning i elektroniska 
kommunikationer och betalsystem, Utkylda fastigheter, Svårigheter med avlopp och 
sanitet, Evakuering p.g.a. utkylda fastigheter, Frysskador på fastigheter, Problem inom 
hälsa och sjukvård, Stängning av förskola/skola. Värde i riskmaterisen = 6. 

Vi noterar att RSA är slutförd 2010. 

4.1.5 Bedömning 

Vi anser att det är anmärkningsvärt att RSA för störningar i elektroniska 
kommunikationer och för störning i elförsörjning/fjärrvärme är genomförda för minst ett 
decennium sedan. Störning eller avbrott inom el/fjärrvärme och elektroniska 
kommunikationer ökar samhällets sårbarhet på kort och lång sikt. Det är därav enligt 
vår bedömning viktigt att prioritera en revidering av RSA inom snar tid.  

Sannolikhetsbedömningen som är gjord i riskbedömningen beskriver olika former av 
avbrott som kan ske och som sedan är bedömt utifrån sannolikheten att det inträffar. Vi 
noterar det saknas RSA för överbelastningsattack mot kommunens internet och 
gisslanprogram som låser kritisk information i kommunala verksamheter.   
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Vår bedömning är att finns fler risker för avbrott inom elförsörjning/fjärrvärme och 
elektroniska kommunikationer än vad som det är genomförda RSA för och därmed 
även andra konsekvenser. För att kommunen ska ha en god beredskap för olika former 
avbrott som kan ske inom dessa områden är vår bedömning att det är av vikt att nya 
RSA genomföras med fler aspekter i riskbedömningarna.  

4.2 Beredskap vid avbrott i olika verksamheter 

Fördjupade intervjuer har genomförts med tio olika verksamhetsföreträdare i olika 
verksamheter. Frågeställningar har handlat om det finns en medvetenhet i 
verksamheten, i det fall ett avbrott inträffar, sker det några övningar samt om det finns 
en systematisering i det fall avbrott sker.  

Intervjuerna visar det finns ett pågående arbete för att hantera olika former av avbrott 
gällande el, it och kommunikation. Enligt intervjuerna finns det en prioritering om vilka 
system som ska prioriteras vid avbrottet. Arbetet med olika former av krisplaner och 
hanteringsrutiner har kommit olika långt i verksamheterna vilket innebär att 
beredskapen vid ett avbrott är varierande. Kunskapen om kommunens krisberedskap 
och hur det hänger samman är även den varierad i de olika verksamheterna.  Rutiner 
för avbrott testas i olika omfattning.  
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Sammanställning av verksamheter som blivit intervjuade ur ett avbrottsperspektiv. 

Följande 
verksamheter är 
granskade 

Finns medvetenhet om 
avbrott och dess 
konsekvenser, har 
övningar genomförts? 

Systematik 
finns för 
hantering 
av avbrott 

Sammantagen 
bedömning 

Kommunikation Påbörjats, 
kriskommunikationsplan 
saknas bland annat 

Behöver 
utvecklas 

Behöver 
utvecklas  

Försörjningsstöd Påbörjats  Saknas Behöver 
utvecklas 

Lönehantering Hög medvetenhet och rutiner 
finns. 

Egen 
kunskap 
behöver 
utvecklas 

Öka kunskapen 
om kommunens 
krisberedskap 

Skolan Ja, tränat under pandemin 
och andra avbrott 

Säkerställa 
enhetlig 
planering och 
kontroll 

Generell god 
kunskap och 
beredskap 

Kost  Påbörjats  Säkerställa 
hantering 

Behöver 
utvecklas 

Ekonomihantering God Egen 
kunskap 
behöver 
utvecklas 

Öka kunskapen 
om kommunens 
krisberedskap 

Hemtjänst  God beredskap och 
förståelse 

God kunskap 
om rutiner 

God beredskap 

Verksamhetsutveckling/ 

Verksamhetsstöd 

God kunskap om var det kan 
finnas risker vid avbrott 

Kan 
utvecklas 

Kan utvecklas 
för att hantera 
avbrott 

Livsmedelstillsyn God medvetenhet Berörs i 
begränsad 
omfattning  

Behöver 
utvecklas 
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4.2.1 Bedömning 

Utifrån de områden vi har granskat rörande konsekvenser vid avbrott kan vi se att 
medvetenheten om risken för påverkan generellt sett är god och vår bedömning är att 
den har ökat den senaste tiden När det gäller strukturer och system så ser det olika ut i 
de olika områdena men vår bedömning är att det finns ett utvecklingsbehov inom 
flertalet områden. Att kommunen inte nått ända fram kan delvis förklaras med att 
medvetenheten ökat nyligen och då har också arbetet med systematik genom rutiner 
och övning aktualiserats samt att fokus de senaste två åren har varit att hantera 
pandemin. Granskningen visar att det sammantaget finns ett behov att i kommunens 
olika verksamheter öka sin medvetenhet om avbrott och dess konsekvenser samt 
systematisera hanteringen vid avbrott. Utifrån detta bör sedan en utökad 
övningsverksamhet ske.  
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5 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är Timrås kommun i vissa 
delar behöver utveckla den generella kompetensen om krisberedskapsarbetet samt 
utarbeta vissa rutiner för att kunna upprätthålla väsentliga verksamheter vid större 
störningar på elnät, IT-system, kommunikation etc. Det är enligt vår bedömning av 
största vikt att revidering sker av risk – och sårbarhetsanalys (RSA) inom el/fjärrvärme 
och telekommunikation inom snart tid.  

KPMG rekommenderar kommunstyrelsen och övriga nämnder att:  

- Säkerställa att den generella kunskapen om kommunens krisberedskapsarbete i 
organisationen, se avsnitt 4.1.2 

- Utveckla och säkerställa hanteringen och systematisering vid olika former av 
avbrott, se avsnitt 4.2 

- Säkerställa att styrelsen och nämndernas funktion i krisledningsorganisationen 
framgår, se avsnitt 4.1.2 

- Säkerställa att övriga funktioner i krisledningsorganisationer tydligt framgår, se 
avsnitt 4.1.2 

- Säkerställer att risk- och sårbarhetsanalyser inom el/fjärrvärme och IT-
kommunikation revideras inom snart tid, se avsnitt 4.1.3 

- Säkerställa att fler risker beaktas i risk- och sårbarhetsanalyserna, se 
avsnitt 4.1.3   

Mer detaljerat resultat av granskningen och rekommendationer har överlämnats till 
kommunchef. 
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åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. 
Socialnämnden har lämnat ett svar med synpunkter på revisionens granskning. 
 
Beslutsunderlag 
SN 2022-10-18 § 139  
Revisionsrapport ”Granskning av beredskap vid avbrott” - svar 
 
 
 

 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-10-18 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 139 
Revisionsrapport "Granskning av beredskap vid avbrott" - svar 
SN/2022:179 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar avge svar på revisionsrapporten enligt förvaltningens förslag. 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en översiktlig granskning av kommunens 
beredskap i form av alternativa rutiner för händelser när tekniska lösningar inte fungerar. 

Revisorerna har lämnat en rapport på granskningen som innehåller slutsatser och ett antal 
rekommendationer. Svar önskas senast 31 oktober 2022. Av svaret bör det framgå vilka eventuella 
åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. 

Revisionsrapporten har följande slutsatser och rekommendationer: 

 Säkerställa att den generella kunskapen om kommunens krisberedskapsarbete i 
organisationen. 

 Utveckla och säkerställa hanteringen och systematisering vid olika former av avbrott 

 Säkerställa att styrelsen och nämndernas funktion i krisledningsorganisationen framgår 

 Säkerställa att övriga funktioner i krisledningsorganisationen framgår 

 Säkerställa att risk- och sårbarhetsanalysen inom el/fjärrvärme och IT-kommunikation 
revideras inom en snar tid 

 Säkerställa att fler risker beaktas i risk- och sårbarhetsanalyserna 

Se bifogat svar. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport Granskning av Beredskap vid avbrott 
Revisionsrapport ”Granskning av beredskap vid avbrott” - svar 
 
Protokollsutdrag till 
Lena Medin KPMG 
 
Exp     /     2022 
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Svar på revisorernas granskningsrapport ”Granskning av beredskap vid 
avbrott”  

Rapportens slutsatser och rekommendationer till Kommunstyrelsen och 
övriga nämnder 

Revisionsrapporten har följande slutsatser och rekommendationer: 

 Säkerställa att den generella kunskapen om kommunens 
krisberedskapsarbete i organisationen. 

 Utveckla och säkerställa hanteringen och systematisering vid olika former 
av avbrott 

 Säkerställa att styrelsen och nämndernas funktion i 
krisledningsorganisationen framgår 

 Säkerställa att övriga funktioner i krisledningsorganisationen framgår 

 Säkerställa att risk- och sårbarhetsanalysen inom el/fjärrvärme och IT-
kommunikation revideras inom en snar tid 

 Säkerställa att fler risker beaktas i risk- och sårbarhetsanalyserna 

Socialnämndens svar: 

 Säkerställa att den generella kunskapen om kommunens 
krisberedskapsarbete i organisationen. 

Socialnämnden delar revisorernas bedömning att organisationen till vissa delar 
behöver utveckla såväl den generella kompetensen som vissa rutiner och arbetssätt 
inom krisberedskapsarbetet. 

En utgångspunkt för allt krisberedskapsarbete är att ha god överblick på de risker 
som finns inom de olika verksamheterna och vilka konsekvenser de kan leda till. 
Risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) som kommunerna arbetat med är verktyget för 
att skapa den överblicken. 

Med den kunskapen uppdaterad kan sedan det systematiska krisberedskapsarbetet 
med att etablera krisledningsförmåga, kontinuitetsplanering, utbildnings- och 
övningsverksamhet genomföras på ett väl avvägt och samordnat sätt. 

Kommunen har en systematik i RSA-arbetet som vi följt under en längre tid. 
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Under de senaste åren har hela landet varit fokuserat på att hantera ett mycket 
utdraget krishanteringsarbete till följd av Covid-19 pandemin och kriget i Ukraina. 
Vi har hanterat krisen och lärt oss många saker om vår förmåga, vad som fungerar 
och vad vi behöver utveckla. Ett nytt säkerhetspolitiskt läge i vår omvärld som 
stegvis förändrats under ett antal år är nu i en mycket snabb omställning. 

Under den akuta krishanteringsfasen har den gjorda planeringen tyvärr behövt 
vänta till förmån för det akuta krishanteringsarbetet. 

Nu är tiden inne för att återta det systematiska utvecklingsarbetet. 

RSA kommer att revideras och fastställas under 2023. De typfall som hör till 
analysen kommer också att revideras, och vid behov kompletteras med delar som 
saknas. De två områden som rapporten lyfter fram särskilt; el- och fjärrvärme samt 
telekommunikation kommer att prioriteras i jämförelse med andra risker som RSA 
visar finns. Granskningens rekommendationer 5 och 6 hanteras i det arbetet. 

Även andra politiska styrdokument, som till exempel Program för skydd och 
säkerhet, som berör krishanteringsarbetet revideras i samband med en ny 
mandatperiod. Rapportens rekommendationer kommer att finnas med i det 
arbetet. 

