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1 
Kallelse / Underrättelse
Utskriftsdatum 
2023-01-10 

Organ 
Socialnämnden 

Sammankallande 
Johanna Bergsten, ordförande 

Ledamöter 
Johanna Bergsten (S) 
Håkan Svensson (M) 
Lars Kempe (S) 
Line Essman (S) 
Christer Andersson (S) 
Markus Sjöström (M) 
Maritza Villanueva Contreras (V) 
Lotta Borg (T) 
Marianne Larsson (SD) 
Mats Wallin (SD) 
Anita Hellstrand (C) 

Ersättare 
Pirjo Jonsson (S) 
Krister Jonsson (M) 
Markus Eriksson (S) 
Lena Hallin (S) 
Hans Hillgren (S) 
Anna Svensson (M) 
Bodil Mattsson (V) 
Angela Bodin (T) 
Anna Jansson (SD) 
Pär Karlstedt (SD) 
Anastasie Mukabera (KD) 

Tid Plats Vid förhinder 

2023-01-17  

Klockan  
08:00  

Ber. tidsåtgån 
Ca 4 t.    

Ort 
Alliancen Timrå 

Lokal 

Meddela 
Christina Hjalte 

Telefon/e-post 
060-16 32 99 
Christina.Hjalte@timra.se 

Ärendelista 

Punkt Ärende Ärendemening 
1 Sammanträdet öppnas 
2 Anteckna närvarande 
3 Mötets former och genomförande 
4 Utse justerare 
5 Fastställa ärendelista 
6 SN/2023:17 Information om socialnämndens verksamhet 
7 SN/2023:17 Information om socialnämndens sammanträden 
8 SN/2023/18 Information om intern kontroll 
9 SN/2023:29 Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens arbetsutskott för 

mandatperioden 2023-2026 
10 SN/2023:29 Val av ordförande och vice ordförande till socialnämndens arbetsutskott 

för mandatperioden 2023-2026 
11 SN/2023:30 Val av representanter till Timrå kommuns Tillgänglighets- och 

pensionärsråd för mandatperioden 2023-2026 
12 SN/2023:31 Val av representanter till Kommunförbundets Socialnämndspresidium 

för mandatperioden 2023-2026 
13 SN/2023:32, Val av representant till samverkansorganisationen HälSam för 

SN/2022:61 mandatperioden 2023-2026 
14 SN/2023:33 Val av representanter till Vård- och omsorgscollege för mandatperioden 

2023-2026 
15 SN/2022:284 Samråd - Detaljplan för Böle 1150 m.fl - Bostadsområde i Solhöjden-

svar 
16 SN/2023:7 Redovisning av socialnämndens uppdrag, december 
17 SN/2023:3 Anmälan av beslut enligt delegation, december 
18 SN/2023:2 Inkomna skrivelser och meddelanden, december 

mailto:Christina.Hjalte@timra.se
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Kallelse / Underrättelse
Utskriftsdatum 
2023-01-10 

+ Workshop Intern kontroll 
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socialförvaltningen 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 

Tjänsteskrivelse 
Handläggare Datum Diarienummer 
Christina Hjalte 2023-01-04 SN/2023:17 

socialnämnden 

Information om socialnämndens verksamhet 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar: 

Lägga ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Socialnämndens ledamöter för den nya mandatperioden är delvis nya för området och behöver 
kännedom om lagar och förordningar, organisation och verksamheter, deras utmaningar och 
möjligheter, samt samverkan inom länet. 

Förvaltningschef Sara Grape Junkka informerar om verksamheten i samband med sammanträdet. 
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socialförvaltningen 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 

Tjänsteskrivelse 
Handläggare Datum Diarienummer 
Christina Hjalte 2023-01-04 SN/2023:17 

socialnämnden 

Information om socialnämndens sammanträden 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar: 

Lägga ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Socialnämndens ledamöter för den nya mandatperioden är delvis nyvalda och behöver kännedom om 
praktiska detaljer kring sammanträden. 

Nämndsekreterare Christina Hjalte informerar om socialnämndens sammanträden i samband med 
detta första sammanträde. 
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socialförvaltningen 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 073-2705476 

Tjänsteskrivelse 
Handläggare Datum Diarienummer 
Pernilla Ullberg 2023-01-04 SN/2023:18 

socialnämnden 

Information om Intern kontroll 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar: 

Lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister som hindrar att 
organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. Med intern kontroll avses de 
strukturer, system och processer som bidrar till tydlighet och ordning och som säkerställer att 
verksamheten bedrivs i enlighet med beslutade mål, uppdrag och övriga styrdokument. 

Nämndsekreterare Pernilla Ullberg informerar om nämndens arbete kring intern kontroll. 

I samband med sammanträdet kommer en Workshop att genomföras. 

Beslutsunderlag 
SKR- På den säkra sidan – Om intern kontroll för förtroendevalda 

Socialförvaltningen 

Sara Grape Junkka 
Förvaltningschef 



På den säkra sidan 
Om intern kontroll för förtroendevalda 
i kommuner och landsting 



 © Sveriges Kommuner och Landsting 

118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 

Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 

info@skl.se, www.skl.se 

Grafsk produktion  Ordförrådet 

Tryck  åtta.45, Stockholm 

Upplaga  1 000 ex 

ISBN 978-91-7164-334-6 

www.skl.se
mailto:info@skl.se
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Förord 

Som förtroendevald i nämnd eller styrelse har du ett ansvar 
för att den interna kontrollen är tillräcklig. Men många för
troendevalda känner sig osäkra på vad det innebär i praktiken. 

Vi har uppfattat att det saknas ett material, särskilt riktat till för
troendevalda, som bidrar till större klarhet och som inspirerar till 
handling. 

Den här skriften är vårt bidrag. Vi hoppas den kan hjälpa till. Ambi
tionen är att ge en ökad förståelse för vad intern kontroll är, vilket 
ansvar du som förtroendevald har och att inspirera till vidareut
veckling av det egna arbetet med den interna kontrollen. 

En genomarbetad intern kontroll är en av pusselbitarna i en bra 
styrning och uppföljning. Den bidrar till en effektiv och säker verk
samhet och god ekonomisk hushållning. Ytterst kan en bra intern 
kontroll stärka förtroendet för er som är förtroendevalda. 

Tack till den referensgrupp med förtroendevalda som delat med 
sig av sina erfarenheter och synpunkter och till de kommuner 
och landsting vi har intervjuat för att kunna sprida goda exempel. 
Tack också till Mia Wester och Olle Wester Conecti AB som har 
genomfört intervjuerna och skrivit texter till denna skrift samt 
till Anders Haglund och Roland Svensson på Öhrlings Pricewater
houseCoopers som bidragit med värdefullt grundmaterial. Ansva
riga för projektet och den slutliga texten är Märit Melbi och Karin 
Tengdelius på sektionen för demokrati och styrning. 

Sektionen för Demokrati och Styrning 

Lennart Hansson 
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Inledning 

RÖSTER OM INTERN KONTROLL 

Intern kontroll ger trygghet. Att ha ett bra system för intern 
kontroll innebär att man har koll på läget. Det ger trygghet för våra 

medborgare, våra medarbetare och för oss förtroendevalda. Att ha ett 
system för uppföljning gör att vi kan formulera nya frågor och nya 

svar. Som förtroendevalda har vi alltid det yttersta ansvaret. 
elvy SöderStröm (S), kommunStyrelSenS ordförande, örnSköldSvikS kommun 

Vi politiker har ett större ansvar för den interna kontrollen än 
vad många tror. För att vi ska kunna ta det ansvaret krävs att vi 

har ett strukturerat arbetssätt och en plan för hur resultatet av den 
interna kontrollen ska återkopplas. Det känns tryggt för mig som 

politiker att vi har den här kontrollen i vårt landsting. 
thomaS Wihman (mp), landStingSråd, landStinget väStmanland 

Intern kontroll är ett praktiskt verktyg för både tjänstemän 
och politiker att ha kontroll på sin verksamhet och att 
ta sitt ansvar. Det är en självklarhet att man inte kan 

bedriva en verksamhet utan denna kontroll. 
inger harlevi (m), ordförande i kultur och fritidSnämnden, gotlandS kommun 

Intern kontroll är helt nödvändigt i en stor decentraliserad organisa
tion. I internkontrollen ska tydliggöras vad man är ansvarig för. 

annika hjertkviSt, budget- och redoviSningSchef, landStinget i öStergötland 

Intern kontroll innebär att följa upp de beslut som tagits och de regler 
som fastställts. Efterlevnaden måste kontrolleras på ett effektivt sätt för 

att säkerställa att det fungerar i verkligheten. Det politiska ansvaret 
innebär att se till att det fnns ett effektivt system för detta. 

håkan Sörman, vd, SverigeS kommuner och landSting 
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             på den Säkra Sidan – om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landSting 

VARFÖR INTERN KONTROLL 

Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som 
ska göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. Nöd
vändigt och viktigt för dig som är förtroendevald och har ansvar för 
verksamheten. Så enkelt är det kanske? Ändå är det i praktiken svårt 
att kommunicera vad intern kontroll är, så att det talar till dig som 
är förtroendevald. En del i förklaringen ligger nog i själva begreppet 
– intern kontroll låter väldigt administrativt, som om det berör bara 
tjänstemän. 

En statlig utredning1 uttryckte det så här: 

Syftet med kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga 
fel. En god intern kontroll skall således bidra till att ändamålsenligheten stärks 
och att verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och 
säkert. 

