
Vi 
lovar
Du är viktig för oss.



Vi 
lovar
I Timrå går företagen före. Vi på Näringslivskontoret ser till 
att du snabbt får den hjälp du behöver. 
Det löftet kan du lita på eftersom det inom kommunen finns välgrundade 
beslut och en gemensam vision om att alltid arbeta med näringslivets bästa 
för ögonen. Visionen sträcker sig över politiska gränser och förenar våra 
politiker och tjänstemän i en orubblig samsyn. 

Vi är väl medvetna om att företagens välgång 
är avgörande för både näringslivets och hela  
samhällslivets framtid.  
Hos oss på Näringslivskontoret får du därför  
en egen kontaktperson som även samordnar  
ditt ärende, om det kräver behandling av flera  
kommunala förvaltningar. Din kontaktperson  
följer sedan ditt ärende ända fram till målgång.

Företagen först.  
Företagare får en väg in till 
kommunen och företräde 
med sina ärenden. 
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Servicegaranti  
från start till mål

Vi erbjuder dig
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Ta med oss i beräkningen redan när din idé eller ditt  
projekt är på planeringsstadiet. Visste du att vi har 20-talet 
nyckelhandläggare från fyra olika förvaltningar som arbetar med 
företagsservice? Kontakta oss på Näringslivskontoret så ser vi till 
att du får rätt hjälp genom hela processen.  
Alla uppgifter finns på www.timra.se.

Starta  
Har du en  

affärsidé och 
ett önskat mål?

Driva 
Behöver du veta  

mer om regler och 
tillstånd inom din 

bransch?

Vi hjälper dig med  
goda förberedelser  
och planering av  
din företagsstart.

Vi kan förmedla  
kunskap om regler  

och tillstånd.

Växa   
Vill du söka dig till 
nya marknader? 

Anställa? 
  Få hjälp att finansiera  

  din tillväxt?

Vi kan hjälpa dig 
att planera 

framåt redan idag. 
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Etablera 
Ser du också 

fördelar med att 
etablera ditt företag 

i Timrå?

  Vi erbjuder dig tidigt 
kundmöte inom  
fem dagar och  

samordnar ditt ärende 
hela vägen till mål.

Flytta hit 
Är du nyfiken 

på Timrå?

Vi hjälper dig  
och din familj att  
hitta bostad, jobb  

och skola.

Det är kostnadsfritt  
att kontakta 
Näringslivskontoret 
vi behandlar dina  
företagshemligheter  
med sekretess.
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E-avrop  
Håll koll på våra 
upphandlingar!

Träffa 
Vill du träffa 
kommunens 

upphandlare?

På vår hemsida hittar 
du alla aktuella 
upphandlingar.

Träffa vår 
upphandlingsenhet 

på våra 
företagsevent eller boka 

ett personligt möte.

Utbildning 
Vill du öka din 

kunskap om att göra 
affärer med oss?

Vi ordnar 
återkommande och 

enskilda utbildningar 
för dig som företagare. 
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Överpröva  
Vill du lämna 

synpunkter kring en 
upphandling?

Kontakta 
  Upphandlingsenheten.

Goda affärer  
med kommunen

Vi hjälper dig att göra

Vi vill att fler Timråföretag ska veta hur man gör affärer med oss 
och andra offentliga aktörer. Genom god företagsservice ger vi 
därför dig som företagare mer kunskap och bättre möjligheter 
att lämna anbud vid våra upphandlingar. Tillsammans når vi vårt 
viktigaste mål: ge våra medborgare bästa möjliga pris och kvalitet 
på de varor och tjänster vi köper. Vi ökar också vårt viktiga fokus 
på innovativa och hållbara upphandlingar. 

Vi upphandlar varor  
och tjänster för cirka 
200 miljoner kronor 
per år. 
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Bostäder 
Vill du bygga 

bostäder?

Industri-
etablering 

Söker du 
ledig mark?

Vi hjälper dig med 
råd och information 

om gällande 
bestämmelser.

Vi kan erbjuda ett
tidigt kundmöte 
med kort varsel.

Bygglov 
Vill du veta om det 
går att bygga på 

   den tilltänkta platsen?

Vi kan träffa dig för  
ett rådgivande möte 
innan du lämnar in 
bygglovsansökan.

SÖ
K

ER
 D

U
:

VI
 K

A
N

:

E-tjänster 
Vill du sköta 

dina ärenden på tider 
som passar dig? 

Via våra e-tjänster
kan du sköta 
dina ärenden 
dygnet runt.

Bygga, utöka 
och förändra

Vi hjälper dig som vill

Funderar du på att flytta, utöka eller ändra din verksamhet? 
Kontakta miljö- och byggkontoret redan innan du söker 
tillstånd, bygglov eller gör en anmälan. Vid ett tidigt samråd 
kan du få användbara tips och information om vilka underlag
du behöver lämna in när vi ska handlägga ditt ärende.

Kontakta oss på 
Miljö- & Byggkontoret 
för att få information om 
vad som gäller för just 
din fastighet.
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Hygienisk 
verksamhet 

Ska du starta företag 
med hygieniska 
behandlingar?