Tillsammans med de två andra ägarkommunerna har Timrå kommun avtal med 
Medelpads Räddningstjänstförbund rörande frågor om krisberedskap och civilt 
försvar. De avtalade tjänsterna beskrivs i en gemensam flerårig verksamhetsplan där 
alla delar av krishanteringsarbetet ingår i planering och genomförande. Frågor om 
fördjupade analyser av olika risker, utveckling av metoder och arbetssätt, 
krishanteringsförmåga omfattande metodstöd - utbildning och övning, 
kontinuitetsplanering, åtgärder för att återetablera civilt försvar och kommunens 
krigsorganisation med mera ingår alla i verksamhetsplanen. I delarna där 
Länsstyrelsen har ett samordningsansvar samordnas den statliga planeringen med 
kommunens via vår egen skydds- och säkerhetsfunktion.  

Kommunen har under 2021 etablerat ett internt förvaltningsgemensamt nätverk för 
skydd- och säkerhet där även frågor om krishantering och återtagandearbetet av 
civilt försvar berörs. Räddningstjänstförbundets medarbetare är sakkunniga till 
nätverket. Vår bedömning är att strukturen kommer vara ett värdefullt hjälpmedel i 
vårt fortsatta utvecklingsarbete med skydds- och säkerhetsfrågorna. Det kommer 
bidra till både ökad samordning, lärande och systemförståelse för hela vår 
organisation och olika externa samverkansparter som finns i olika delar av 
kommunens organisation. 
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 Säkerställa att styrelsen och nämndernas funktion i 
krisledningsorganisationen framgår 

 Säkerställa att övriga funktioner i krisledningsorganisationen framgår 

Det är av vikt att skilja på nämndernas roll och uppdrag under ordinarie 
driftsförhållanden och i det läge då Krisledningsnämnden har aktiverats. Ett 
förtydligande om det kan med fördel arbetas in i relevanta styrdokument inför 
kommande mandatperiod. Det är fortsatt viktigt att inte beskriva samma saker på 
flera ställen och att tydligt följa grunduppdelningen mellan politik och 
tjänstpersoner så att inte de grundläggande principerna (likhet, närhet och ansvar) 
för krisledning frångås. Ett exempel är de uppdrag nämnderna har från 
Kommunfullmäktige via sina reglementen under normala driftsförhållanden och 
de regler som gäller då Krisledningsnämnden träder i funktion vid en allvarligare 
kris. Det är olika saker och ska hanteras så. 

Socialförvaltningen kommer under 2023 att utarbeta och färdigställa en 
krisledningsplan på förvaltningsnivå som preciserar nämndens ansvar, funktion 
och roll samt även tjänstepersoners ansvar, funktion och roller inom 
socialförvaltningens krisledningsorganisation. 

 Utveckla och säkerställa hanteringen och systematisering vid olika former 
av avbrott 

 Säkerställa att fler risker beaktas i risk- och sårbarhetsanalyserna 

En krisledningsplan på förvaltningsnivå ska utarbetas utifrån risk- och 
sårbarhetsanalyser. I den planen kommer ett uppdrag att förmedlas till enhetschefer 
att (med stöd) ta fram egna planer utarbetade från risk- och sårbarhetsanalyser på 
enhetsnivå samt övergripande nivå. Utöver riskerna med brist på el/fjärrvärme, 
vatten och IT-kommunikation samt pandemier kan vi redan idag se att vi behöver 
förbättra krishantering och det förebyggande arbetet gällande hot och våld. Alla 
planer, den på förvaltningsnivå samt de på enhetsnivå ska innehålla övningsplan 
som sträcker sig över tid.  

Planen på förvaltningsnivå ska påbörjas och färdigställas under 2023. Arbetet med 
enheternas planer kommer att påbörjas under 2023 men troligen inte vara helt 
färdigställda inom alla verksamheter innan utgången av 2024. 

 

Sara Grape Junkka 
Förvaltningschef



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2022-10-19 KTN/2022:446 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Revisionsrapport "Granskning av beredskap vid avbrott"- Kultur- och 
tekniknämndens beslut 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en översiktlig granskning av kommunens 
beredskap i form av alternativa rutiner för händelser när tekniska lösningar inte fungerar. Revisionen 
önskar att kommunstyrelsen och berörda nämnder lämnar synpunkter på de slutsatser som finns 
redovisade i rapporten senast den 31 oktober 2022. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder 
som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. 
 
Revisionsrapporten har följande slutsatser och rekommendationer: 

 Säkerställa den generella kunskapen om kommunens krisberedskapsarbete i organisationen 
 Utveckla och säkerställa hanteringen och systematisering vid olika former av avbrott 
 Säkerställa att styrelsen och nämndernas funktion i krisledningsorganisationen framgår 
 Säkerställa att övriga funktioner i krisledningsorganisationen framgår 
 Säkerställa att risk- och sårbarhetsanalysen inom el/fjärrvärme och IT-kommunikation 

revideras inom en snar tid 
 Säkerställa att fler risker beaktas i risk- och sårbarhetsanalyserna 

 
Förvaltningschefen för kultur- och teknikförvaltningen har upprättat ett förslag till svar på 
revisionsrapporten. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-10-19 avge svar på revisionsrapporten enligt 
förvaltningschefs förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport 
Förslag till svar på revisionsrapport 
Protokollsutdrag KTN 221019 §105 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Här skrivs de som berörs av beslutet 
 
Exp     /     2022 
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Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2022-10-19 KTN/2022:446 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 
 
 
Kultur- och teknikförvaltningen 
 
 
Jan Eriksson 
Förvaltningschef



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-11-08 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 327 
Revisionsrapport "Granskning av beredskap vid avbrott" - Kultur- och 
tekniknämndens beslut 
KS/2022:426 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en översiktlig granskning av kommunens 
beredskap i form av alternativa rutiner för händelser när tekniska lösningar inte fungerar. Revisionen 
önskar att kommunstyrelsen och berörda nämnder lämnar synpunkter på de slutsatser som finns 
redovisade i rapporten senast den 31 oktober 2022. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder 
som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. 
 
Revisionsrapporten har följande slutsatser och rekommendationer: 

 Säkerställa den generella kunskapen om kommunens krisberedskapsarbete i organisationen 
 Utveckla och säkerställa hanteringen och systematisering vid olika former av avbrott 
 Säkerställa att styrelsen och nämndernas funktion i krisledningsorganisationen framgår 
 Säkerställa att övriga funktioner i krisledningsorganisationen framgår 
 Säkerställa att risk- och sårbarhetsanalysen inom el/fjärrvärme och IT-kommunikation 

revideras inom en snar tid 
 Säkerställa att fler risker beaktas i risk- och sårbarhetsanalyserna 

 
Förvaltningschefen för kultur- och teknikförvaltningen har upprättat ett förslag till svar på 
revisionsrapporten. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-10-19 avge svar på revisionsrapporten enligt 
förvaltningschefs förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport 
Förslag till svar på revisionsrapport 
Protokollsutdrag KTN 221019 §105 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 

 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2022-10-19 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 105 
Revisionsrapport ”Granskning av beredskap vid avbrott” 
KTN/2022:446 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Avge svar på revisionsrapporten enligt förvaltningschefs förslag. 
 
---------- 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en översiktlig granskning av kommunens 
beredskap i form av alternativa rutiner för händelser när tekniska lösningar inte fungerar. Revisionen 
önskar att kommunstyrelsen och berörda nämnder lämnar synpunkter på de slutsatser som finns 
redovisade i rapporten senast den 31 oktober 2022. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder 
som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. 
 
Revisionsrapporten har följande slutsatser och rekommendationer: 

 Säkerställa den generella kunskapen om kommunens krisberedskapsarbete i organisationen 
 Utveckla och säkerställa hanteringen och systematisering vid olika former av avbrott 
 Säkerställa att styrelsen och nämndernas funktion i krisledningsorganisationen framgår 
 Säkerställa att övriga funktioner i krisledningsorganisationen framgår 
 Säkerställa att risk- och sårbarhetsanalysen inom el/fjärrvärme och IT-kommunikation 

revideras inom en snar tid 
 Säkerställa att fler risker beaktas i risk- och sårbarhetsanalyserna 

 
Förvaltningschefen för kultur- och teknikförvaltningen har upprättat ett förslag till svar på 
revisionsrapporten. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport 
Förslag till svar på revisionsrapport 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Revisionen 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2022 
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Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2022-10-03 KTN/2022:446 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

  
 
 
 
Svar på revisionsrapport ” Granskning av beredskap vid avbrott” 
 
Rapportens slutsatser och rekommendationer till Kommunstyrelsen och övriga 
nämnder 

Revisionsrapporten har följande slutsatser och rekommendationer: 
 Säkerställa den generella kunskapen om kommunens krisberedskapsarbete i organisationen. 
 Utveckla och säkerställa hanteringen och systematisering vid olika former av avbrott 
 Säkerställa att styrelsen och nämndernas funktion i krisledningsorganisationen framgår 
 Säkerställa att övriga funktioner i krisledningsorganisationen framgår 
 Säkerställa att risk- och sårbarhetsanalysen inom el/fjärrvärme och IT-kommunikation 

revideras inom en snar tid 
 Säkerställa att fler risker beaktas i risk- och sårbarhetsanalyserna 

 
Kultur- och tekniknämndens svar: 

 Säkerställa den generella kunskapen om kommunens krisberedskapsarbete i organisationen. 
 
Kultur- och tekniknämnden delar revisorernas bedömning att organisationen till vissa delar behöver 
utveckla såväl den generella kompetensen som vissa rutiner och arbetssätt inom krisberedskapsarbetet. 

En utgångspunkt för allt krisberedskapsarbete är att ha god överblick på de risker som finns inom de 
olika verksamheterna och vilka konsekvenser de kan leda till. Risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) som 
kommunerna arbetat med är verktyget för att skapa den överblicken. 

Med den kunskapen uppdaterad kan sedan det systematiska krisberedskapsarbetet med att etablera 
krisledningsförmåga, kontinuitetsplanering, utbildnings- och övningsverksamhet genomföras på ett 
väl avvägt och samordnat sätt. 

Kommunen har en systematik i RSA-arbetet som vi följt under en längre tid. 

Under de senaste åren har hela landet varit fokuserat på att hantera ett mycket utdraget 
krishanteringsarbete till följd av Covid-19 pandemin och kriget i Ukraina. Vi har hanterat krisen och 
lärt oss många saker om vår förmåga, vad som fungerar och vad vi behöver utveckla. Ett nytt 
säkerhetspolitiskt läge i vår omvärld som stegvis förändrats under ett antal år är nu i en mycket snabb 
omställning. 

Under den akuta krishanteringsfasen har den gjorda planeringen tyvärr behövt vänta till förmån för 
det akuta krishanteringsarbetet. 

Nu är tiden inne för att återta det systematiska utvecklingsarbetet. 
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Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2022-10-03 KTN/2022:446 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

RSA kommer att revideras och fastställas under 2023. De typfall som hör till analysen kommer också 
att revideras, och vid behov kompletteras med delar som saknas. De två områden som rapporten 
lyfter fram särskilt; el- och fjärrvärme samt telekommunikation kommer att prioriteras i jämförelse 
med andra risker som RSA visar finns. Granskningens rekommendationer 5 och 6 hanteras i det 
arbetet. 

Även andra politiska styrdokument, som till exempel Program för skydd och säkerhet, som berör 
krishanteringsarbetet revideras i samband med en ny mandatperiod. Rapportens rekommendationer 
kommer att finnas med i det arbetet. 