I vardagen handlar intern kontroll om många löpande rutiner och 
processer i verksamheten och det är uppenbart att det är något 
bredare än att kolla kvitton och attestera räkningar. Det handlar om 
procedurer och processer som säkrar att vi når mål på ett säkert och 
sunt sätt. Och i praktiken ligger det absolut i de anställdas uppdrag 
att organisera och utföra merparten av den interna kontrollen. Du 
som är förtroendevald och ansvarig kan och ska ställa krav på att det 
fungerar och att du får information och rapporter om att så sker. Det 
handlar också om ”tonen på toppen”, hur du själv signalerar, efterlever 
och uppmuntrar en god intern kontroll. 

Inför medborgarna och fullmäktige är det ledamöter i nämnder och 
styrelser som har det fulla ansvaret för verksamheten och hur den 
genomförs – även för dess eventuella brister. Den svenska modellen 
av kommunal förvaltning innebär att det är de förtroendevalda som 
fattar beslut, verkställer och tar fullt ansvar. Därför är det viktigt att 
förtroendevalda i sina uppdrag och i relationen till sin förvaltning 
ägnar uppmärksamhet åt de interna styr och kontrollfrågorna och 
försäkrar sig om att det fungerar som det är tänkt. Det handlar om 
ett samspel och en tillit mellan politiker och förvaltning. 

1 Sou 1998:71 ”den kommunala revisionen” 
med efterföljande proposition 1998/9:66 
”en stärkt kommunal revision”. 
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inledning 

Det fnns fer argument för att den interna kontrollen behöver ges 
ett allt större utrymme på de förtroendevaldas agenda: 

• 

• 

• 

Uppdraget i kommuner och landsting/regioner blir allt mer 
mångfacetterat, svåröverskådligt och svårstyrt, med många olika 
aktörer inblandade. Det blir allt fer som på uppdrag, i privat 
eller annan regi, bedriver verksamhet. Ansvarskedjor och ansvars
sammanhang förgrenar sig och blir ibland otydliga, t ex med ut
vecklade samverkansformer. Det ökar riskerna för att det blir fel 
någonstans – avsiktligt eller oavsiktligt. Det gör det också svårare 
att se helheten och veta hur det går. 

Förtroendet för förtroendevalda är generellt inte starkt. Det har 
bl a tagit skada av ett antal ”affärer” med ovarsam hantering av 
offentliga medel, alltså där det inte funnits en tillräcklig intern 
kontroll. 

Kommunallagen förtydligade år 2000 ansvaret för den interna 
kontrollen. 2005 tillkom bestämmelserna för hur god ekonomisk 
hushållning upprätthålls. De skärper ytterligare kraven på god 
styrning, uppföljning och kontroll. 

KORT OM SKRIFTEN 

Skriften vänder sig till dig som är förtroendevald i kommuner, lands
ting/regioner och kommunalförbund – i styrelser och nämnder, i 
fullmäktige och i revisionen. Den kan också vara av värde för leda
möter i kommunala företag. 

I texten använder vi begreppet kommuner men vi riktar oss lika till 
landsting/regioner, kommunalförbund och regionförbund. 

Med exempel, fördjupningar och refexioner försöker vi belysa vad 
intern kontroll är. 

Förhoppningen är att det ska ge dig en referensram och inspiration 
att gå vidare med att ställa frågor, diskutera och ställa krav. 
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Intern kontroll  
i praktiken 
I kommande avsnitt berättar 
vi om ett landsting och tre 
kommuner – hur de tänker 
och hur de gör kring den 
interna kontrollen. De 
är inte valda för att de är 
världsmästare, men de gör 
och de tänker och vi hoppas 
att det ger refexioner och 
inspiration. 



Intern kontroll 
– ett roligt utvecklingsarbete 

SundSvallS kommun 
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texten baseras på intervjuer 
med lennart andersson(s), 
ordförande i fastighetsnämn
den och maud viklander, 
controller på fastighetsförvalt
ningen i Sundsvalls kommun. 

Vi som politiker 
vill känna trygghet ...

Intern kontroll är ett 
roligt utvecklingsarbete ...

VI SOM POLITIKER VILL KÄNNA TRYGGHET 

Sundsvall har 95 000 invånare. Kommunens fastighetsförvaltning 
har ett brett arbetsfält med ansvar för vägar, parker, telefonväxel, 
lokaler, ITdrift samt mat till skolor och äldreboenden. 

På fastighetskontoret har man sedan i början av 90talet arbetat 
med kvalitetsfrågor och på olika sätt även med intern kontroll. För
valtningen ligger idag i frontlinjen i kommunen vad gäller arbetet 
med intern kontroll. För nämnden ger arbetet en bra överblick och 
kontroll av verksamheten. 

Vi som politiker vill känna trygghet i att skattemedlen används på 
rätt sätt och att tjänstemännen fullföljer de beslut som tagits. Det är 
en del i det politiska uppdraget. 

KUNSKAP ÄR VIKTIGT FÖR ATT FÅ ENGAGEMANG 

Både politiker och tjänstemän har sedan länge arbetat aktivt med 
att sätta mål. I målarbetet arbetar man med framgångsfaktorer, över
gripande mål och detaljmål. Steget till intern kontroll är kort. 

Intern kontroll är ett roligt utvecklingsarbete. Det handlar om att 
få nöjda kunder, arbeta effektivare och få bättre rutiner – inte om att 
leta efter Svarte Petter. 

Kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun fastställde 2003 ett reg
lemente för intern kontroll. Samma år fastställde kommunstyrelsen 
tillämpningsanvisningar. Huvudsyftet var att säkerställa att fastställda 
mål uppnås. 

När arbetet med intern kontroll lyftes till den politiska nivån resul
terade det i en ökad medvetenhet och förståelse i hela organisationen. 
Fler personer kom att delta i arbetet, både tjänstemän och politiker, 
och rutinerna för intern kontroll blev bättre och tydligare. 

Kunskap är viktigt för att få engagemang. När en stor del av nämndens 
ledamöter var nya i januari 2007 utbildades politikerna i att sätta mål 
och hur man arbetar med intern kontroll. 
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”... Det ingår i allas jobb att göra 
rätt saker på ett bra sätt ...

Fastighetsnämnden består av elva ledamöter. Fem av dessa ingår i ett 
arbetsutskott där målen arbetas fram. 

Målen stöts och blöts ingående i arbetsutskottet. Våra politiker är 
därför väl förtrogna med målen. Det är en bra grund att stå på när 
man ska göra riskbedömning d v s vad som händer om man inte når 
målen. Det har varit lätt att få med politikerna i detta arbete. 

Nämndens politiker arbetar även med intern kontroll. 

Intern kontroll består av processer för att säkerställa att målen nås. 
Det ingår i allas jobb att göra rätt saker på ett bra sätt. Rutiner ska 
leda oss framåt och vara ett stöd så att man inte tar felaktiga beslut 
eller gör felaktiga handlingar. 

På fastighetsförvaltningen fnns en tydlig organisation och en tydlig 
ansvarsfördelning för arbetet med intern kontroll. Fastighetsdirek
tören ansvarar för att regler och anvisningar följs och leder arbetet 
med att åstadkomma och upprätthålla en god intern kontroll. Di
rektören har skyldighet att löpande rapportera till nämnden hur den 
interna kontrollen fungerar. Till sin hjälp har fastighetsdirektören 
en arbetsgrupp bestående av personalchef, miljö och kvalitetssam
ordnare samt controller. 

Som verksamhetsansvarig chef har man skyldighet att följa antagna 
regler och anvisningar om intern kontroll, informera övriga anställda 
om reglernas och anvisningarnas innebörd samt rapportera brister 
till förvaltningsdirektören. 

Övriga anställda har skyldighet att följa antagna regler och anvis
ningar och omedelbart rapportera brister i den interna kontrollen 
till närmaste chef. 

I Sundsvalls kommun arbetar man numera med en mål och resurs
plan som går tvärs över olika förvaltningars verksamhetsområden. 
Det leder till ökad samverkan med verksamheter som tillhör andra 
nämnder. Man undviker dubbelarbete och får en ökad kostnads
effektivitet. 
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             på den Säkra Sidan – om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landSting 

” 
– -Vårt arbete med intern kontroll följer arbetet med mål och resurspla

... Vi gör en riskbedömning nen. I slutet av året tar nämnden beslut om en intern kontrollplan för 
kommande år. Vi gör en riskbedömning för att se vad vi speciellt behöver för att se vad vi speciellt 
uppmärksamma, att vi inte gör något dubbelarbete och att vi gör rätt sa-behöver uppmärksamma ... 
ker. Det fnns alltid en gråzon mellan förvaltningarnas ansvarsområden. 
Med processarbete och intern kontroll täpper vi igen dessa hål. 

POLITIKERNA SKA KONTROLLERA TJÄNSTEMÄNNENS ARBETE 

Fastighetskontorets modell består av fera steg och involverar både 
politiker och tjänstemän. 

1. Inventering av risker. En arbetsgrupp med tjänstemän gör en gång 
per år en inventering av risker. Riskerna identiferas med utgångs
punkt från olika frågeställningar t ex: Vad händer om vi inte når 
målen? Vad händer om vi inte följer lagar och avtal? Vad händer 
om vi inte har tillförlitlig rapportering? Inventeringen resulterar 
i en bruttolista. 

2. Värdering av risker. Bruttolistan med risker levereras till nämndens 
arbetsutskott. I arbetsutskottet gör politikerna en bedömning av 
varje risk. Hur sannolikt är det att den inträffar och vilka konse
kvenser skulle det få för verksamheten? Man ser allvarligast på 
konsekvenser som dödsfall, ekonomisk förlust och att inte målen 
nås på grund av obalans mellan mål och budget. Politikerna bedö
mer varje risk, placerar den i en matris och väljer sedan ut de mest 
prioriterade riskerna. Tjänstemännen är närvarande, men fungerar 
endast som stödfunktion. 