Förorenad 
mark 

Äger du en 
fastighet som 

behöver saneras?

Vi informerar och 
ger råd inför 

din företagsstart.

Vi har kunskapen 
om vad som krävs 

av dig som 
fastighetsägare.

Miljöfarlig 
verksamhet 

Är du osäker på vad 
som gäller för din 

   planerade verksamhet?

Vi hjälper dig med 
information om 

ansökningar och 
de tillstånd som 

du behöver.
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Hälso- & miljösäkra 
din verksamhet

Vi hjälper dig att

Planerar du att starta en ny verksamhet som kan påverka 
människors hälsa eller miljön? Då kan du behöva lämna in 
ansökan om tillstånd eller anmälan enligt Miljöbalken till
Miljö- och byggkontoret.

Kontakta oss på 
Miljö- & Byggkontoret 
för att få veta vad som 
gäller för just din 
verksamhet.
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Energismart 
företagande

Vi hjälper dig med
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Ta hjälp av oss för att minska dina energikostnader, samtidigt som 
du stärker ditt företags miljöprofil. Timrå är en ekokommun och 
erbjuder dig som företagare möjlighet till en energikartläggning. 
Som medlem i föreningen Sveriges ekokommuner (Sekom) ska 
vi vara en förebild och föregångare för övriga kommuner när det 
gäller hållbar utveckling på lokal nivå. 

Rådgivning 
Vill du sänka din 
energikostnad?

Energi-
kartläggning 

Vill du ha 
kontroll på din 

energianvändning?

Vi har rådgivning 
och ger tips till dig 
som företagare.

Vi kan erbjuda 
en energikartläggning

för just ditt företag.
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Ta hjälp av oss 
för att hitta smartare
energilösningar.
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Mat och dryck
Vi hjälper dig med
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Som restaurangägare har du särskilda bestämmelser att ta 
hänsyn till. Vi på Miljö- och byggkontoret hjälper dig gärna 
så att allt blir rätt från start med exempelvis serveringstillstånd.  
Om du ska starta, ta över en verksamhet eller byta bolagsform måste 
detta registreras hos oss senast två veckor innan beräknad start.

Ska du driva en tillfällig livsmedelsverksamhet eller dela ut 
livsmedel gratis? Kanske vid en festival, marknad eller 
från en matvagn. Kontakta oss även i dessa fall för att få säkra
besked om vad som gäller.

Starta 
Vill du starta 
restaurang?

Serverings-
tillstånd 

Vill du servera 
alkohol i 

din verksamhet?

På www.verksamt.se
 finns alla 

e-tjänster under 
namnet Serverat.

Vi lotsar dig 
genom processen.

Rådgivning   
Har du frågor om 
serveringstillstånd

 livsmedelshantering, 
  eller annat som
    rör livsmedel?

Vi har rådgivning 
och tips till dig 

som företagare.
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Säkra din servering  
med hjälp av vår 
kunskap.
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Timrå är en kustort mitt i Sverige med en genuin industrihistoria. 
Närhet till Sundsvall, Härnösand och ett starkt universitet gör att arbetsmöjligheterna blir många. Tillgång på kompetenta medarbetare
och framgångsrika arbetsgivare är god. Timrå ligger mitt i en av Norrlands största arbetsmarknader. Näringslivet i Timrå är framgångsrikt
och ett av Sveriges mest lönsamma visar flera av varandra oberoende mätningar återkommande. Företagsklimatet i Timrå rankas som
ett av de starkaste i Sverige och målsättningen är tydlig. I Timrå är vi proffs på service och i Timrå går företagen före. Kommunens
ekonomi är bland de starkare i Sverige. Skolorna tillhandahåller god kvalitet och utvecklas ständigt. Vård och omsorg får toppbetyg av

sina brukare och för dig som vill uppleva den sanna Timråandan uppmanar vi dig att besöka
www.fromtimråwithlove.se #Fromtimråwithlove

Vi hjälper dig 
Näringslivskontoret 
Vi erbjuder dig servicegaranti från start till mål.  
Hjälp med frågor om bland annat starta, driva och etablera företag. 
Epost: naringslivskontoret@timra.se

Miljö- och Byggkontoret 
Vi hanterar frågor om bland annat bostäder, ledig mark och förhandsbesked 
innan bygglovsansökan
Dessutom frågor om hygienisk verksamhet, förorenad mark, 
miljöfarlig verksamhet, livsmedel och alkohol.
Vi erbjuder också energirådgivning.
Epost: miljo@timra.se

Upphandlingsenheten 
Håll koll på våra upphandlingar genom e-avrop.  
Vi ordnar återkommande utbildningar och ni kan träffa  
upphandlingsenheten på våra företagsevent.
Epost: upphandling@timra.se   
www.timra.se     Växel: 060-163100     timra.kommun@timra.se

E-tjänster
På www.timra.se  
hittar du e-tjänster 
och blanketter.
Här kan du sköta 
dina ärenden 
dygnet runt.