Tillsammans med de två andra ägarkommunerna har Timrå kommun avtal med Medelpads 
Räddningstjänstförbund rörande frågor om krisberedskap och civilt försvar. De avtalade tjänsterna 
beskrivs i en gemensam flerårig verksamhetsplan där alla delar av krishanteringsarbetet ingår i 
planering och genomförande. Frågor om fördjupade analyser av olika risker, utveckling av metoder 
och arbetssätt, krishanteringsförmåga omfattande metodstöd - utbildning och övning, 
kontinuitetsplanering, åtgärder för att återetablera civilt försvar och kommunens krigsorganisation 
med mera ingår alla i verksamhetsplanen. I delarna där Länsstyrelsen har ett samordningsansvar 
samordnas den statliga planeringen med kommunens via vår egen skydds- och säkerhetsfunktion.  

Kommunen har under 2021 etablerat ett internt förvaltningsgemensamt nätverk för skydd- och 
säkerhet där även frågor om krishantering och återtagandearbetet av civilt försvar berörs. 
Räddningstjänstförbundets medarbetare är sakkunniga till nätverket. Vår bedömning är att strukturen 
kommer vara ett värdefullt hjälpmedel i vårt fortsatta utvecklingsarbete med skydds- och 
säkerhetsfrågorna. Det kommer bidra till både ökad samordning, lärande och systemförståelse för 
hela vår organisation och olika externa samverkansparter som finns i olika delar av kommunens 
organisation. 

 Säkerställa att styrelsen och nämndernas funktion i krisledningsorganisationen framgår 
 Säkerställa att övriga funktioner i krisledningsorganisationen framgår 

Det är av vikt att skilja på nämndernas roll och uppdrag under ordinarie driftsförhållanden och i det 
läge då Krisledningsnämnden har aktiverats. Ett förtydligande om det kan med fördel arbetas in i 
relevanta styrdokument inför kommande mandatperiod. Det är fortsatt viktigt att inte beskriva 
samma saker på flera ställen och att tydligt följa grunduppdelningen mellan politik och 
tjänstpersoner så att inte de grundläggande principerna (likhet, närhet och ansvar) för krisledning 
frångås. Ett exempel är de uppdrag nämnderna har från Kommunfullmäktige via sina reglementen 
under normala driftsförhållanden och de regler som gäller då Krisledningsnämnden träder i funktion 
vid en allvarligare kris. Det är olika saker och ska hanteras så. 

Kultur- och teknikförvaltningen kommer under 2023 att utarbeta och färdigställa en krisledningsplan 
på förvaltningsnivå som preciserar nämndens ansvar, funktion och roll samt även tjänstepersoners 
ansvar, funktion och roller inom kultur- och teknikförvaltningens krisledningsorganisation. 

 Utveckla och säkerställa hanteringen och systematisering vid olika former av avbrott 
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Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2022-10-03 KTN/2022:446 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 Säkerställa att fler risker beaktas i risk- och sårbarhetsanalyserna 

En krisledningsplan på förvaltningsnivå ska utarbetas utifrån risk- och sårbarhetsanalyser. I den 
planen kommer ett uppdrag att förmedlas till verksamhetschefer att (med stöd) ta fram egna planer 
utarbetade från risk- och sårbarhetsanalyser på verksamhetsnivå samt övergripande nivå. Exempel på 
risker att beakta är brist på el/fjärrvärme, vatten och IT-kommunikation samt pandemier mm. Alla 
planer, den på förvaltningsnivå samt de på verksamhetsnivå ska innehålla övningsplan som sträcker 
sig över tid.  

Planen på förvaltningsnivå ska påbörjas och färdigställas under 2023. Arbetet med verksamheternas 
planer kommer att påbörjas under 2023 men troligen inte vara helt färdigställda inom alla 
verksamheter innan utgången av 2024. 
 
 
Kultur- och teknikförvaltningen 
 
Jan Eriksson 
Förvaltningschef
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Revisionsrapport ”Granskning av beredskap vid avbrott” 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en översiktlig granskning av kommunens 
beredskap i form av alternativa rutiner för händelser när tekniska lösningar inte fungerar.  

Revisionen önskar att kommunstyrelsen och berörda nämnder lämnar synpunkter på de slutsatser som 
finns redovisade i rapporten senast den 31 oktober 2022. Av svaret bör det framgå vilka eventuella 
åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.  

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

För Timrå kommuns revisorer 

Sten Ekström  Kenneth Norberg  
Ordförande   Vice ordförande  
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1 Sammanfattning 
Vi har av Timrå kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens 
beredskap i form av alternativa rutiner för händelser när tekniska lösningar inte 
fungerar. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen har ändamålsenliga rutiner för 
att kunna upprätthålla väsentliga verksamheter vid större störningar på elnät, IT-
system, kommunikation etc.  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är Timrås kommun i vissa 
delar behöver utveckla den generella kompetensen om krisberedskapsarbetet samt 
utarbeta vissa rutiner för att kunna upprätthålla väsentliga verksamheter vid större 
störningar på elnät, IT-system, kommunikation etc.  Det är enligt vår bedömning av 
största vikt att revidering sker av risk – och sårbarhetsanalys (RSA) inom el/fjärrvärme 
och telekommunikation inom snart tid.  

KPMG rekommenderar kommunstyrelsen och övriga nämnder att:  

- Säkerställa att den generella kunskapen om kommunens krisberedskapsarbete i 
organisationen, se avsitt 4.1.2. 

- Utveckla och säkerställa hanteringen och systematisering vid olika former av 
avbrott, se avsnitt 4.2.  

- Säkerställa att styrelsen och nämndernas funktion i krisledningsorganisationen 
framgår, se avsnitt 4.1.2. 

- Säkerställa att övriga funktioner i krisledningsorganisationer tydligt framgår, se 
avsnitt 4.1.2 

- Säkerställer att risk- och sårbarhetsanalyser inom el/fjärrvärme och IT-
kommunikation revideras inom snart tid, se avsnitt 4.1.3. 

- Säkerställa att fler risker beaktas i risk- och sårbarhetsanalyserna, se avsnitt 4.1.3 

Mer detaljerat resultat av granskningen och rekommendationer har överlämnats 
till kommunchef    
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2 Bakgrund 
Vi har av Timrå kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens 
beredskap i form av alternativa rutiner för händelser när tekniska lösningar inte 
fungerar. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. 

Under 2021 inträffade ett antal IT-incidenter där blev tydligt för medborgarna hur 
sårbart samhället är för större IT-störningar. Attacker mot både dagligvaruhandeln och 
Kalix kommun synliggjorde konsekvenserna av när IT-systemen slutar fungera. Även 
andra händelser såsom elavbrott, bränder och nederbörd kan innebära svårigheter att 
leverera tjänster till medborgare.  

Den tekniska och digitala utvecklingen innebär att sårbarheten ökar. Det är viktigt att 
kommunen har en tydlig analys om vilka områden som behöver fungera utan IT-stöd/el 
eller om andra störningar inträffar och på vilket sätt det ska ske.  

Revisorerna bedömer att det finns en risk för att det saknas tillräcklig beredskap för 
sådana händelser.  

2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen har ändamålsenliga rutiner för 
att kunna upprätthålla väsentliga verksamheter vid större störningar på elnät, IT-
system, kommunikation etc.  

Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor 

 Har kommunstyrelsen och övriga nämnder analyserat vilka 
verksamhetsområden som är kritiska vid avbrott av olika slag?  

 Finns det en planering om vilka uppgifter som ska prioriteras och hur 
uppgifterna ska lösas utan t ex el och/eller IT-stöd? Vi kommer att särskilt 
bedöma verksamhetsområden såsom hemtjänst, skola samt utbetalningsrutiner 
för försörjningsstöd och löner samt kommunikation.  

 Har rutinerna testats och resultatet utvärderats? 

Granskningen avser kommunstyrelsen och övriga nämnder.  

Granskningen omfattar inte övergripande styrdokument och organisation avseende 
krisberedskap utan fokuserar på vilken beredskap som finns i olika verksamheter.  
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En granskning av detta slag riskerar att offentliggöra svagheter i samhällsviktig 
verksamhet. I granskningen har det genomförts djupintervjuer med 
verksamhetsföreträdare utifrån ett avbrottsperspektiv. Resultatet av dessa intervjuer 
har överlämnats till kommunchef för att inte offentliggöra svagheter i samhällsviktig 
verksamhet.  Rapportens detaljeringsgrad är därmed på en lägre nivå jämfört med hur 
resultat av granskningar brukar vara.  

2.2 Revisionskriterier 

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— 6 kap § 6 kommunallagen, (2017:725) 

— Tillämpbara interna regelverk och policys. 

— Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap 

— Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 mellan 
Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och 
Regioner (SKR). 

2.3 Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av Program för arbetet med 
Trygghet och säkerhet i Timrå kommun 2020–2023, Krisledningsplan vid 
samhällsstörningar och höjd beredskap i Timrå, Risk- och sårbarhetsanalys 2019–
2023.  

Djupintervjuer har genomförts med förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltning, 
hemtjänstchef, controller, kostchef, kommunikatör, teamledare löner, 
säkerhetsskyddschef samt chef för verksamhetsutveckling och IT. 

Rapporten är faktakontrollerad av kommunchef och säkerhetsskyddschef.  
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3 Styrande lagstiftning och nationell överenskommelse 
Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap, LEH, reglerar kommunernas ansvar vid 
krissituationer i fredstid och höjd beredskap.  

Det geografiska områdesansvaret är en lagreglerad kommunal uppgift enligt LEH och 
är centralt ur både krisberedskap -och höjdberedskaps perspektiv. Det geografiska 
områdesansvaret innebär att kommunen ska verka för att olika aktörer, bland annat de 
som bedriver samhällsviktig verksamhet, inom kommunens geografiska område får 
möjlighet att samverka i syfte att uppnå samordning av förberedelser inför hantering av 
extraordinära händelser.1 

För att fullgöra åtaganden enligt LEH och annan lagstiftning som socialtjänstlagen 
(2001:453), SoL och lag (2003:778) skydd om skydd mot olyckor, LSO, förutsätts att 
kommunen bedriver ett grundläggande arbete med krisberedskap.    

Enligt 2 kap. 1 § LEH ska kommuner upprätta en risk- och sårbarhetsanalys. 
Kommuner ska med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen för varje ny 
mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser.  

Kommunen ska sammanställa och rapportera resultatet av sitt arbete till länsstyrelsen 
senast 31 oktober under första kalenderåret efter ordinarie val till kommunfullmäktige2. 

I överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 mellan Myndigheten 
för Samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och Regioner (SKR) 
framgår det hur kommunerna ska arbeta med planeringen utifrån ett 
krisberedskapsperspektiv.  

Av överenskommelsen framgår att kommunerna ska ha följande dokument: Ett 
styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap som anger kommunens 
övergripande mål och inriktning med arbetet med krisberedskap under 
mandatperioden. 

- En plan för hantering av extraordinära händelser 

- En utbildnings – och övningsplan 

- Reglemente för krisledningsnämnden 

 
1 MSB, Samverkan och ledning, vägledning för lokal IS, s 4.  
2 MSB:s hemsida, om Risk- och sårbarhetsanalyser 

DocuSign Envelope ID: E2C09563-F1E0-4798-BBE4-0EBC390E1895



 

 7 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Timrå kommun 
Granskning av beredskap vid avbrott 
 
2022-06-21 

- En risk och sårbarhetsanalys (RSA). 

Styrdokumentet, planen för hanteringeringen av extraordinära händelser, utbildnings- 
och övningsplanen samt reglementet för krisledningsnämnden ska vara beslutade 
senast 31 december under ny mandatperiods första år. 