3. Ett förslag till intern kontrollplan upprättas. För varje priorite
rad risk beskrivs aktuella rutiner och kontrollmoment, ansvarig 
funktion, kontrollmetod, frekvens för kontrollerna samt hur och 
när rapportering ska ske. Förslaget till kontrollplan upprättas av 
en arbetsgrupp med tjänstemän. 

4. Förslaget behandlas i arbetsutskottet innan kontrollplanen fast
ställs av nämnden. 

5. Den löpande kontrollen, eller tillämpningen av den interna kon
trollplanen, genomförs ute i verksamheterna. Verksamhetscheferna 
är ansvariga för detta och återkopplar till fastighetsdirektören. 
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          intern kontroll – ett roligt utvecklingSarbete | SundSvallS kommun 

6. Återkoppling till politikerna. Förvaltningsdirektören gör varje år 
minst en skriftlig rapportering till nämnden. 

Politikerna kan besluta att komplicerade risker ska fnnas kvar även i 
nästa års interna kontrollplan. De kan också begära att få rapportering 
om risker som har utgått ur kontrollplanen. Politikerna kan begära 
återkoppling oftare än reglementet föreskriver. Det kan ske som en 
muntlig informationspunkt på dagordningen. 

– 

– -
-

– 
-

✔ 

Det är ett tecken på engagemang och att politikerna vill kontrollera 
att vi gör det vi ska. En av politikernas uppgifter är ju att styra och 
följa upp tjänstemännens arbete. 

ETT AV VÅRA MÅL ÄR NÖJDARE KUNDER 

Fastighetskontoret gör också systematiska mätningar av kundernas 
nöjdhet. Eftersom verksamheten är diversiferad och kunderna både 
kan vara interna verksamheter och kommuninnevånare sker dessa 
mätningar på olika sätt. 

Arbetet med intern kontroll har resulterat i en ökad uppmärksam
het på risker. Vi tar stickprov även på sådant som inte ingår i kontroll
planen. Upptäcker vi då en risk kan vi arbeta vidare med den även om 
den inte ingår i den interna kontrollplanen. Ett sådant exempel är att 
vi fck klart för oss att våra hyresgäster inte visste vilka investeringar 
och reparationer vi planerar i de olika fastigheterna. Nu informerar 
vi om det i en underhållsplan. 

En god intern kontroll kräver förstås en viss administration. Om man 
skär ner administrationen minskar utrymmet för att göra spontana 
kontroller. 

Skär man för mycket i organisationen fnns risken att tidsbristen 
gör att intern kontroll försvinner som en integrerad del av verksam
heten och att man endast genomför den formella kontrollplanens 
avstämningspunkter. 

Goda råd från Sundsvall 

1.  engagera de förtroende-
valda i målarbete och 
riskbedömning. 

2.  hantera den interna   
kontrollen formellt – det 
ökar medvetenheten och 
politikerna kan lättare följa 
arbetet. 

3.  arbeta med intern kontroll som 
en integrerad och prioriterad 
del i ledningsprocessen. 

4.  arbeta aktivt med omvärlds-
bevakning för att identifera 
hot och möjligheter. 

5.  bygg in den interna 
kontrollen i de dagliga 
rutinerna – alla har ansvar! 
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Intern kontroll – en del av styrningen 
landStinget väStmanland 

”... Det känns tryggt för 
mig om politiker att vi 
har den här kontrollen 

i vårt landsting. 

– 

– 
-

– 
-

 

        

       

 
 

         

 

      

 
 
 

texten baseras på intervjuer 
med thomas Wihman (mp), 
landstingsråd och per östblom, 
redovisningschef i landstinget 
västmanland. 

ANSVARET LIGGER HOS POLITIKERNA 

I Landstinget Västmanland arbetar 7 400 personer. Verksamheten är 
indelad i åtta divisioner som leds av landstingsstyrelsen. 

1999 antog landstinget ett reglemente för intern kontroll. Politi
kerna ansåg att det fanns behov av mer strukturerad uppföljning 
och kontroll av verksamheten. Förutom en engagerad, nytillträdd 
redovisningschef bidrog även de så kallade affärerna på 90talet till 
ett ökat intresse. 

De förtroendevalda i Landstinget Västmanland är väl medvetna om 
att det yttersta ansvaret för den interna kontrollen ligger hos dem 

inte hos revisorerna. Den interna kontrollen utgör ett eget ärende 
i styrelsen och väcker ofta engagerade diskussioner. 

Vi politiker har ett större ansvar för detta än vad många tror. För 
att vi ska kunna ta det ansvaret krävs att vi har ett strukturerat ar
betssätt och en plan för hur resultatet av den interna kontrollen ska 
återkopplas. Det känns tryggt för mig som politiker att vi har den här 
kontrollen i vårt landsting. 

INTERN KONTROLL GER OSS 
KONTROLL ÖVER VERKSAMHETEN 

I början kontrollerades mest frågor som avsåg ekonomi och redo
visning. Nu har arbetet breddats och omfattar fer områden. 

När vi började arbeta systematiskt fokuserade vi helt naturligt först 
på ekonomifrågor. Idag är vår interna kontroll mycket mer omfat
tande. Vi säkerställer att de policys vi fastställer verkligen fungerar 
i praktiken. Det är en uppföljning av landstingets styrsystem. Det ger 
oss kontroll över verksamheten. 

En bred förankring hos de anställda och kunskap om intern kontroll 
är viktig för att arbetet ska fungera. Därför genomför landstinget 
varje år utbildningsinsatser för politiker, nyanställda medarbetare 
och chefer. 
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 – 

– -

”Arbetet känns mer 
meningsfullt när man 
följer upp hur det 
fungerar i praktiken ... 

”Det är mycket viktigt att 
intern kontroll diskuteras i 
landstingsstyrelsen. 

Belöningen utgörs av den återkoppling som den interna kontrollen 
ger. Om man upptäcker brister ska det leda till åtgärder. 

Arbetet känns mer meningsfullt när man följer upp hur det fungerar i 
praktiken. Vi har fått gå igenom ett antal rutiner där vi upptäckt brister. 
Det har ibland lett till att vi skrivit nya riktlinjer. Våra dokument är 
inga hyllvärmare. 

DET ÄR VIKTIGT ATT KLARGÖRA ANSVAR OCH RUTINER 

I landstingets reglemente framgår hur ansvaret för intern kontroll är 
fördelat och hur uppföljningen av arbetet ska ske. I koncernlednings
gruppen beslutas om landstingsgemensamma kontrollområden, 
d v s vad alla divisioner ska kontrollera. De landstingsgemensamma 
kontrollområdena varierar mellan olika år med ett rullande system 
så att man täcker in olika områden. Det kan t ex vara lönehantering, 
reseräkningar eller rutiner kring representation. 

Varje division upprättar en årlig intern kontrollplan som förutom de 
landstingsgemensamma kontrollområdena även omfattar verksam
hetsspecifka områden som divisionerna själva bestämmer. Av planen 
framgår vad som ska följas upp, vilka reglementen och policys som 
berörs, vem som är ansvarig och när rapporten ska redovisas. Den 
slutgiltiga kontrollplanen för varje division fastställs av landstings
styrelsen. 

Divisionerna genomför sedan det praktiska arbetet och rapporterar 
till redovisningschefen som ansvarar för dessa frågor på central nivå. 
Redovisningschefen sammanställer en slutlig helårsrapport som 
lämnas till landstingsstyrelsen. 

Det är mycket viktigt att intern kontroll diskuteras i landstings
styrelsen. När vi hittar något avvikande ska det förstås åtgärdas. 
Året efter följer vi och säkerställer att det verkligen fungerar. 

Om en division ett år upptäckt brister inom ett kontrollområde 
uppmanas alla divisioner att ta med det området i sina kontrollplaner 
året därpå. Till exempel upptäckte ett år en division stora brister i 
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             på den Säkra Sidan – om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landSting 

”Det är viktigt att man 
inte straffas för att man 

upptäcker brister. 

... Det har också funnits 
en idé att divisionerna 
ska granska varandra. 

– 

– 

– -

– 
-”

tjänstgöringsrapporter och attestrutiner och. Nästa år ingick dessa 
områden i alla divisioners kontrollplaner. 

Ett annat exempel är remisshanteringen av patienter. Vid en kontroll 
upptäcktes stora brister både i rutinerna som sådana och i personalens 
kunskaper om rutinerna. 

Det fck stor uppmärksamhet. Remisshanteringen är oerhört viktig 
eftersom den har en stor betydelse för patientsäkerheten och tilltron 
till sjukvården. Det blev en livlig debatt bland oss politiker när vi fck 
rapporten till styrelsen. Divisionerna fck i uppdrag att vidta åtgärder 
och att återkomma med redovisning av vad som gjorts i samband med 
delårsrapporten. 

Det fnns stora skillnader mellan divisionernas sätt att utföra den egna 
kontrollen. Den division som gjorde det mest omfattande och nog
granna arbetet vad gällde remisshanteringen upptäckte helt naturligt 
fest brister. Det fnns en risk att man inte vill göra ett så omfattade 
arbete eftersom det kan bli ett merarbete att åtgärda bristerna. Dess
utom kan det resultera i att man blir kritiserad. 

Det är viktigt att man inte straffas för att man upptäcker brister. 
Istället ska man vara noga med att följa upp att bristerna åtgärdas. 

SAMARBETE SKER BÅDE FORMELLT OCH INFORMELLT 

Divisionerna samverkar och utbyter erfarenheter. Ekonomichefer 
från alla divisioner träffar redovisningschefen för genomgång av vilka 
kontrollområden som ska fnnas med i kommande års plan. Eftersom 
de festa divisionsledningar sitter i samma hus förs också informella 
diskussioner om arbetet med den interna kontrollen. 

Divisionerna har full frihet att lägga upp hur uppföljningen ska ge
nomföras. Det är upp till varje divisionschef. T ex har vissa divisioner 
bett Löneservice att granska divisionens egen lönehantering. Det har 
också funnits en idé att divisionerna ska granska varandra. 

Per Östblom utbyter också erfarenheter med andra landsting. 

Vi är relativt få landsting och vi har regelbundet träffar via Sveriges 
Kommuner och Landsting. Där får vi chansen att bygga upp ett kon
taktnät och utbyta erfarenheter. 
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intern kontroll – en del av Styrningen | landStinget väStmanland 

ATT ARBETA MED INTERN KONTROLL KRÄVER UTHÅLLIGHET 

Arbetet har bidragit till fera positiva effekter ute i verksamheten. 

– 

– 

”– 

Det är ett arbete som 
måste pågå hela tiden. 

Arbetet med intern kontroll har lett till att vi tar mer seriöst på rutiner 
och riktlinjer och arbetar mer förebyggande. 

Den interna kontrollen säkerställer verksamhetens kvalitet. 

Kvalitetsnivån skiljer sig mellan de olika divisionerna. Som politiker 
kräver vi en mer jämn och hög kvalitetsnivå. När vi lyfter en fråga ska 
den vidarebefordras ut i organisationen och kvaliteten förbättras. 

En viktig lärdom är att det tar lång tid från det att man börjar föra 
in arbetet med intern kontroll till att det utgör ett naturligt inslag i 
verksamhetens rutiner. 

Att arbeta med intern 
Att arbeta med intern kontroll kräver uthållighet. Det är ett arbete kontroll kräver uthållighet. 

som måste pågå hela tiden. 

För att lyckas med intern kontroll är det viktigt att ha den politiska 
ledningens intresse och engagemang. 

– Jag anser att ansvaret nu ligger på rätt nivå. Landstingsstyrelsen har 
det övergripande ansvaret och intern kontroll är ett särskilt ärende 
på styrelsemötena. Det innebär att vi har fokus på frågan och kan få 
intressanta diskussioner. 

Goda råd från Västmanland 

1.  fastställ ett systematiskt arbetssätt och en tydlig ansvarsfördelning 
– upprätta ett reglemente. 

2.  utbilda både politiker och tjänstemän. 

3.  behandla den interna kontrollen i högsta styrelsen. 

4.  tilldela politiker som är intresserade ett särskilt ansvar för den 
interna kontrollen. 

5.  var noga med dokumentationen – den kan bli ett värdefullt skydd 
om något oförutsett skulle inträffa. 

✔ 
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Intern kontroll ger 
ett effektivt säkerhetsnät 

SkurupS kommun 

-

”... Det har lett till 
nytändning och politiskt 
fokus på intern kontroll. 

– -

– 

 
 

         

      

            

         

  

        
        

 

 
 

texten baseras på intervjuer 
med Sylve Qvillberg (s) 2:e vice 
ordförande i kommunfullmäk
tige, och marcus bengtsson, 
kvalitetschef i Skurups kommun. 

MOTTAGANDET HOS POLITIKERNA 
HAR VARIT MYCKET POSITIVT 

I Skurups kommun bor nästan 15 000 innevånare. Kommunen är 
en framgångsrik tillväxtkommun med infyttning och ett växande 
lokalt näringsliv. 

I januari 2003 togs beslutet i fullmäktige att kommunen skulle ar
beta med intern kontroll. Kommunstyrelsen fastställde tillämpnings
anvisningar och man tog fram en handbok med konkreta råd och 
mallar som stöd för det praktiska genomförandet. 

Initiativet kom från fera håll, bland annat från kommunens revi
sorer. Sylve Qvillberg har en bakgrund som ordförande i kommun
revisionen. 

Vi revisorer har under många år drivit på och granskat förvaltning
arna i deras arbete med intern kontroll. Det är viktigt eftersom det ger 
dokumenterad ordning och reda – det är ett kvalitetsarbete. 

Det har funnits fera skäl att driva på arbetet med intern kontroll. Dels 
kom ett förtydligat lagkrav i kommunallagen från år 2000. Dels ville 
kommunen uppnå fastställda kvalitetsmål genom bra egenkontroll. 

Mottagandet hos politikerna har varit mycket positivt. De vill 
utveckla arbetet ännu mer. Den här mandatperioden har vi många 
politiker som också arbetat med dessa frågor i sitt yrkesliv. Det har 
lett till nytändning och politiskt fokus på intern kontroll. 

DET VAR ETT LYFT NÄR MAN UTSÅG 
EN KVALITETSANSVARIG TJÄNSTEMAN 

Som kvalitetschef ansvarar Marcus Bengtsson för alla kvalitetsfrågor 
i kommunen, inklusive intern kontroll. Skurup har två myndig
hetsnämnder och två förvaltningar som lyder direkt under kom
munstyrelsen. Det yttersta ansvaret för den interna kontrollen vilar 
på kommunstyrelsen men det fnns en långtgående delegering till 
ledande tjänstemän inom de två förvaltningarna. I rollen som kvali
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–

• 

• 

• 

• 

• 

”Det var ett lyft när man 
utsåg en kvalitetsansvarig 
tjänsteman eftersom det drev 
på utvecklingen av arbetet 
med intern kontroll. 

tetschef ska Marcus Bengtsson bistå både tjänstemän och politiker 
i detta arbete. 

 Det var ett lyft när man utsåg en kvalitetsansvarig tjänsteman 
eftersom det drev på utvecklingen av arbetet med intern kontroll. 

ARBETET MED INTERN KONTROLL GER 
ETT BRA UNDERLAG FÖR PLANERING 

Den årliga processen startar med att en kontrollplan tas fram genom 
en risk och väsentlighetsanalys. I den deltar både politiker och 
tjänstemän. Arbetat omfattar att identifera risker och vilka konse
kvenser de kan leda till. Riskerna värderas både från ekonomiska och 
verksamhetsmässiga aspekter. De risker som får högst värden tas med 
i en kontrollplan. 

Kontrollplanen presenteras för kommunstyrelsen senast i januari. 
Styrelsen diskuterar planen och fastställer den. 

Under året fullföljs arbetet enligt planen med fastställda kontroller 
inom utvalda områden. För verksamhetsområden som lyder under 
kommunstyrelsen är det förvaltningschef eller motsvarande chef 
som ansvarar för det löpande arbetet. Inom myndighetsnämndernas 
ansvarsområden är det ansvariga politiker som sköter arbetet. 

De olika kontrollmomenten genomförs i praktiken av handläggare i 
verksamheten och kan ha väldigt olika karaktär t ex: 

att medarbetarsamtal genomförs, 

att säkerställa medicinbehandling så att patienter får medicin 
enligt sin ordination, 

uppföljning av att arbetsmiljölagen följs, 

kvalitetsuppföljningar av arbetet inom skolan och inom vård 
och omsorg, 

säkerställa att ny personal har kunskap om rutinerna inom 
handläggning av bygglovsärenden. 
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             på den Säkra Sidan – om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landSting 

”... Arbetet med intern 
kontroll ger också ett bra 

underlag för planering. 

”Arbetet med intern 
kontroll har fungerat 

som ett säkerhetsnät ... 

– 

– 

Kontrollmomenten kan vara stickprov, enkäter eller totalundersök
ningar. Resultaten redovisas på en särskild kontrollblankett. När man 
upptäcker en avvikelse ska den rapporteras till förvaltningschefen. 
Om avvikelsen är allvarlig ska förvaltningschefen omedelbart rap
portera till kommunstyrelsen som i sin tur ska rapportera till full
mäktige. 

Uppföljning sker minst en gång per år. Förvaltningscheferna över
lämnar en skriftlig rapport till kommunstyrelsen. Uppföljningen 
ska ske senast vi bokslutet för aktuellt verksamhetsår dvs i april året 
efter, men helst tidigare. 

Vi har insett att det är jätteviktigt med kvalitetsuppföljningar. Båda 
våra förvaltningar arbetar aktivt med intern kontroll men på olika sätt. 
En erfarenhet är att det är svårare och tar mer tid att följa upp den 
mjuka sektorn. Arbetet med intern kontroll ger också ett bra underlag 
för planering. 

DET HANDLAR OM KVALITETSKONTROLL 

I Skurup har man dessutom insett värdet av att resultatet sprids till 
berörd personal i organisationen. Därför sker regelbundet informa
tion till de anställda. Ett annat grepp är att lyfta fram goda exempel. 
Det gör man i samband med träffar som genomförs fyra gånger per 
år och som riktar sig till samtliga chefer och ledare i kommunen. På 
detta sätt sprids erfarenheter mellan olika verksamheter. 

Vi har fått bättre kontroll och en dokumentation som beskriver hur 
verkligheten ser ut. Vi har t ex upptäckt behovet av kompletterande 
utbildningar eftersom vi såg brister i rapporteringen. Det skulle vi 
aldrig upptäcka utan vårt uppföljningssystem. Effekten är att vi har 
fått en mer kontrollerad verksamhet. 

Arbetet med intern kontroll har fungerat som ett säkerhetsnät som 
fångar in avvikelser på ett tidigt stadium innan de hinner bli för 
allvarliga. Utan detta arbete hade vissa brister aldrig upptäckts. 
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intern kontroll ger ett effektivt SäkerhetSnät | SkurupS kommun 

– 

– ”Det är viktigt att förklara 
att man inte är ute efter 
att slå någon på fngrarna 
eller att sätta dit någon ... 