Enligt 2 kap. 1 § LEH ska kommuner och regioner med beaktande av RSA, för varje 
mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. I 
överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 framgår att 
styrdokumentet ska beslutas av kommunfullmäktige och innehålla följande;  

- övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, 
bolag och kommunalförbund 

- kommunens övergripande process för RSA  

- kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar 

- vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen 
ska ta fram eller uppdatera under mandatperiod 
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4 Resultat av granskningen 

4.1 Program för arbetet med trygghet och säkerhet i Timrå 
kommun 2020-2023 

Övergripande styrande dokumentet, program för arbetet med trygghet och säkerhet i 
Timrå kommun 2020–2023, som anges i överenskommelsen med MSB och SKR är 
framtaget av Medelpads Räddningsförbund beredskapssamordnare3 i samverkan med 
säkerchef och kommunchef, beslutat av kommunfullmäktige. 

Vi noterar att det i programmet anges vilka styrande dokument som finns avseende 
informationssäkerhet, våldsbejakande extremism samt olycksförebyggande arbete.  
Under mandatperioden ska det tas fram en policy internt skydd som omfattar 
personal/förtroendevalda samt kommunens egendomar och tillgångar 

I programmet anges inriktningen för arbetet och de prioriterade området med 
krisberedskap och civilt försvar. Vi noterar att programmet även behandlar arbetet med 
civilt försvar och anger att kommunstyrelsen är krisledningsnämnd.   

Prioriterade områden för mandatperioden är: 

• Nödvattenförsörjning 

• Informationssäkerhetsklassning 

• Stärkt kontinuitetsplanering i samhällsviktiga verksamheter  

• Utveckla funktionen tjänsteperson i beredskap/räddningschef i beredskap  

• Utveckla förmågor kopplat till kommunens geografiska områdesansvar  

• Utveckla förmågan att dokumentera, utvärdera och följa upp inträffade 
samhällsstörningar och övningar 

Vi noterar att ett prioriterat område är informationssäkerhetsklassning.  

Ambitionen enligt är programmet är bland annat att samtliga förvaltningar, bolag och 
förbund som bedriver samhällsviktig verksamhet ska delta i arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalyser. Resultatet av RSA ska i hög grad integreras i kommunala 

 
3 De uppgifter som beredskapssamordnare ska utföra regleras genom civilrättsliga avtal mellan kommunen 
och MRF. De uppgifter som åligger beredskapssamordnare fastställs i en årlig verksamhetsplan beslutad 
av säkerhetschef och kommunchef. 
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verksamheter och fungera som beslutsstöd. Det framgår inte vem som är ansvarig för 
uppföljningen av integrationen av RSA. 

I programmet framgår inga mål eller uppdrag gällande civilt försvar.  

Det framgår av programmet att det ska finnas verksamhetsspecifika krisledningsplaner, 
se vidare avsnitt 4.1.2     

Det pågår ett arbete med scenario och olika händelser vilket framgår både av 
programmet och intervjuerna. Av intervjuerna framkom att respektive verksamhet ska 
fortsätta arbeta med scenarion.  

4.1.1 Bedömning  

I programmet har kommunen som ett prioriterat område att stärka 
kontinuitetsplaneringen i samhällsviktiga verksamheter. Vår bedömning är att arbetet 
med kontinuitetshantering behöver förstärkas då det finns RSA som är äldre än ett 
decennium. Detta är en viktig del för att motverka samhällets sårbarhet vid avbrott och 
andra samhällsstörningar, se avsnitt 4.1.3.  

Vi noterar att det inte framgår vem som är ansvarig för uppföljningen av integreringen 
av RSA. Enligt vår bedömning är det väsentligt att det framgår vem som har ett 
uppföljningsansvar.  

Vi noterar att programmet omfattar både krisberedskap och civilt försvar. Det är två 
olika överenskommelser mellan SKR och MSB för krisberedskap och civilt försvar4. Vår 
bedömning är att möjligt att sammanföra även arbetet med civilt försvar i programmet 
men det behöver tydligare anges motivet till att civilt försvar ingår samt utveckla 
skrivningarna omkring civilt försvar till mer än kommunstyrelsens roll vid höjd 
beredskap. Vi anser att om programmet även ska omfattas av civilt försvar bör även 
den överenskommelsen ingå i programmet. Vår bedömning är det i så fall även ska 
finnas mål och uppdrag för kopplat till arbetet med civilt försvar.  

I programmet finns som prioriterat område informationssäkerhetsklassning. Enligt 
överenskommelsen mellan SKR och MSB framgår det att styrdokumentet kan 
samordnas med närliggande styrdokument som exempelvis informationssäkerhet. Vår 
bedömning är att informationssäkerhetsklassning inte ingår direkt krisberedskapen och 
bör därmed inte ingå i programmet som ett prioriterat område. 

I avsnitt.4.1.2.1 återfinns kommentarer och bedömningar gällande krisledningsplaner. 

  
 

4Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020 t o m revideringar 2022. 

DocuSign Envelope ID: E2C09563-F1E0-4798-BBE4-0EBC390E1895



 

 10 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Timrå kommun 
Granskning av beredskap vid avbrott 
 
2022-06-21 

4.1.2 Krisledningsplan vid samhällsstörningar och höjd beredskap i Timrå 5.  

Planen ska innehålla följande enligt överenskommelse om kommunernas 
krisberedskap 2019–2022: 
  

 Hur kommunen ska organisera sig under extraordinära händelser 
 Hur kommunens organisation för krisledning ska bedriva samverkan och 

ledning i syfte att uppnå inriktning och samordning 
 Vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för samverkan och ledning som 

disponeras vid extraordinära händelser.  
 
Syftet med Krisledningsplan är att utgöra ett stöd till grundläggande besluts- och 
handlingsförmåga vid samhällsstörningar och höjd beredskap. Den organisering och 
arbetssätt som utgör planen ska bidra till förmågan att upprätthålla kommunens 
verksamheter, utöva ledning och samverkan samt säkerställa förmåga till samordnad 
kommunikation med allmänheten.  
 
I krisledningsplanen redogörs för kommunen ska ledas, organiseras och ur ett 
övergripande perspektiv utifrån roller funktioner och ansvar. Krisledningsplanen 
omfattar höjd beredskap men då endast kommunstyrelsens roll. Vi noterar att 
kommunstyrelsens roll i samband med en samhällsstörning i fredstid inte är beskriven 
utan endast kommunstyrelsens roll vid höjd beredskap.  
 
I krisledningsplanen finns ett särskilt avsnitt gällande kommunikation och vad som ska 
beaktas ur ett kommunikativt perspektiv.   
 
Krisledningsplanen beskriver att förvaltningar, bolag och förbund är ansvarig för den 
egna verksamheten och ska ha egna krisledningsplaner. I intervjuerna framkommer att 
planerna beslutas av förvaltningschef och nämnden informeras. I mallen för 
krisledningsplanerna framgår att de revideras vid behov, dock minst en gång per 
mandatperiod.  
 
Det framkommer vidare ansvars- och rollfördelningen i krisledningsorganisationen. 
Exempelvis framkom det vid intervjuerna att chef för verksamhetsutveckling vid 
kommunledningsförvaltningen är stabschef vilket inte framkom av 
krisledningsorganisationen. I krisledningsplanen är den rollen angiven som 
ansvarig/koordinator. 
 

 
5 Delegationsbeslut av kommunchef 2020-02-04 
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Vi noterar att processen mellan olika nivåer i krisledningsorganisationen inte är 
beskrivet. 

4.1.3 Bedömning  

Vi noterar att krisledningsplanen gäller för samhällsstörningar och höjd beredskap men 
att det saknas närmare beskrivningar om organisationen vid höjd beredskap dvs 
krigsorganisationen.  

Krisledningsplanen saknar beskrivning omkring kommunstyrelsen roll vid en fredstida 
samhällsstörning. Mallen för krisledningsplanerna anger att planen beslutas av 
förvaltningschef och nämnden informeras.  Enligt vår bedömning att det är viktigt att 
nämnden är delaktig i förvaltningens arbete omkring krisledning. Vare sig i den 
övergripande krisledningsplanen eller i mallen för krisledningsplaner framgår 
styrelsens/ nämndens roll i krisledningen. Vår bedömning är att det är väsentligt att den 
politiska nivån av krisledningen är beskriven utifrån roll och funktion.  

Processen, utvecklingen av en samhällsstörning, finns inte beskriven i 
krisledningsplanen. Det bör enligt vår bedömning tydligare framgår hur olika funktioner 
samverkar i olika skeenden i utvecklingen av en händelse. Stabschefens roll inte är 
beskriven i krisledningsorganisationen som stabschef utan som ansvarig/koordinator. 
Enligt vår bedömning är att det är viktigt alla funktioner i krisledningsorganisationen 
anges tydligt i krisledningsplanen. 
 
Kriskommunikation är beskrivet und. er ett avsnitt i planen. Vår bedömning är att det 
bör även finnas en kriskommunikationsplan då kommunikation är centralt för ett bra 
omhändertagande av en samhällsstörning/kris.  

4.1.4 Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) 

Kommunen har en kommunövergripande RSA för åren 2019–20236. Till RSA finns 
bilagor som är sekretessbelagda och har inte varit föremål för denna granskning.  

Följande risker är identifierade utifrån sannolikhet och konsekvens: 

A) Biologisk smitta (inkl. pandemi) 

B) Dammbrott  

C) Jordbävning/flodvåg  

 
6 Fastställd av kommunstyrelsen 
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D) Naturolyckor (storm, snöoväder, isstorm)  

E) Pågående dödligt våld F) Social oro och sabotage  

G) Spridning av kemiska ämnen 

 H) Spridning av nukleära ämnen 

 I) Stor brand (avser bebyggda områden och skogsmark)  

J) Störning i bränsle- och drivmedelsförsörjning  

K) Störning i dricksvattenförsörjningen 

 L) Störning i elektroniska kommunikationer  

M) Störning i elförsörjning/fjärrvärmeförsörjningen  

N) Störning i transportsystem  

O) Större olycka inom/utanför det geografiska ansvarsområdet (många skadade/döda)  

P) Oljeolycka  

Q) Värmebölja  

R) Gråzonsproblematik  

S) Naturolyckor (översvämning, ras & skred)  

T) Krig 

Riskvärderingen avseende sannolikhet och konsekvens bedöms utifrån följande matris:  

Nivå Sannolikhet  

1 Mycket låg sannolikhet 1 gång per 100–1000 år 

2 Låg sannolikhet 1 gång per 50–100 år 

3 Medelhög sannolikhet 1 gång per 10–50 år 

4 Hög sannolikhet 1 gång per 1–10 år 

5 Mycket hög sannolikhet  1 gång per år eller oftare  
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Konsekvensbedömningarna är gjorda utifrån kvalitativ rankingskala med intervaller 1–5 
där nivå 1 år inga/mycket begränsade konsekvenser och nivå 5 är katastrofala 
konsekvenser.  

Riskmatrisen anger följande för störningar i elektroniska kommunikationer (L): 

Sannolikhetsbedömningen: Störning i elförsörjningen sker med jämna mellanrum vilket 
påverkar elektroniska kommunikationer. Tekniska fel som stör elektroniska 
kommunikationer sker relativt frekvent i mindre skala. Användning av elektroniska 
kommunikationer ökar kontinuerlig.  

Konsekvensbedömningen: Svårighet att säkra möjlighet att larma 112. Problem med 
försörjning vid uteblivna löner och bidrag, Svårigheter att kommunicera via telefon och 
Internet. Värde i riskmaterisen = 7. 