En lärdom är att välja ut viktiga kontrollområden och att urvalet 
sker med sunt förnuft. Kostnaderna för kontroller får inte heller bli så 
stora att de överstiger värdet eller nyttan av kontrollen. Det är viktigt 
att stämma av vilka konsekvenserna blir i ett vidare perspektiv. 

Idag arbetar i princip alla verksamheter med intern kontroll. Men det 
har inte alltid varit så. Därför arbetade man under en period aktivt 
med motivation och information för att få alla med på tåget. Det 
har funnits ett revirtänkande och det fanns en ovilja att andra skulle 
kunna syna den egna verksamheten. Idag upplever många istället att 
internkontroll är ett sätt att lyfta fram sin egen verksamhet och visa 
hur duktig man är. 

Det är viktigt att förklara att man inte är ute efter att slå någon på 
fngrarna eller att sätta dit någon. Det handlar om kvalitetskontroll 
för en effektiv och ändamålsenlig verksamhet. 

Goda råd från Skurup 

1.  Säkerställ att den högsta politiska ledningen har förståelse för och 
stödjer arbetet. 

2.  informera de anställda om vad intern kontroll innebär – för en 
dialog så att de förstår syftet. 

3.  beskriv arbetsprocessen på ett tydligt sätt och involvera cheferna i 
arbetet med kontrollplanen. 

4.  genomför en systematisk omvärldsanalys. 

✔ 

17 



Intern kontroll engagerar 
linköpingS kommun 

-

-

”Arbetet med intern kontroll 
engagerar både politiker 

och tjänstemän och berör 
nu alla i organisationen. 

       
   

        
 

    

        

        

          

 

 
 

texten baseras på intervjuer 
med urban björklund (m) 
ledamot i barn- och ungdoms
nämnden samt per nilsson, 
controller, kommunlednings
kontoret, ekonomi- och finans 
i linköpings kommun. 

INTERN KONTROLL BERÖR ALLA I ORGANISATIONEN 

Linköping är en utbildningsstad med en varierad arbetsmarknad. 
Det är en av Sveriges snabbast expanderade kommuner med drygt 
140 000 invånare. 

I mitten av 90talet fck frågorna om intern kontroll stor uppmärk
samhet både i Linköpings kommun och i samhället i övrigt. Intresset 
för dessa frågor ökade i kommunen och arbetet med intern kontroll 
startade. Sedan dess har kommunen arbetat aktivt med intern 
kontroll. 

1996 fck politiker, chefer och ekonomer en utbildning i intern kon
troll. Kommunen satte igång ett arbete med att göra planer för den 
interna kontrollen för kommande år och införde en rutin med årlig 
rapportering av genomförda åtgärder. 

1998 fastställde fullmäktige ett reglemente för arbetet med intern 
kontroll. Kommunstyrelsen fastställde tillämpningsanvisningar. Båda 
dokumenten har sedan reviderats fera gånger. 

Arbetet med intern kontroll engagerar både politiker och tjänstemän 
och berör nu alla i organisationen. 

I VÅRT UPPDRAG INGÅR ATT FÖLJA UPP VIKTIGA BESLUT 

Varje nämnd utser två av sina ledamöter till representanter för den 
interna kontrollen i den verksamhet som nämnden ansvarar för. 
Representanterna har i uppdrag att besöka verksamheten och göra 
uppföljningar. De gör fyra till sex besök per år. Resultatet samman
ställs i en rapport som redovisas för nämnden. Rapporten behandlas 
tillsammans med tjänstemännens mer djupgående uppföljningar. 

Urban Björklund i Barn och Ungdomsnämnden är en av de politiker 
som valts till representant för den interna kontrollen i sin nämnd, 
tillsammans med en representant från oppositionen. Tillsammans 
med en av förvaltningens områdeschefer har de undersökt hur sam
verkan sker mellan hemspråkslärare och övriga lärare. De har inter
vjuat rektorer, hemspråkslärare, övriga lärare och elever. Resultatet 
har de redovisat för nämnden. 
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– 

– 

– 

”Alla ska veta sina roller. 
Förankringsarbetet är viktigt 
för att skapa förståelse ... 

Uppföljningen av hemspråksundervisningen visade att hemspråks
lärarnas kompetens inte tillvaratogs och att de inte var delaktiga i 
lärarlaget. Uppföljningen resulterade i uppdaterade riktlinjer och 
konkreta råd för utökad samverkan. 

I vår rapport var vi väldigt raka. Rapporten innehöll fera konkreta 
förslag på åtgärder. Nu har man börjat tillvarata hemspråkslärarnas 
kompetens på ett bättre sätt. I vårt uppdrag ingår att följa upp viktiga 
beslut för att se till att de verkligen genomförs ute i verksamheten. 

FÖRANKRINGSARBETET ÄR VIKTIGT 
FÖR ATT SKAPA FÖRSTÅELSE 

Per Nilsson har under många år arbetat med intern kontroll ute i 
verksamheterna. Sedan ett halvår arbetar han centralt på kommun
ledningskontoret och har nu ett övergripande ansvar för arbetet med 
intern kontroll. Det nya uppdraget innebär att samordna och stödja 
verksamheterna. 

Det handlar om att dokumentera och införa rutiner för arbetet 
med intern kontroll. I mina uppgifter ingår att stödja arbetet så att 
de interna kontrollerna sker strukturerat med enhetliga metoder och 
enhetlig rapportering. Ett enhetligt och strukturerat arbetssätt gör det 
lättare att tolka och styra verksamheten. 

Rutinerna för intern kontroll har dokumenterats och det fnns för
teckningar över kontrollmoment. Där framgår bland annat vad som 
ska kontrolleras, hur det ska kontrolleras, när det ska utföras och vem 
som är ansvarig. 

Alla ska veta sina roller. Förankringsarbetet är viktigt för att skapa 
förståelse. Vi har nog egentligen gjort för lite av det. Här kan vi bli 
bättre. Man måste ständigt föra en dialog om vad intern kontroll är 
och vad det leder till. 
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på den Säkra Sidan – om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landSting 

”... Man börjar förstå att det 
handlar om att förebygga 
riskfyllda situationer och 
inte att sätta dit någon. 

– -

– 

– 

Arbetet med intern kontroll har under åren successivt utvecklats och 
förändrats. I början var det mycket fokus på ekonomi. Efter hand har 
arbetet blivit bredare. Efter påpekanden från revisorerna är det nu 
aktuellt med ytterligare metodförändringar. 

Arbetet med intern kontroll kommer i framtiden att i större utsträck
ning utgå från en analys av risker och väsentlighet. Inom kort startar 
vi en utbildning i en arbetsmodell som heter COSO.2 Det ska bli en 
avspark för ett nytt sätt att arbeta. 

Utbildningen riktar sig först till tjänstemän och intresset är stort. 
40 tjänstemän är redan anmälda. Senare kommer kursen eventuellt 
att erbjudas även för andra grupper än de som är direkt operativt 
inblandade – politiker, chefer, ekonomiassistenter. 

VI SKA SE TILL ATT NÄMNDENS 
BESLUT GENOMSYRAR VERKSAMHETEN 

Det är viktigt att människorna ute i organisationen förstår varför det 
är viktigt med intern kontroll och att man känner förtroende för hur 
arbetet bedrivs. 

Förståelsen har ökat. Många har idag en bättre uppfattning om vad 
arbetet med intern kontroll innebär. Man börjar förstå att det handlar 
om att förebygga riskfyllda situationer och inte att sätta dit någon. 

De som tagit till sig arbetssättet har lärt känna sin verksamhet bättre 
när de gått på djupet och vridit och vänt på många stenar. 

Att säga att vi arbetar med ”intern kontroll” kan låta som om vi har 
ett kontrollsamhälle. Vad det egentligen handlar om är att vi ska se 
till att nämndens beslut genomsyrar verksamheten. Skulle det vara så 
att vi har tagit tokiga beslut är det förstås också viktigt att få denna 
information så att vi kan rätta till det. 

2 läs mer om vad coSo är i avsnittet 
mer om intern kontroll. 
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       intern kontroll engagerar | linköpingS kommun 

Goda råd från Linköping 

1.  Skapa en ordentlig politisk plattform. fastställ reglemente och 
anvisningar för intern kontroll. 

2.  viktigt att man är överens om arbetssättet och avrapporteringen. 

3.  Se till att skapa en bra struktur för arbetet – ge uppdrag till 
förvaltningen och/eller anlita konsulter som stöd. 

4.  utbilda både politiker och anställda i intern kontroll. 

5.  ge ett bra stöd till arbetat ute i verksamheterna t ex i form av 
mallar, blanketter. 

✔ 

Hur ser det ut i din kommun  
eller i ditt landsting? 
Vi har här berättat om hur ett landsting och tre kommuner 
arbetar  med  intern  kontroll  och  förmedlat  deras  goda  råd.  
Det  är  fyra  goda  exempel  som  kan  ge  inspiration.  Det  är  
också lätt att se mönster i dessa. Vilka mönster ser du? Hur  
ser det ut i din egen organisation? 
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Intern kontroll handlar om 
tydlighet, ordning och reda ...

• 

• 

• 

• 

– 

Mer om intern kontroll 

”
VAD ÄR DÅ INTERN KONTROLL? 

Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda, att veta hur 
det går i verksamhet och ekonomi. Det fnns också internationellt 
förankrade defnitioner som uttrycker samma sak mera fylligt. 

Den interna kontrollen handlar om att på en rimlig nivå säkerställa: 

att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv, 
det vill säga god ekonomisk hushållning, 

att informationen om verksamheten och om den fnansiella 
rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig, 

att de regler och riktlinjer som fnns följs, 

att möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs. 

För att allt detta ska kunna säkerställas blir det uppenbart att den 
interna kontrollen behöver vara en integrerad del av det vardagliga 
arbetet, att den inte är en isolerad aktivitet. Den vävs in i och berör 
många delar och processer i verksamheten: – organisationen med 
tydliga och dokumenterade åtaganden, ansvar och befogenheter; 

personalens förutsättningar, kunskaper och attityder; – verksamhe
tens styr och rapporteringssystem. Den engagerar dig som politiker, 
förvaltningens ledning och alla anställda. 

Genom god intern kontroll kan både ni som är förtroendevalda och för
valtningsledningen ta ert ansvar och få kontroll över verksamheten. 

VEM HAR ANSVARET? 

Förtroendevalda 
Under slutet av 1990talet förstärktes insikten om att förtroendevalda 
inte alltid hade en tydlig bild av vad intern kontroll är och framförallt 
inte att man som förtroendevald har ansvaret. Då uppdagades också 
några trista ”affärer” i kommuner och landsting. Flera handlade om att 
den interna kontrollen var svag och ansvaret otydligt. Efter ett utred
ningsarbete ledde detta till att riksdagen beslutade om att förtydliga 
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”Det är viktigt att understryka 
att ansvaret är lika för dig 
som är fritidspolitiker som för 
dig som är heltidsanställd. 

Kommunallagen. Från år 2000 fnns därför en tydlig bestämmelse 
som defnierar ansvaret. Den fnns i Kommunallagen 6 kap 7 §: 

”nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrif
ter som gäller för verksamheten. de ska också se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.” 

Paragrafen ger en tydlig beskrivning av ansvaret. Du som är förtro
endevald ska se till att de uppdrag som är fastställda i fullmäktige 
blir genomförda på det sätt som det är tänkt och att det sker med 
tillräcklig intern kontroll. Lagstiftning och andra riktlinjer som gäller 
för verksamheten ska följas. 

Du som förtroendevald har alltså det yttersta ansvaret för att den 
interna kontrollen är tillräcklig. Men som förtroendevald förväntas 
du inte ha detaljkunskap om enskilda ärenden, rutiner och metoder, 
men du har ansvaret för att det fnns tillräckliga och fungerande 
rutiner för intern kontroll. 

Det är viktigt att understryka att ansvaret är lika för dig som är 
fritidspolitiker som för dig som är heltidsanställd. Kanske fnns det 
t o m större anledning för dig som fritidspolitiker att vara väldigt 
noga med att säkra den interna kontrollen, just för att du själv inte 
alltid är närvarande och deltar i verksamheten. Som förtroendevald 
har du också möjlighet att ”lägga ribban” där du signalerar, effektuerar, 
efterfrågar och uppmuntrar en god intern kontroll. 

Fullmäktige 
Det är ytterst fullmäktige som ger uppdrag och ansvar till styrelse 
och nämnder. Fullmäktige förväntar sig en återkoppling för att kunna 
följa upp och eventuellt omprioritera, ta nya initiativ och slutligen 
också utkräva ansvar från styrelse, nämnder och enskilda förtroen
devalda. I fullmäktiges ansvarsprövning är bedömningen av den 
interna kontrollen en viktig del.  

Nämnderna 
Varje styrelse och nämnd har alltså skyldighet att ”inom sitt område se 
till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs 
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på den Säkra Sidan – om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landSting 

”Det är vanligt 
att revision och intern 

kontroll blandas samman. 

på ett i övrigt tillfredsställande sätt”. Som vi läst i exemplen kan ett stöd 
för nämnden vara en årlig intern kontrollplan. En sådan plan utgår 
från att risker har inringats och värderats. I planen lägger nämnden 
fast hur och med vilken inriktning den interna kontrollen ska bedrivas 
under det kommande året och hur verksamheten löpande och perio
diskt ska följas upp. Det är nämnden som gör prioriteringar och lägger 
fast nivåer på uppföljningen. Kontrollen utförs sedan i allmänhet av 
tjänstemännen som också rapporterar resultatet till nämnden. Det 
ger underlag att kunna bedöma om det fnns behov av förändringar. 
Ledamöterna i nämnden kan också själva vara delaktiga och utföra 
delar av kontrollen, som i exemplen från Linköping och Skurup. 

Styrelsen 
Styrelsen (kommunstyrelsen och landstingsstyrelsen) har som de 
andra nämnderna ansvar att se till att den interna kontrollen är till
räcklig i den egna verksamheten. Styrelsen har dessutom ett särskilt 
uppdrag att leda och samordna kommunens eller landstingets ange
lägenheter och ha uppsikt över de andra nämnderna. Styrelsen ska 
med uppmärksamhet följa de frågor som kan inverka på utveckling 
och ekonomisk ställning, likaså ta initiativ, begära upplysningar och 
yttranden och göra de framställningar som behöv. Detta ger sam
mantaget styrelsen ett övergripande ansvar att se till att de övriga 
nämnderna arbetar med sin interna kontroll på ett tillfredsställande 
sätt. Som ett stöd för detta har fera kommuner upprättat reglemen
ten och/eller tillämpningsanvisningar som reglerar arbetet med den 
interna kontrollen, till exempel tydliggör vem som gör vad i kontroll
kedjan och anvisar metoder som ska användas för uppföljning av den 
interna kontrollen. I alla exemplen vi berättat om fnns ett reglemente 
för den interna kontrollen som en utgångspunkt för arbetet. 

Revisorerna 
Det är vanligt att revision och intern kontroll blandas samman. Många 
tror att revisorerna har ansvaret för den interna kontrollen. Men så är 
det inte. Revisorernas uppdrag är att granska om kommunens styrelse 
och nämnder har en tillfredsställande intern kontroll. De granskar 
också om verksamheten är ändamålsenlig och ekonomiskt effektiv 
och om räkenskaperna är rättvisande. Revisorerna gör sedan en samlad 
bedömning och uttalar sig om alla dessa delar i sin revisionsberät
telse. I exemplet från Skurup får vi veta att det är fullmäktiges 2:e 
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mer om intern kontroll 

vice ordförande, tidigare en förtroendevald revisor, som aktivt driver 
frågan om att utveckla den interna kontrollen. 

Vilka fer har ett ansvar för intern kontroll? 
Ni som är förtroendevalda i styrelse och nämnder ger uppdrag till verk
samhetens anställda och förutsätter att det som överlåtits blir utfört 
på avsett sätt. Ni ger också uppdrag till externa utförare. Ansvarsked
jorna kan bli långa och sammanhangen blir ibland komplicerade. Det 
är därför viktigt att varje led är klar över sitt uppdrag, sitt ansvar, sina 
förutsättningar och gränser. God intern kontroll där ansvar, befogen
heter och spelregler är tydliga hjälper till att säkra ansvarskedjan. 

Alltså… 
Intern kontroll är en ständigt pågående process som involverar alla i 
verksamheten från högsta politiska ledning ner till den enskilde som 
är anställd att utföra ett arbete. Den interna kontrollen är som mest 
effektiv när den är en integrerad del av verksamheten. 

VÄRDE OCH NYTTA AV INTERN KONTROLL 

Det handlar om effektivitet 
Fullmäktiges beslut ska genomföras på ett så effektivt sätt som möjligt 
och med god ekonomisk hushållning. God intern kontroll säkrar upp
följningen av verksamhetens prestationer, kvalitet och ekonomi. 

Det handlar om förtroende för det demokratiska systemet 
Medborgaren ska kunna förvänta sig ordning, tydlighet, uppföljning 
och kontroll av verksamheten. De vill kunna lita på att ni som är för
troendevalda sköter de uppdrag ni har och att kommunen har sunda 
system av regler och förhållningssätt. En god intern kontroll ger den 
politiska ledningen ett redskap som bidrar till att medborgarna kan 
bevara sin tilltro till det kommunala arbetet. God intern kontroll 
stärker förtroendet för det demokratiska systemet. 

Det handlar om att förebygga och åtgärda allvarliga fel 
Att arbeta med intern kontroll innebär att hitta och bedöma risker 
och att ha en bra och tillförlitlig rapportering. Det ger möjlighet att 

”Den interna kontrollen 
är som mest effektiv 
när den är en integrerad 
del av verksamheten. 

”God intern kontroll 
stärker förtroendet för 
det demokratiska systemet. 
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på den Säkra Sidan – om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landSting 

”Det fnns inget värde i 
kontroll för sin egen skull!

-
-

– 

3 coSos ramverk internal control – integra
ted framework är framtagen av den obero
ende amerikanska revisionsorganisationen 

committee of Sponsoring organizations 
of the treadeway commission. 

förebygga, upptäcka och åtgärda allvarliga fel i verksamheten och 
minimera negativa effekter av de fel, som trots allt inträffar. Som 
förtroendevald kan du ställa krav på att förvaltningens anställda ska 
identifera, bedöma och förebygga risker. Du kan också ställa krav på 
att få sammanställda bedömningar som underlag för prioriteringar 
av säkerhets och kontrollnivåer och i slutändan rapporter om hur 
kontrollen faller ut. 

Det handlar om säkerhet och rättssäkerhet 
God intern kontroll ser till att regler och rutiner är tydliga och följs. 
Det bidrar till att upprätthålla säkerhet och rättssäkerhet i den 
kommunala verksamheten. Medborgare/brukare ska bli bemötta 
och behandlade på ett korrekt och likvärdigt sätt. Tydlighet i regler 
och rutiner är också viktigt för de anställda. Det skapar säkerhet och 
förtroende i arbetet och minskar risken att misstänkas eller anklagas 
för inkompetens eller mygel.  