Vi noterar att RSA är slutförd juni 2013 

Riskmaterisen anger följande för störning i elförsörjning/fjärrvärmeförsörjningen (M): 

Sannolikhetsbedömningen: Störning i elförsörjningen sker relativt frekvent i mindre 
skala. Utbud och efterfrågan måste vara i balans vilket är en utmaning exempelvis vid 
sträng kyla. Elanvändningen ökar kontinuerligt. 

Konsekvensbedömningen: Störning i vattenförsörjningen, störning i elektroniska 
kommunikationer och betalsystem, Utkylda fastigheter, Svårigheter med avlopp och 
sanitet, Evakuering p.g.a. utkylda fastigheter, Frysskador på fastigheter, Problem inom 
hälsa och sjukvård, Stängning av förskola/skola. Värde i riskmaterisen = 6. 

Vi noterar att RSA är slutförd 2010. 

4.1.5 Bedömning 

Vi anser att det är anmärkningsvärt att RSA för störningar i elektroniska 
kommunikationer och för störning i elförsörjning/fjärrvärme är genomförda för minst ett 
decennium sedan. Störning eller avbrott inom el/fjärrvärme och elektroniska 
kommunikationer ökar samhällets sårbarhet på kort och lång sikt. Det är därav enligt 
vår bedömning viktigt att prioritera en revidering av RSA inom snar tid.  

Sannolikhetsbedömningen som är gjord i riskbedömningen beskriver olika former av 
avbrott som kan ske och som sedan är bedömt utifrån sannolikheten att det inträffar. Vi 
noterar det saknas RSA för överbelastningsattack mot kommunens internet och 
gisslanprogram som låser kritisk information i kommunala verksamheter.   
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Vår bedömning är att finns fler risker för avbrott inom elförsörjning/fjärrvärme och 
elektroniska kommunikationer än vad som det är genomförda RSA för och därmed 
även andra konsekvenser. För att kommunen ska ha en god beredskap för olika former 
avbrott som kan ske inom dessa områden är vår bedömning att det är av vikt att nya 
RSA genomföras med fler aspekter i riskbedömningarna.  

4.2 Beredskap vid avbrott i olika verksamheter 

Fördjupade intervjuer har genomförts med tio olika verksamhetsföreträdare i olika 
verksamheter. Frågeställningar har handlat om det finns en medvetenhet i 
verksamheten, i det fall ett avbrott inträffar, sker det några övningar samt om det finns 
en systematisering i det fall avbrott sker.  

Intervjuerna visar det finns ett pågående arbete för att hantera olika former av avbrott 
gällande el, it och kommunikation. Enligt intervjuerna finns det en prioritering om vilka 
system som ska prioriteras vid avbrottet. Arbetet med olika former av krisplaner och 
hanteringsrutiner har kommit olika långt i verksamheterna vilket innebär att 
beredskapen vid ett avbrott är varierande. Kunskapen om kommunens krisberedskap 
och hur det hänger samman är även den varierad i de olika verksamheterna.  Rutiner 
för avbrott testas i olika omfattning.  
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Sammanställning av verksamheter som blivit intervjuade ur ett avbrottsperspektiv. 

Följande 
verksamheter är 
granskade 

Finns medvetenhet om 
avbrott och dess 
konsekvenser, har 
övningar genomförts? 

Systematik 
finns för 
hantering 
av avbrott 

Sammantagen 
bedömning 

Kommunikation Påbörjats, 
kriskommunikationsplan 
saknas bland annat 

Behöver 
utvecklas 

Behöver 
utvecklas  

Försörjningsstöd Påbörjats  Saknas Behöver 
utvecklas 

Lönehantering Hög medvetenhet och rutiner 
finns. 

Egen 
kunskap 
behöver 
utvecklas 

Öka kunskapen 
om kommunens 
krisberedskap 

Skolan Ja, tränat under pandemin 
och andra avbrott 

Säkerställa 
enhetlig 
planering och 
kontroll 

Generell god 
kunskap och 
beredskap 

Kost  Påbörjats  Säkerställa 
hantering 

Behöver 
utvecklas 

Ekonomihantering God Egen 
kunskap 
behöver 
utvecklas 

Öka kunskapen 
om kommunens 
krisberedskap 

Hemtjänst  God beredskap och 
förståelse 

God kunskap 
om rutiner 

God beredskap 

Verksamhetsutveckling/ 

Verksamhetsstöd 

God kunskap om var det kan 
finnas risker vid avbrott 

Kan 
utvecklas 

Kan utvecklas 
för att hantera 
avbrott 

Livsmedelstillsyn God medvetenhet Berörs i 
begränsad 
omfattning  

Behöver 
utvecklas 
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4.2.1 Bedömning 

Utifrån de områden vi har granskat rörande konsekvenser vid avbrott kan vi se att 
medvetenheten om risken för påverkan generellt sett är god och vår bedömning är att 
den har ökat den senaste tiden När det gäller strukturer och system så ser det olika ut i 
de olika områdena men vår bedömning är att det finns ett utvecklingsbehov inom 
flertalet områden. Att kommunen inte nått ända fram kan delvis förklaras med att 
medvetenheten ökat nyligen och då har också arbetet med systematik genom rutiner 
och övning aktualiserats samt att fokus de senaste två åren har varit att hantera 
pandemin. Granskningen visar att det sammantaget finns ett behov att i kommunens 
olika verksamheter öka sin medvetenhet om avbrott och dess konsekvenser samt 
systematisera hanteringen vid avbrott. Utifrån detta bör sedan en utökad 
övningsverksamhet ske.  
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5 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är Timrås kommun i vissa 
delar behöver utveckla den generella kompetensen om krisberedskapsarbetet samt 
utarbeta vissa rutiner för att kunna upprätthålla väsentliga verksamheter vid större 
störningar på elnät, IT-system, kommunikation etc. Det är enligt vår bedömning av 
största vikt att revidering sker av risk – och sårbarhetsanalys (RSA) inom el/fjärrvärme 
och telekommunikation inom snart tid.  

KPMG rekommenderar kommunstyrelsen och övriga nämnder att:  

- Säkerställa att den generella kunskapen om kommunens krisberedskapsarbete i 
organisationen, se avsnitt 4.1.2 

- Utveckla och säkerställa hanteringen och systematisering vid olika former av 
avbrott, se avsnitt 4.2 

- Säkerställa att styrelsen och nämndernas funktion i krisledningsorganisationen 
framgår, se avsnitt 4.1.2 

- Säkerställa att övriga funktioner i krisledningsorganisationer tydligt framgår, se 
avsnitt 4.1.2 

- Säkerställer att risk- och sårbarhetsanalyser inom el/fjärrvärme och IT-
kommunikation revideras inom snart tid, se avsnitt 4.1.3 

- Säkerställa att fler risker beaktas i risk- och sårbarhetsanalyserna, se 
avsnitt 4.1.3   

Mer detaljerat resultat av granskningen och rekommendationer har överlämnats till 
kommunchef. 
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1 
Tjänsteskrivelse  

 

Näringslivskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Fredrik Eriksson 2022-05-23 KS/2022:185 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Terminalvägen 10 060-163407 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Medborgarförslag - Norrlandsportalen 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Avslå medborgarförslaget 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om att Timrå kommun och Sundsvalls kommun i samverkan skall arbeta med 
varumärket Norrlandsportalen har inkommit. 
 
Förslaget vill att man skall knyta ihop Norrland med start i Västernorrland och i Jämtlands län och 
fortsätter vidare till både Västerbotten och Norrbottens län. Till start utpekas Skeppsholmen som nav 
och att man skall skapa ett Visitor Center vid Y:et med ett flertal digitala lösningar för de fyra länens 
marknadsföring. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås eftersom Timrå kommun idag redan jobbar med 
nyligen uppstartade besöksmålet och varumärket Sinnenas Vägar samt platsvarumärket From Timrå 
With Love. Kommunen jobbar även i nuläget med en långsiktig plan kring formeringen av 
Destination Sundsvall. Att i detta läge arbeta med ett ytterligare ett platsvarumärke som 
Norrlandsportalen, är inte lämpligt.  
 
Förslagsställaren har angett i medborgarförslaget att denna vill föredra sitt ärende närvarande vid 
sammanträdet. 
 
Ärendets tidigare behandling 
 
 
Beslutsunderlag 
Etablering av Norrlandsportalen vid Y:et, maskad 
Etablering av Norrlandsportalen (fullständigt medborgarförslag) 
Presentation av Norrlandsportalen vid Y:et 
Presentation av Nord-Norge-Portalen 
Etablering av Norrlandsportalen (från Sundsvall kommuns e-tjänst) 
Mail 
Minnesanteckningar presidiekonferens 220503, medborgarförslag 
 
Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
Näringslivskontoret 
 
Exp     /     2022 
 



2 
Tjänsteskrivelse  

 

Näringslivskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Fredrik Eriksson 2022-05-23 KS/2022:185 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Terminalvägen 10 060-163407 

 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Andreaz Strömgren 
Kommunchef



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-11-08 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 310 
Medborgarförslag - Norrlandsportalen 
KS/2022:185 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Avslå medborgarförslaget 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om att Timrå kommun och Sundsvalls kommun i samverkan skall arbeta med 
varumärket Norrlandsportalen har inkommit. 
 
Förslaget vill att man skall knyta ihop Norrland med start i Västernorrland och i Jämtlands län och 
fortsätter vidare till både Västerbotten och Norrbottens län. Till start utpekas Skeppsholmen som nav 
och att man skall skapa ett Visitor Center vid Y:et med ett flertal digitala lösningar för de fyra länens 
marknadsföring. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås eftersom Timrå kommun idag redan jobbar med 
nyligen uppstartade besöksmålet och varumärket Sinnenas Vägar samt platsvarumärket From Timrå 
With Love. Kommunen jobbar även i nuläget med en långsiktig plan kring formeringen av 
Destination Sundsvall. Att i detta läge arbeta med ett ytterligare ett platsvarumärke som 
Norrlandsportalen, är inte lämpligt.  
 
Förslagsställaren har angett i medborgarförslaget att denna vill föredra sitt ärende närvarande vid 
sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
Etablering av Norrlandsportalen vid Y:et, maskad 
Etablering av Norrlandsportalen (fullständigt medborgarförslag) 
Presentation av Norrlandsportalen vid Y:et 
Presentation av Nord-Norge-Portalen 
Etablering av Norrlandsportalen (från Sundsvall kommuns e-tjänst) 
Mail 
Minnesanteckningar presidiekonferens 220503, medborgarförslag 
 
Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
Näringslivskontoret 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



Inskickat av: Åke Schultzberg

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#96255

Datum
2022-04-11 08:15

Organisationsnr
212000-2411

Telefon
060-19 10 00 vx

Fax
060-12 81 91

Hemsida
www.sundsvall.se

E-post
sundsvalls.kommun@sundsvall.se

Besöksadress
Norrmalmsgatan 4

Postadress
Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
070-2562997

 E-postadress
ake.schultzberg@gmail.com

 För- och efternamn
Åke Schultzberg

 Rubrik
NORRLANDSPORTALEN

Lämna synpunkt

1. Din synpunkt

Beskriv din synpunkt
Sänder en handling om en Norrlandsportal som jag hoppas mycket på. Gör detta tillsammans med Sara Rylander som idag gör 
samma sak och sänder in samma dokumentation till Timrå kommun för en likvärdig hantering och bedömning.
Vi önskar och har en stor förhoppning i att både Sundsvall och Timrå kommuner tillsammans kan samverka i denna fråga och föra 
diskussionen vidare till kommunernas näringslivsorganisationer och ansvariga för turismen.
I medföljande dokumentation finns all information.