Balans mellan kostnad och nytta 
Insatser och kostnader för den interna kontrollen måste stå i rimlig 
proportion till nyttan. Det fnns inget värde i kontroll för sin egen skull! 
Den interna kontrollen ska ge en rimlig grad av säkerhet, 100 procent 
kontroll är ett orealistiskt krav. När former, rutiner och intervall för 
den interna kontrollen fastställs behöver man därför göra en avvägning 
mellan kostnad och nytta. 

Kostnaden är den tid och de resurser som behövs för de interna kontrol
lerna. Nyttan spänner mellan rent ekonomiska faktorer till att bibehålla 
förtroendet för verksamheten. Nyttan är värdet av att verksamheten 
når sina mål och lever upp till det som utlovats gentemot medborgarna. 
Nyttan är värdet av att verksamheten skyddas mot förluster, skador och 
missanvändning av materiella och personella resurser. 

EN MÖJLIG ARBETSMODELL 

Vid sidan av egna utvecklade modeller för att arbeta med styrning 
och uppföljning fnns ett antal etablerade ramverk som både beskriver 
vad intern kontroll är och hur man kan arbeta i praktiken. COSO
modellen3 är ett exempel på ett sådant etablerat ramverk och många 
organisationer hänvisar till just den modellen. Den är resultatet av 
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mer om intern kontroll 

ett utvecklingsarbete i USA, som sedan breddats och spridits över 
världen i både offentlig och privat sektor. Ett arbete med intern 
kontroll enligt den modellen bygger på fem komponenter eller per
spektiv. Arbetssättet understryker hur viktigt det är att arbeta med 
den interna kontrollen i sitt sammanhang och att organisationen 
behöver undersöka och värdera risker. Det visar och understyrker 
också vikten av att underbygga och stötta med information, engagera 
hela organisationen och slutligen att med någon form av uppföljning 
se till att systemet fungerar och hålls vid liv. 

Eftersom denna modell är så etablerad ger vi en kort beskrivning av 
de fem komponenterna som ingår i modellen: 

Kontrollmiljö. Det är viktigt att sätta in den interna kontrollen i sitt 
sammanhang, i den omgivning som den interna kontrollen verkar i 
och påverkas av. Kontrollmiljön utgörs bland annat av lagar och andra 
regelverk, organisation, ansvar och befogenheter. Informella faktorer 
som värdegrund, intern kultur och ledarskap är minst lika viktiga. 
Tillåter klimatet en öppen dialog om brister eller problem? Hur agerar 
ledningen i olika situationer? 

Riskanalys. Det konkreta arbetet med intern kontroll behöver bygga 
på en riskbedömning. Vilka risker eller hot kan fnnas? Hur troligt är 
det att dessa förekommer och hur allvarliga bedömer vi deras konse
kvenser på förtroende, verksamhet och ekonomi?  

Kontrollaktiviteter. Intern kontroll består i praktisk gärning av 
många olika rutiner och kontrollaktiviteter. Det är både sådana som 
är inbyggda i det löpande arbetet och särskilda uppföljande kontroll
insatser vid bestämda tidpunkter. Kontrollaktiviteterna syftar till att 
förebygga, upptäcka och korrigera fel och brister.  

Information. Ett starkt system för intern kontroll behöver tydlig och 
löpande information och kommunikation mellan medarbetare och 
ledning. Informationen fungerar som smörjmedel och skapar också 
motivation – alla behöver veta vad som gäller. Medarbetare behöver 
information om uppdrag, ansvar, förutsättningar, rutiner m m. Led
ningen behöver information för att kunna styra. Förtroendevalda 
behöver information för att kunna besluta, följa upp, omprioritera. 

Tillsyn. Det är viktigt att hålla efter hur den interna kontrollen funge
rar så att inte rutiner glöms bort, förringas eller blir förslappade. En 
kontinuerlig uppföljning och utvärdering säkrar att systemet hålls 
igång och förbättras. 

Fem komponenter  
i COSO-modellen 

1.  kontrollmiljö 

2.  riskanalys 

3.  kontrollaktiviteter 

4.  information 

5.  tillsyn 

✔ 
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Vad kan man lära?  

EFFEKTER OCH VINSTER 

Den medvetna satsningen på intern kontroll i de fyra intervjuade 
organisationerna har gett resultat: 

Hantering av risker 
… ökad uppmärksamhet på risker, 

… har kunnat förebygga risker, 

… fungerar som ett säkerhetsnät som fångar in avvikelser på ett tidigt 
stadium innan de hinner blir för allvarliga. 

Kvalitetskontroll och kvalitetsutveckling 
… större insyn i och kunskap om verksamheten, 

… bättre underlag för framtida planeringsarbete, 

… ökad effektivitet och förbättrat resursutnyttjande, 

… ett roligt utvecklingsarbete. 

Trygghet och förtroende 
… uppföljning av att politiska beslut fullföljs, att man når fastställda 

mål och att skattemedlen används på ett effektivt sätt. 

… borgar för effektiv och säker verksamhet med god ekonomisk 
hushållning. 

… ytterst kan en bra intern kontroll stärka förtroendet för de för
troendevalda och för det politiska och demokratiska systemet. 

FRAMGÅNGSFAKTORER 

Engagemang på politisk nivå 
Engagemang på den högsta politiska nivån är en viktig framgångs
faktor. I de kommuner och landsting som ingår i denna skrift är 
de förtroendevalda väl införstådda med sitt ansvar för den interna 
kontrollen. De har ett starkt engagemang och är i allra högsta grad 
involverade i processen. Deras delaktighet och engagemang har haft 

28 



         

          
           

      

         

       

           

stor betydelse för att ge den interna kontrollen uppmärksamhet och 
status vilket har resulterat i ett ökat engagemang i hela organisa
tionen. 

I både Skurup och Linköping har politikerna utsett förtroendevalda 
med särskilt internt kontrollansvar. De fungerar som en länk mellan 
nämnd och förvaltning i frågor som rör intern kontroll och de följer 
upp hur kontrollen fungerar. Politikerna har tagit kontroll över den 
interna kontrollen. 

Roller och ansvar 
Det är viktigt att de förtroendevalda förstår att de har det yttersta 
ansvaret för att den interna kontrollen är tillräcklig. Styrelsens över
gripande ansvar för uppsikt över nämnder och kommunalt ägda före
tag utgör en del i den interna kontrollen. Uppsikten handlar om att 
genom rapporter, iakttagelser och dialog följa vad som händer och att 
ta initiativ när mål och beslut inte följs. I de intervjuade kommunerna 
har man tydliggjort ansvarsfördelningen såväl mellan förtroendevalda 
och tjänstemän som mellan olika tjänstemannanivåer. 

Styrning och samordning 
I alla fyra exemplen har man samordnat utvecklingen av den interna 
kontrollen. De har fastställt övergripande styrdokument i form av 
reglementen och tillämpningsanvisningar. Styrdokumenten har lagt 
en grund för systematik och enhetlighet i arbetet. 

I de intervjuade kommunerna har man också utsett en tjänsteman 
med ansvar för att samordna och driva på arbetat med den interna 
kontrollen. Ansvaret innebär att se till att den interna kontrollplanen 
efterlevs, att ta initiativ till förändringar av planen, att sammanfatta 
rapporteringen, fungera som ett internt stöd för verksamheterna 
etc. 

Den interna kontrollen ses också som en del i det interna styrsystemet 
där arbetet med den interna kontrollen är en integrerad del av den 
årliga styrprocessen. 
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             på den Säkra Sidan – om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landSting 

Riskmedvetenhet 
En bra intern kontroll utgår från vilka risker som kan fnnas i verk
samheten. I Sundsvall och Skurup utgår man från en risk och väsent
lighetsanalys. Riskerna identiferas med hjälp av olika frågeställningar 
t ex: Vad händer om vi inte når målen? Vad händer om vi inte följer 
lagar och avtal? Vad händer om vi inte har tillförlitlig rapportering? 
Riskerna bedöms och värderas både ekonomiskt och verksamhets
mässigt: Hur sannolikt är det att de inträffar och vilka konsekvenser 
skulle det få för verksamheten, för ekonomin, för förtroendet? 

Rutiner 
Rutinerna för den interna kontrollen bör vara väl dokumenterade. 
Rutinbeskrivningen bör omfatta hur processen löper under året, 
vilka avstämningspunkter som fnns, vilka kontrollmomenten är, 
hur rapporteringen ska ske etc. I de intervjuade kommunerna följer 
arbetssättet en tydlig struktur. Kontrollmomenten kan till exempel 
utgöras av stickprov, enkäter eller totalundersökningar. 

Förankring och dialog 
Det är viktigt att alla i organisationen inser värdet av arbetet med 
intern kontroll och att man känner förtroende för hur arbetet bedrivs. 
Att skapa medvetenhet om vad intern kontroll innebär och varför det 
är viktigt är därför en tydlig framgångsfaktor. Det gäller att få såväl 
politiker som anställda involverade och engagerade i processen. Det 
är viktigt att alla förstår att det handlar om verksamhetsutveckling 
– inte om att leta syndabockar. 

Alla fyra organisationerna har insett vikten av information, kom
munikation och dialog för att nå förankring i verksamheten. Ibland 
har det funnits ett motstånd hos personalen som man behövt över
vinna. Utbildningsinsatser har riktat sig till både förtroendevalda 
och tjänstemän. Information om resultatet sprids på olika sätt till 
de anställda t ex via arbetsplatsträffar. I landstinget Västmanland 
genomför man varje år utbildningsinsatser för nyanställda medar
betare, chefer och politiker. I Skurups kommun lyfter man på de 
årliga chefsträffarna fram goda exempel vad gäller intern kontroll 
för att sprida erfarenheter mellan olika verksamheter. 
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    vad mer kan man lära? 