Ladda upp fil
Om du har en bild eller ett dokument som kompletterar eller beskriver din synpunkt, så laddar du upp detta här.
Du kan ladda upp max 5 filer, totalt 10 MB.

  Brev till Sundsvall-Timrå kommun - Norrlandsportalen - Ett medborgarförslag från Åke o Sara - 22-04-07.pdf
(183 KB)

    (4,17 MB)DET HÄR ÄR NORRLANDSPORTALEN vid Y-et .pdf
    (292 KB)Nord-Norge-Portalen.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

2. Kontaktuppgifter och återkoppling

Typ av återkoppling
Här anger du vilken typ av återkoppling du vill ha i ärendet.

Jag vill få återkoppling via e-post/sms

Kontaktuppgifter

Notifiering när synpunkten besvarats
Meddela mig via SMS



Varmt 
välkommen till

Intill Sundsvall-Timrå Airport
Skeppsholmen, Timrå kommun

vid Y:et



Möjligheter – Possibilities



En Norrlandsportal invid E4 i Timrå är en UNIK och NY MÖJLIGHET för att ge 
Norrlandsregionen de bästa förutsättningarna för att attrahera turismen till Norrland. 

HÄR BÖR ETT MODERNT VISITOR CENTER ETABLERAS
alldeles intill Bengt Lindströms världsberömda Y

Ett center för vårt egna län men också ha förutsättningar för att där representera hela 
Norrlandsregionen: Västernorrland – Jämtland – Västerbotten och Norrbottens län.        
Vi talar nu om en unik satsning på turismen på väg till Norrland och de upplevelser som 
vårt rike erbjuder. –Visst vore det speciellt och unikt. Föreställ er möjligheterna!



Bengt Lindströms 
största konstverk

Finns i Timrå på en fantastisk 
och unik plats längs E4:an där 
det finns många unika 
möjligheter att…

• …ta till vara 

• …värna om 

• …utveckla 



Världens 
stoltaste och 

vackraste       
länsbokstav

Representerar 
Västernorrlands län 

skapad av:                  
Bengt Lindström

Konstverket invigdes den          
3 september 1995 

Höjden är 30,5 meter och 
väger 700 ton.

Efter 26 år är Y:et nyrenoverat 
och återinvigdes 3 sept. -2021



• Platsen ligger strategiskt till och är lättillgänglig att nå tack vare säkra 
av- och påfarter till- och ifrån E4:an

• Området är stort och har en stor utvecklingspotential och                                
området kan utvecklas i olika riktningar

• KONST & TURISM har förmodligen de bästa möjligheterna för en  
utveckling av området 

Inte bara en rastplats och  lekpark 
– Här finns  många nya möjligheter   

TROLLSTIGEN börjar vid norra brofästet



Intill älven erbjuds många intressanta möjligheter för att skap 
en KONSTPARK  där konstnärer från Västernorrland eller hela 
Norrland kan erbjudas en möjlighet att få ställa ut sina verk. 



Sommaren 2021
• En utvecklingsfas av            

området har startat

• Idéer väcks och                       
TROLLSTIGEN                                  
är ett faktum

• Bockarna Bruse                                
intar brofästet

Antalet besökare växer 
Föräldrar från alla håll har 

kommit med barn och hela 
familjer för att uppleva den 

magi som älvor, tomtar                
och troll för med sig 



ETT BESÖKSREKORD är 
uppskattat till uppemot 
10 – 20 000 besökare 
under sommaren 2021 
som ska tillskrivas  
etableringen av 
TROLLSTIGEN. 

Uppgifterna grundar sig på 
volymen såld glass.

Det är ett lagarbete startat av 
Sara Rylander och Mats Moberg 
där Sara varit den drivande och 
verkställande organisatören där 
också Yets Framtid står bakom 
verksamheten.



Har vår region 
råd att missa 
den här 
möjligheten?

Det enkla svaret är naturligtvis nej! 

Ser vi bara till den uppskattade
Trollstigen så förstår man områdets 
magi

OMRÅDET PASSAR FÖR… 

Konst, Kultur och Turism

Är man visionär så tror jag att man inser 
att vi är något på spåren, däribland en 
konstpark



Men först…

kommer en Bengt Lindström 
park att etableras under 2022. 

-Detta är en närmast självklar 
information som besökarna bör få 
ta del av, och ska därför ha en hög 

prioritet för ett verkställande 



Beläget vid E4 – Med ett oslagbart läge och 

ett enormt trafikflöde skapas stora 

möjligheter för ett Norrlandsgemensamt 

informationshus, ett VISITOR CENTER det 

skapas mängder av information.

Det är just detta som är syftet med 

en Norrlandsportal.



Möjligheter – Possibilities 

Bättre möjligheter för regional samverkan men även 
nationellt som internationellt. Detta samarbete 
möjliggör för en effektivare marknadsföring av 
respektive region var för sig men givetvis i samverkan.



• Här skapas ökade möjligheter till fler besökare till vår Norrlandsregion.

• Vi kan erbjuda enklare och smidigare möjligheter till paketlösningar, fler 
destinationer och betydligt fler möjligheter av marknadsföring av olika näringar 
både inom och utom besöksnäringen.

• I vårt VISITOR CENTER skall finnas fysiska och digitala möjligheter där man på plats 
kan söka och ta reda på  nya spännande mål och intressanta färdvägar vilket gör 
semesterplaneringen mycket mer spännande och intressantare än vad man kunde 
tänka sig. Detta ska givetvis vara möjligt att söka och finna via den digitala 
plattform som tas fram för ett året runt och dygnet runt nyttjande. 

• Den samverkan som upparbetas mellan Regionerna bör ge flera fördelar och bör
minska kostnaderna för marknadsföringen, samtidigt som effekterna bör öka. 



SKEPPSHOLMEN 
Timrå kommun

TROLLSTIGEN



ÖPPNA DINA SINNEN
Låt dig inspireras och tack för visat intresse

Åke Schultzberg



Nord-Norge-portalen 

 

Porten til Nord-Norge er veifarendes første møte med landsdelen, og er et 
populært landemerke ved fylkesgrensen mellom Nordland og Nord-Trøndelag.  

     

Hittat på följande länkar:  https://kosmos.no/stikkord/nord-norge-portalen  

Bild på portalen (ovan) 

 

https://www.nrk.no/nordland/ved-nordlandsporten-til-nordland-har-ferietrafikken-okt-
med-over-40-prosent-siden-i-fjor-1.15090336  

Här finns en tidigare artikel från NRK 2020 där man kan konstatera att det har varit ett stort 

intresse där turisttrafiken till Nord har ökat med över 40% från året innan.  

Nio av Tio väljer att åka till Nord Norge och beräkningar säger att mer än 1000 fordon kör på 

vägarna i Nordland. En ökning med ca. 40–50%. 

 

Något som vi i vår norrlandsregion bör beakta när vi ska utvärdera detta.  

 

/Åke Schultzberg & Sara Rylander 

https://kosmos.no/stikkord/nord-norge-portalen
https://www.nrk.no/nordland/ved-nordlandsporten-til-nordland-har-ferietrafikken-okt-med-over-40-prosent-siden-i-fjor-1.15090336
https://www.nrk.no/nordland/ved-nordlandsporten-til-nordland-har-ferietrafikken-okt-med-over-40-prosent-siden-i-fjor-1.15090336
https://kosmos.no/4565/kosmopedia/porten-til-nord-norge
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Signeringsunderlag

Organisationsnr
212000-2395

Bankgiro
5672-9387

Telefon
060-16 31 00 vx

Fax
060-16 31 05

Hemsida
www.timra.se

E-post
info@timra.se

Besöksadress
Köpmangatan 14

Postadress
Timrå kommun
861 82 Timrå

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
-

 E-postadress Telefon

 Postnummer och ort
861 39 Bergeforsen

 Adress

 För- och efternamn

Medborgarförslag

1. Förslag

Beskrivning
Beskriv kort ditt förslag.

Sänder in detta medborgarförslag om en etablering av Norrlandsportalen. se tidigare bifogat material.

Jag föreslår att kommunfullmäktie/nämnden beslutar
Beskriv ditt beslutsförslag t. ex: 
Jag föreslår att...... 
 

En etablering av en Norrlandsportal

Presentation
Ange om du själv önskar komma och presentera ditt förslag vid det beslutande mötet.

Ja

2. Personuppgifter

Ange dina personuppgifter
En bekräftelse på ditt inskickade medborgarförslag skickas till den e-postadress du anger.

lios
Markering
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Signeringsunderlag

Organisationsnr
212000-2395

Bankgiro
5672-9387

Telefon
060-16 31 00 vx

Fax
060-16 31 05

Hemsida
www.timra.se

E-post
info@timra.se

Besöksadress
Köpmangatan 14

Postadress
Timrå kommun
861 82 Timrå

Samtycke

Personuppgifter som behandlas

Namn
Adress
E-postadress
Personnummer
Telefonnummer
Mobilnummer
IP-nummer

 Ändamålet med behandlingen
Personuppgifterna behandlas för att kommunen säkert ska kunna identifiera dig, för att kunna kontakta dig och för att kunna 
handlägga ärendet. Personuppgifterna kommer att publiceras i sammanträdeshandlingar på Timrå kommuns webbplats.
Laglig grund för behandlingen

Den registrerade har lämnat sitt samtycke
En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid

För evigt

 Övriga upplysningar
Läs mer under Personuppgifter i menyn ovan samt allmänt om kommunens behandling av personuppgifter på  kommunens 

.webbplats
 Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner behandlingen av personuppgifter

http://www.timra.se/kommunpolitik/omwebbplatsen/dinarattigheterenligtgdpr.4.714dad16d46439ef922af.html
http://www.timra.se/kommunpolitik/omwebbplatsen/dinarattigheterenligtgdpr.4.714dad16d46439ef922af.html


Ämne: Medborgarförslag
Från: Rylander Sara <sara.rylander@sdlairport.se>
Till: kansli
Mottaget: 2022-04-11 08:48:14

 
 

Från: ake.schultzberg@gmail.com <ake.schultzberg@gmail.com> 
Skickat: den 11 april 2022 08:28
Till: Rylander Sara <sara.rylander@sdlairport.se>
Kopia: 'Agneta Linden' <agnetalinden@gmail.com>; 'Curt Aspelin' <curtaspelin@live.se>; 'Heja Sundsvall' 
<anders@hejasundsvall.se>; Orjan57@gmail.com
Ämne: Inskickat till Sundsvalls kommun
 
 
 

 
 
 
Hej
 
Sänder in detta medborgarförslag om en etablering av Norrlandsportalen. 
Åke Schultzberg skickar också in samma sak till Sundsvalls kommun idag eftersom medborgarförslag 
endast kan lämnas av skrivna i den kommun man avser skicka sitt förslag till. 
 
Tillsammans gör vi detta efter rekomendation från Anna Borgegren, Affärsområdeschef besöksnäringen 
som bedömer förslaget som bra, mycket bra. 
 
Läs det som vi skickat in (bifogas)
 
 
 
Sara Rylander
Marknadchef / Hr ansvarig
Tel växel: +46 6 658 39 00
Fax: +46 60 658 39 21
Mobil: +46 73 441 14 63
E-post: sara.rylander@sdlairport.se
 
Sundsvall Timrå Airport
861 83 TIMRÅ
www.sdlairport.se
Från och med 2017 görs samtligt tjänsteresor för Midlanda Flygplats AB med 100% fossilfritt biobränsle, framställt 
av bl.a. begagnad frityrolja. 
Vill du veta mer om hur ert företag kan flyga helt fossilfritt läs mer på http://www.flygreenfund.se/
 
 
 
 

tel:+46%206%20658%2039%2000
tel:+46%2060%20658%2039%2021
tel:+46%2073%20441%2014%2063
mailto:sara.rylander@sdlairport.se
http://www.sdlairport.se/
http://www.flygreenfund.se/
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 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 263 
Medborgarförslag - Norrlandsportalen 
KS/2022:185 
 
Ärendet utgår 
 
 

 



 TIMRÅ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Postadress 
861 82 Timrå 

Besöksadress 
Köpmangatan 14 

Tel: 060-16 31 00 
Fax: 060-16 31 05 

Bankgiro 
5672-9387 

MINNESANTECKNINGAR – PRESIDIEKONFERENS/ARVODESKOMMITTÉN  
 
Närvarande:  Jan-Christer Jonsson (S), ordf 

Björn Hellquist (Tidigare L) 
 
 
 
 

Övriga:  Annika Nyberg, kommunsekreterare 
  
    
     
Plats:  Timrå kommunhus, Norden 
 
Tid:  2022-05-03 kl. 09.40-10.00 
 
Välkommen 
 
Ordförande hälsar samtliga närvarande välkommen och förklarar mötet öppnat. 
 
 
 

10. Medborgarförslag om att använda delar av konstgräset från NCC till planen på 
Radhusgatan 

 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
 
Översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 
 

11. Medborgarförslag om att det byggs en cykel- och gångväg längs Östra 
Laggarbergsvägen mellan Vävlandsvägen och Västra Laggarbergsvägen 

 
 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
 
Översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 
 

12. Medborgarförslag om att det införs en begränsning av fordonstrafik på 
Köpmangatan mellan rondellerna vid Simhallen och Framnässkolan mellan 22.00 
och 05.00 

 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
 
Översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 
 
 



 TIMRÅ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 2(2) 

13. Medborgarförslag om att det ordnas med soptunnor och vindskydd med 
sittplatser eller sittbänkar vid Fagervik 

 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
Översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 
 

14. Medborgarförslag om att konstgräs i NCC hallen anläggs på Sörviks 
Samfällighetsförenings fotboll/ishockeyplan 

 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
Översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 
 

15. Medborgarförslag om Bygg inte anslutvägar mot Höjdvägen från Solhöjden 
villastad 

 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
Översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 
 

16. Medborgarförslag om en Cykel/gångbana mellan Timrå kyrka och 
cykelgångbanan vid virkesinfarten östra Östrandsfabriken 

 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
Översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 
 

17. Medborgarförslag om Kommunfullmäktige beslutar att tillsätta en utredning 
kring hur tekniska hjälpmedel kan nyttjas inom vård och omsorg 

 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
Översända medborgarförslaget till socialnämnden för besvarande. 
 

18. Medborgarförslag om gångväg mellan Timrå och Laggarbergs skola 
 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
Översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 
 

19. Medborgarförslag – Norrlandsportalen 
 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
Översända medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
Vid anteckningarna 
Annika Nyberg 
Kommunsekreterare



 

 
Här börjar Norrland – Välkommen hit 

 
 

 

Datum: 2022-04-11 

 

 

 

 

 

Medborgarförslag för Sundsvall och Timrå kommuner. 

 

NORRLANDSPORTALEN är som det uttalas, en portal för vårt Norrland som börjar i 

Västernorrland och i Jämtlands län och fortsätter vidare till både Västerbotten och 

Norrbottens län, och det är nu vi kan prata om Norrlands rike.  

 

Vi har blivit rekommenderad av Anna Borggren på Näringslivsbolaget i Sundsvall att skriva och 

lämna in ett Medborgarförslag till både Sundsvall och Timrå kommuner i syfte att få förslaget 

in i de kommunala rullarna i bägge kommunerna. Av den anledningen är vi två personer som 

lägger fram detta gemensamma förslag eftersom det är tydligt och kräver att man är 

medborgare och mantalsskriven i respektive kommun.  

Vi ser det som väsentligt viktigt att Timrå och Sundsvall ska samverka för att gemensamt 

bygga vidare på vårt förslag och idé tillsammans. I ett senare skede får man utveckla vidare 

tillsammans som ett gemensamt projekt för hela Norrlandsregionen.  

  

Allt startade som en tanke eftersom vi medverkar i föreningen Yets Framtid där gruppen 

arbetar för konstnären Bengt Lindström så kommer en hel del idéer fram, och en av dessa 

handlar om en portal för Norrland vilket enklast uttalas Norrlandsportalen.  

 

Vi tänker oss att ett Visitor Center etableras på Skeppsholmen i Timrå intill Bengt Lindströms 

fantastiska Y.  Här ska det finnas samlat ett flertal digitala lösningar för de fyra länens 

marknadsföring. Det handlar om arbete och boende, om livskvalitet och naturupplevelser 

men inte minst om besöksnäringen för landets norra region.  

Här finns mycket goda möjligheter för att finna gemensamma lösningar för utveckla och nyttja 

resurserna gemensamt för bästa lönsamhet och finansiering där samverkan är ett nyckelord! 

 

 



 

 
Här börjar Norrland – Välkommen hit 

 
 

 

 

 

Vi har dessutom tagit fram en unik logotyp (brevhuvud) som vi gärna överlåter till er att 

använda men den bör också skyddas som varumärke och ägaren av varumärket ska rimligtvis 

vara Sundsvall eller Timrå kommun. En av kommunerna bör därför lämna in en ansökan till 

PRV.  Kostnaden är endast ett par till tre tusen kronor för detta varumärke.  

Vi kan samtidigt rekommendera att reservera en domän för hemsida. Vi har kontrollerat och 

funnit att norrlandsportalen.se samt norrlandsportalen.com är upptagna, men det finns fler 

alternativ som är gångbara, ex. vis norrlands-portalen.se. En kostnad på ca. 2–300 kr för att 

registrera namnet hos Svenska Domäner.se.   

Vidare föreslår vi att man undersöker möjligheten till att ta fram en APP, en applikation för 

mobiltjänster vilket underlättar kommunikationen med alla intressenter av Norrlandsportalen 

och vad Norrland har att erbjuda. Enkelt och effektivt.  

 

 I det stora hela så tror vi att besöksnäringen i Norrland kommer att påverkas positivt av 

vårt förslag och idéer.  

Vi bifogar en pdf om som visualiserar det hela på ett bättre och mer överskådligt sätt och vi 

ställer givetvis upp om det uppstår frågor, vilket vi förmodar kommer att finnas. Får vi även 

möjligheten att bistå med vårt engagemang och idéer så finns vi att kontakta.  

 

Det här brevet är ett kort och sammanfattande och kräver på sikt möten, diskussioner och inte 

minst framtidsvisioner för att kunna driva detta vidare för att ta form och bli användbart.  

 

 

Vi ber därför både Timrå och Sundsvalls kommuner om följande 

 

• Låt kommunernas Näringslivsavdelningar utreda och bedöma vårt förslag och idé för 

att ta reda på vad det här kan innebära för framtida satsningar inom turismen, dels i 

vår egen region samt i samverkan med övriga norrlandsregioner.  

 

• Eftersom det finns framskridna planer på en satsning av området på Skeppsholmen så 

kan namnet Norrlandsportalen bidra till att förstärka och placera området på kartan 

och bidra till att marknadsföringen blir lättare att genomföra såväl lokalt som regional 

och nationellt.  

 



 

 
Här börjar Norrland – Välkommen hit 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bifogas.  

DET HÄR ÄR NORRLANDSPORTALEN. Pdf.  

I den bifogade filen finns bilder som bättre och tydligare förklarar vårt förslag. 

 

Nord-Norge-Portalen.pdf.  

En glimt på hur Norge vågar, dock i en mindre skala men som trots detta fått stor 

uppmärksamhet. 

 

 

 

Vänliga hälsningar Vänliga hälsningar 

Åke Schultzberg  Sara Rylander   

Åke Schultzberg         Sara Rylander                                                      

Borgholmsvägen 10 Lundevägen 56                                                                             

857 31 Sundsvall 861 39 Bergeforsen                                                               

Mobil: 070-256 29 97 Mobil: 073-441 14 63                                                                           

E-mail: ake.schultzberg@gmail.com E-mail: sara.rylander@sdlairport.se 

mailto:ake.schultzberg@gmail.com
mailto:sara.rylander@sdlairport.se


Inskickat av: SARA RYLANDER
(Signerad)
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Ärendenummer
#11432

Datum
2022-04-12 14:26

Organisationsnr
212000-2395

Bankgiro
5672-9387

Telefon
060-16 31 00 vx

Fax
060-16 31 05

Hemsida
www.timra.se

E-post
info@timra.se

Besöksadress
Köpmangatan 14

Postadress
Timrå kommun
861 82 Timrå

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
-

 E-postadress
sara.rylander@sdlairport.se

 Telefon
073-4411463

 Postnummer och ort
861 39 Bergeforsen

 Adress
LUNDEVÄGEN 56

 För- och efternamn
SARA RYLANDER

Medborgarförslag

1. Förslag

Beskrivning
Beskriv kort ditt förslag.

Sänder in detta medborgarförslag om en etablering av Norrlandsportalen. se tidigare bifogat material.

Jag föreslår att kommunfullmäktie/nämnden beslutar
Beskriv ditt beslutsförslag t. ex: 
Jag föreslår att...... 
 

En etablering av en Norrlandsportal

Presentation
Ange om du själv önskar komma och presentera ditt förslag vid det beslutande mötet.

Ja

2. Personuppgifter

Ange dina personuppgifter
En bekräftelse på ditt inskickade medborgarförslag skickas till den e-postadress du anger.
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Inskickat av: SARA RYLANDER 
(Signerad)

Ärendenummer
#11432

Datum
2022-04-12 14:26

Organisationsnr
212000-2395

Bankgiro
5672-9387

Telefon
060-16 31 00 vx

Fax
060-16 31 05

Hemsida
www.timra.se

E-post
info@timra.se

Besöksadress
Köpmangatan 14

Postadress
Timrå kommun
861 82 Timrå

Samtycke

Personuppgifter som behandlas

Namn
Adress
E-postadress
Personnummer
Telefonnummer
Mobilnummer
IP-nummer

 Ändamålet med behandlingen
Personuppgifterna behandlas för att kommunen säkert ska kunna identifiera dig, för att kunna kontakta dig och för att kunna 
handlägga ärendet. Personuppgifterna kommer att publiceras i sammanträdeshandlingar på Timrå kommuns webbplats.
Laglig grund för behandlingen

Den registrerade har lämnat sitt samtycke
En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid

För evigt

 Övriga upplysningar
Läs mer under Personuppgifter i menyn ovan samt allmänt om kommunens behandling av personuppgifter på  kommunens 

.webbplats
 Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner behandlingen av personuppgifter

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.

SARA RYLANDERNamn: 
197404227881Person ID: 

2022-04-12 14:26Datum: 
B4771C01A9AFF11949F408DBBF12CF5C08562B2ESignerad checksumma: 

http://www.timra.se/kommunpolitik/omwebbplatsen/dinarattigheterenligtgdpr.4.714dad16d46439ef922af.html
http://www.timra.se/kommunpolitik/omwebbplatsen/dinarattigheterenligtgdpr.4.714dad16d46439ef922af.html
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Medborgarförslag för Sundsvall och Timrå kommuner. 


 


NORRLANDSPORTALEN är som det uttalas, en portal för vårt Norrland som börjar i 


Västernorrland och i Jämtlands län och fortsätter vidare till både Västerbotten och 


Norrbottens län, och det är nu vi kan prata om Norrlands rike.  


 


Vi har blivit rekommenderad av Anna Borggren på Näringslivsbolaget i Sundsvall att skriva och 


lämna in ett Medborgarförslag till både Sundsvall och Timrå kommuner i syfte att få förslaget 


in i de kommunala rullarna i bägge kommunerna. Av den anledningen är vi två personer som 


lägger fram detta gemensamma förslag eftersom det är tydligt och kräver att man är 


medborgare och mantalsskriven i respektive kommun.  


Vi ser det som väsentligt viktigt att Timrå och Sundsvall ska samverka för att gemensamt 


bygga vidare på vårt förslag och idé tillsammans. I ett senare skede får man utveckla vidare 


tillsammans som ett gemensamt projekt för hela Norrlandsregionen.  


  


Allt startade som en tanke eftersom vi medverkar i föreningen Yets Framtid där gruppen 


arbetar för konstnären Bengt Lindström så kommer en hel del idéer fram, och en av dessa 


handlar om en portal för Norrland vilket enklast uttalas Norrlandsportalen.  


 


Vi tänker oss att ett Visitor Center etableras på Skeppsholmen i Timrå intill Bengt Lindströms 


fantastiska Y.  Här ska det finnas samlat ett flertal digitala lösningar för de fyra länens 


marknadsföring. Det handlar om arbete och boende, om livskvalitet och naturupplevelser 


men inte minst om besöksnäringen för landets norra region.  


Här finns mycket goda möjligheter för att finna gemensamma lösningar för utveckla och nyttja 


resurserna gemensamt för bästa lönsamhet och finansiering där samverkan är ett nyckelord! 


 


 







 


 
Här börjar Norrland – Välkommen hit 


 
 


 


 


 


Vi har dessutom tagit fram en unik logotyp (brevhuvud) som vi gärna överlåter till er att 


använda men den bör också skyddas som varumärke och ägaren av varumärket ska rimligtvis 


vara Sundsvall eller Timrå kommun. En av kommunerna bör därför lämna in en ansökan till 


PRV.  Kostnaden är endast ett par till tre tusen kronor för detta varumärke.  


Vi kan samtidigt rekommendera att reservera en domän för hemsida. Vi har kontrollerat och 


funnit att norrlandsportalen.se samt norrlandsportalen.com är upptagna, men det finns fler 


alternativ som är gångbara, ex. vis norrlands-portalen.se. En kostnad på ca. 2–300 kr för att 


registrera namnet hos Svenska Domäner.se.   


Vidare föreslår vi att man undersöker möjligheten till att ta fram en APP, en applikation för 


mobiltjänster vilket underlättar kommunikationen med alla intressenter av Norrlandsportalen 


och vad Norrland har att erbjuda. Enkelt och effektivt.  


 


 I det stora hela så tror vi att besöksnäringen i Norrland kommer att påverkas positivt av 


vårt förslag och idéer.  


Vi bifogar en pdf om som visualiserar det hela på ett bättre och mer överskådligt sätt och vi 


ställer givetvis upp om det uppstår frågor, vilket vi förmodar kommer att finnas. Får vi även 


möjligheten att bistå med vårt engagemang och idéer så finns vi att kontakta.  


 


Det här brevet är ett kort och sammanfattande och kräver på sikt möten, diskussioner och inte 


minst framtidsvisioner för att kunna driva detta vidare för att ta form och bli användbart.  


 


 


Vi ber därför både Timrå och Sundsvalls kommuner om följande 


 


• Låt kommunernas Näringslivsavdelningar utreda och bedöma vårt förslag och idé för 


att ta reda på vad det här kan innebära för framtida satsningar inom turismen, dels i 


vår egen region samt i samverkan med övriga norrlandsregioner.  


 


• Eftersom det finns framskridna planer på en satsning av området på Skeppsholmen så 


kan namnet Norrlandsportalen bidra till att förstärka och placera området på kartan 


och bidra till att marknadsföringen blir lättare att genomföra såväl lokalt som regional 


och nationellt.  


 







 


 
Här börjar Norrland – Välkommen hit 


 
 


 


 


 


 


 


 


Bifogas.  


DET HÄR ÄR NORRLANDSPORTALEN. Pdf.  


I den bifogade filen finns bilder som bättre och tydligare förklarar vårt förslag. 


 


Nord-Norge-Portalen.pdf.  


En glimt på hur Norge vågar, dock i en mindre skala men som trots detta fått stor 


uppmärksamhet. 


 


 


 


Vänliga hälsningar Vänliga hälsningar 


Åke Schultzberg  Sara Rylander   


Åke Schultzberg         Sara Rylander                                                      


Borgholmsvägen 10 Lundevägen 56                                                                             


857 31 Sundsvall 861 39 Bergeforsen                                                               


Mobil: 070-256 29 97 Mobil: 073-441 14 63                                                                           


E-mail: ake.schultzberg@gmail.com E-mail: sara.rylander@sdlairport.se 



mailto:ake.schultzberg@gmail.com

mailto:sara.rylander@sdlairport.se






Varmt 
välkommen till


Intill Sundsvall-Timrå Airport
Skeppsholmen, Timrå kommun


vid Y:et







Möjligheter – Possibilities







En Norrlandsportal invid E4 i Timrå är en UNIK och NY MÖJLIGHET för att ge 
Norrlandsregionen de bästa förutsättningarna för att attrahera turismen till Norrland. 


HÄR BÖR ETT MODERNT VISITOR CENTER ETABLERAS
alldeles intill Bengt Lindströms världsberömda Y


Ett center för vårt egna län men också ha förutsättningar för att där representera hela 
Norrlandsregionen: Västernorrland – Jämtland – Västerbotten och Norrbottens län.        
Vi talar nu om en unik satsning på turismen på väg till Norrland och de upplevelser som 
vårt rike erbjuder. –Visst vore det speciellt och unikt. Föreställ er möjligheterna!







Bengt Lindströms 
största konstverk


Finns i Timrå på en fantastisk 
och unik plats längs E4:an där 
det finns många unika 
möjligheter att…


• …ta till vara 


• …värna om 


• …utveckla 







Världens 
stoltaste och 


vackraste       
länsbokstav


Representerar 
Västernorrlands län 


skapad av:                  
Bengt Lindström


Konstverket invigdes den          
3 september 1995 


Höjden är 30,5 meter och 
väger 700 ton.


Efter 26 år är Y:et nyrenoverat 
och återinvigdes 3 sept. -2021







• Platsen ligger strategiskt till och är lättillgänglig att nå tack vare säkra 
av- och påfarter till- och ifrån E4:an


• Området är stort och har en stor utvecklingspotential och                                
området kan utvecklas i olika riktningar


• KONST & TURISM har förmodligen de bästa möjligheterna för en  
utveckling av området 


Inte bara en rastplats och  lekpark 
– Här finns  många nya möjligheter   


TROLLSTIGEN börjar vid norra brofästet







Intill älven erbjuds många intressanta möjligheter för att skap 
en KONSTPARK  där konstnärer från Västernorrland eller hela 
Norrland kan erbjudas en möjlighet att få ställa ut sina verk. 







Sommaren 2021
• En utvecklingsfas av            


området har startat


• Idéer väcks och                       
TROLLSTIGEN                                  
är ett faktum


• Bockarna Bruse                                
intar brofästet


Antalet besökare växer 
Föräldrar från alla håll har 


kommit med barn och hela 
familjer för att uppleva den 


magi som älvor, tomtar                
och troll för med sig 







ETT BESÖKSREKORD är 
uppskattat till uppemot 
10 – 20 000 besökare 
under sommaren 2021 
som ska tillskrivas  
etableringen av 
TROLLSTIGEN. 


Uppgifterna grundar sig på 
volymen såld glass.


Det är ett lagarbete startat av 
Sara Rylander och Mats Moberg 
där Sara varit den drivande och 
verkställande organisatören där 
också Yets Framtid står bakom 
verksamheten.







Har vår region 
råd att missa 
den här 
möjligheten?


Det enkla svaret är naturligtvis nej! 


Ser vi bara till den uppskattade
Trollstigen så förstår man områdets 
magi


OMRÅDET PASSAR FÖR… 


Konst, Kultur och Turism


Är man visionär så tror jag att man inser 
att vi är något på spåren, däribland en 
konstpark







Men först…


kommer en Bengt Lindström 
park att etableras under 2022. 


-Detta är en närmast självklar 
information som besökarna bör få 
ta del av, och ska därför ha en hög 


prioritet för ett verkställande 







Beläget vid E4 – Med ett oslagbart läge och 


ett enormt trafikflöde skapas stora 


möjligheter för ett Norrlandsgemensamt 


informationshus, ett VISITOR CENTER det 


skapas mängder av information.


Det är just detta som är syftet med 


en Norrlandsportal.







Möjligheter – Possibilities 


Bättre möjligheter för regional samverkan men även 
nationellt som internationellt. Detta samarbete 
möjliggör för en effektivare marknadsföring av 
respektive region var för sig men givetvis i samverkan.







• Här skapas ökade möjligheter till fler besökare till vår Norrlandsregion.


• Vi kan erbjuda enklare och smidigare möjligheter till paketlösningar, fler 
destinationer och betydligt fler möjligheter av marknadsföring av olika näringar 
både inom och utom besöksnäringen.


• I vårt VISITOR CENTER skall finnas fysiska och digitala möjligheter där man på plats 
kan söka och ta reda på  nya spännande mål och intressanta färdvägar vilket gör 
semesterplaneringen mycket mer spännande och intressantare än vad man kunde 
tänka sig. Detta ska givetvis vara möjligt att söka och finna via den digitala 
plattform som tas fram för ett året runt och dygnet runt nyttjande. 


• Den samverkan som upparbetas mellan Regionerna bör ge flera fördelar och bör
minska kostnaderna för marknadsföringen, samtidigt som effekterna bör öka. 







SKEPPSHOLMEN 
Timrå kommun


TROLLSTIGEN







ÖPPNA DINA SINNEN
Låt dig inspireras och tack för visat intresse


Åke Schultzberg








Nord-Norge-portalen 


 


Porten til Nord-Norge er veifarendes første møte med landsdelen, og er et 
populært landemerke ved fylkesgrensen mellom Nordland og Nord-Trøndelag.  


     


Hittat på följande länkar:  https://kosmos.no/stikkord/nord-norge-portalen  


Bild på portalen (ovan) 


 


https://www.nrk.no/nordland/ved-nordlandsporten-til-nordland-har-ferietrafikken-okt-
med-over-40-prosent-siden-i-fjor-1.15090336  


Här finns en tidigare artikel från NRK 2020 där man kan konstatera att det har varit ett stort 


intresse där turisttrafiken till Nord har ökat med över 40% från året innan.  


Nio av Tio väljer att åka till Nord Norge och beräkningar säger att mer än 1000 fordon kör på 


vägarna i Nordland. En ökning med ca. 40–50%. 


 


Något som vi i vår norrlandsregion bör beakta när vi ska utvärdera detta.  


 


/Åke Schultzberg & Sara Rylander 



https://kosmos.no/stikkord/nord-norge-portalen

https://www.nrk.no/nordland/ved-nordlandsporten-til-nordland-har-ferietrafikken-okt-med-over-40-prosent-siden-i-fjor-1.15090336

https://www.nrk.no/nordland/ved-nordlandsporten-til-nordland-har-ferietrafikken-okt-med-over-40-prosent-siden-i-fjor-1.15090336

https://kosmos.no/4565/kosmopedia/porten-til-nord-norge