Tid, resurser och uthållighet 
Viktiga framgångsfaktorer är att skapa god balans mellan insatsen 
och nyttan av det interna kontrollarbetet och att ha uthållighet. 
Som för allt arbete som ska utföras krävs förstås att tid och resurser 
avsätts. Ett framgångsrikt arbete med den interna kontrollen leder 
till att behovet av akuta insatser minskar. På så sätt blir arbetet med 
den interna kontrollen en investering för framtiden. När behovet av 
akuta insatser minskar frigörs tid och resurser för utveckling. Det 
blir en god spiral. 
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Vad kan du göra som förtroendevald? 

Som förtroendevald kan du ta dig an eller gå vidare med den 
interna kontrollen på många olika sätt – olika beroende på hur 
den interna kontrollen ser ut och fungerar i din kommun och 

i din styrelse eller nämnd idag. 

Vi avslutar med några frågor som du möjligen kan använda i din 
fortsatta process, såväl själv som tillsammans med de du arbetar med 
i styrelsen eller nämnden: 

Vet jag hur det går i verksamheten? Har jag den information 
jag behöver för att kunna styra och reagera? Är mina krav och 
önskemål tydliga? Vad behöver/vill jag veta för att kunna ta mitt 
ansvar? 

Vad innebär intern kontroll för mig och för mina kollegor i sty
relsen eller nämnden? Vilka är våra associationer och referens
ramar? 

Vilka grunder, system och rutiner har vi för den interna kontrollen 
i kommunen och i vår styrelse eller nämnd? 

Har vi en bra kontrollmiljö – tydlighet i organisation, ansvar och 
förutsättningar, bra ledning, klimat för samtal och förändringar, 
beredskap att hantera eventuella problem m m? Hur är ”tonen på 
toppen”? 

Vilka risker kan fnnas i vår verksamhet? Finns det områden/frågor 
som känns särskilt viktiga att uppmärksamma? Hur kan vi arbeta 
med att inringa risker? 

Hurvillviföljauppdeninternakontrollenistyrelsenellernämnden? 

Vad förväntar jag mig att de anställda tar hand om? Hur tydlig är 
jag med mina krav och frågor? 
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REFERENSER 

På SKL´s webbsida www.skl.se/Intern kontroll kan du hitta aktuell 
information om intern k ontroll  
För att ladda ner skriften www.skl.se/publikationer 

Proposition 1998/99:66. En stärkt kommunal revision 
Intern kontroll. En del av verksamhets- och ekonomistyrningen.  
Öhrlings PriceWaterhouseCoopers 

Ta kommandot över risk- och väsentlighetsanalysen.  
Sveriges K ommuner och Landsting 

Committee of  Sponsoring Organizations of the Treadway 
 Commission. Internal control – integrated framework.  
www.coso.org 

Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector  
INTOSAI (International Organization of State Audit Institutions)  
www.intosai.org 

Korruptionens struktur i Sverige, ”Den korrupte upphandlaren” 
och andra fall om mutor, bestickning och maktmissbruk. Rap-
port 2007:21. Brottsförebyggande rådet (Brå), särskilt avsnittet 
 ”Förebyggande str ategier och metoder”; s 127 ff. 



 

 På den säkra sidan 
Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting 

Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det 
som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert 
sätt. Nödvändigt och viktigt för dig som är förtroendevald och 
har ansvar för verksamheten. Så enkelt är det kanske? Ändå är 
det många som känner sig osäkra på vad det innebär i praktiken. 

Med den här skriftens exempel, fördjupningar och refektioner 
försöker vi belysa vad intern kontroll är och hur du som 
förtroendevald kan arbeta för att utveckla den. 

Trycksaker från Sveriges Kommuner och Landsting 

beställs på www.skl.se/publikationer eller på 

tfn 020-31 32 30, fax 020-31 32 40. 

ISBN 978-91-7164-334-6 

, 

118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 

Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 

info@skl.se www.skl.se 

www.skl.se
mailto:info@skl.se
www.skl.se/publikationer


 
  

 

   
    
    
 
 

   
   

  
 
 
 

         
  

 
 

   
  

 
            

 
 

    
    

    
  

  
  

 
 

        
 

            
            

             
 

               
            

 
  

  
 

           
 
 
 

 
 
 

   

1 

socialförvaltningen 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 

Tjänsteskrivelse 
Handläggare Datum Diarienummer 
Christina Hjalte 2023-01-04 SN/2023:29 

socialnämnden 

Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens arbetsutskott för 
mandatperioden 2023-2026 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar: 

För mandatperioden 2023-01-01 - 2026-12-31 utse följande ledamöter och ersättare till socialnämndens 
arbetsutskott: 

Ledamot Ersättare 
Johanna Bergsten (S) NN () 
Håkan Svensson (M) NN () 
NN () 

Ärendet 
Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens arbetsutskott. 

Kommunallag och reglemente anger att socialnämnden får inrätta ett särskilt arbetsutskott bestående 
av tre ledamöter. Ordförande och vice ordförande är självskrivna ledamöter i arbetsutskottet. 
Ledamöter och ersättare väljs av nämnden bland dess ledamöter för fyra år. 

Arbetsutskottets uppgift är att dels fungera som beredning för nämndens ärenden, dels att besluta i 
sådana enskilda ärenden som inte delegerats till chef eller handläggare inom verksamheten. 

Protokollsutdrag till 
Valda ledamöter 

Exp / 2023 

Socialförvaltningen 

Sara Grape Junkka 
Förvaltningschef 



 
  

 

   
    
    
 
 

   
   

  
 
 
 

        
    

 
 

   
  

 
             

         
 

 
         

 
            

             
      

 
  

  
 

           
 
 
 

 
 
 

   
 

1 

socialförvaltningen 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 

Tjänsteskrivelse 
Handläggare Datum Diarienummer 
Christina Hjalte 2023-01-04 SN/2023:29 

socialnämnden 

Val av ordförande och vice ordförande till socialnämndens 
arbetsutskott för mandatperioden 2023-2026 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar: 

För mandatperioden 2023-01-01 - 2026-12-31 utse Johanna Bergsten (S) till ordförande och 
Håkan Svensson (M) till vice ordförande i socialnämndens arbetsutskott. 

Ärendet 
Val av ordförande och vice ordförande till socialnämndens arbetsutskott. 

Kommunallag och reglemente anger att socialnämnden får inrätta ett särskilt arbetsutskott bestående 
av tre ledamöter. Ordförande och vice ordförande är självskrivna ledamöter i arbetsutskottet, tillika 
ordförande och vice ordförande i utskottet. 

Protokollsutdrag till 
Valda ledamöter 

Exp / 2023 

Socialförvaltningen 

Sara Grape Junkka 
Förvaltningschef 



 
  

 

   
    
    
 
 

   
   

  
 
 
 

        
    

 
 

   
  

 
               

     
 

 
          

 
          
          

 
 

        
 

  
 

     
  

 
           

 
 
 

 
 
 

   

1 

socialförvaltningen 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 

Tjänsteskrivelse 
Handläggare Datum Diarienummer 
Christina Hjalte 2023-01-04 SN/2023:30 

socialnämnden 

Val av representanter till Timrå kommuns Tillgänglighets- och
pensionärsråd för mandatperioden 2023-2026 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar: 

För mandatperioden 2023-01-01--2026-12-31 utse NN () till vice ordförande och NN () till ersättare i 
Timrå kommuns Tillgänglighets- och pensionärsråd. 

Ärendet 
Val till Timrå kommuns Tillgänglighets- och pensionärsråd för mandatperioden 2023-2026. 

Arbetsordning för Timrå kommuns Tillgänglighets- och pensionärsråd (KPTR) anger att 
socialnämnden ska utse vice ordförande och en ersättare till rådet 

Beslutsunderlag 
Arbetsordning för Timrå kommuns Tillgänglighets- och pensionärsråd (KPTR) 

Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
Timrå kommuns tillgänglighets- och pensionärsråd 
Valda ledamöter 

Exp / 2023 

Socialförvaltningen 

Sara Grape Junkka 
Förvaltningschef 



     

 

 

 
  

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 10 1 (2) 

Arbetsordning för Timrå kommuns Tillgänglighets-
och pensionärsråd (KTPR). 

Fastställd av kommunfullmäktige 2019-10-28 § 171 

Gäller från och med 2020-01-01 

Rådets roll 
Det kommunala samarbetsrådet är ett organ utan egen beslutande rätt men med en 

viktig funktion utifrån den kompetens som finns i gruppen. Samarbetsrådet arbetar 

utifrån gällande lagar, Agenda 2030, FN- konventionen om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning och utifrån universell utformning. Alla människor, oavsett 

funktionsförmåga har rätt till största möjliga självständighet och oberoende. 

Samhället har det grundläggande ansvaret att detta tillgodoses. Samarbetsrådet ska 

arbeta gruppbaserat och inte på individnivå. Rådets intressebevakning ska vara 

kommunövergripande över kommunens ansvarsområden. 

Syfte 

Syftet med rådet är att: 

Vägleda och förstärka inflytandet i kommunens samhällsfrågor så att ett 

helhetstänk kommer in i ett tidigt skede. 

Utveckla god samverkan mellan rådets organ och kommunens nämnder och 

förvaltningar och bolag. 

Samverkansrådet ska genom omvärldsbevakning hålla sig uppdaterad och ha 

goda kunskaper inom sina verksamhetsområden. 

Lämna remissyttranden på kommunens samhällsplanering så en fungerande 

tillgänglighets och seniorsperspektiv beaktas i all planering. 

I kommunens nämnder/verksamheter initiera nya frågor som berör personer 

som grupp inom rådets funktioner. 

Förmedla kunskaper som kan förändra och förbättra människors värderingar 

och attityder. 



     

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    
 

  

 

FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 10 2 (2) 

Sammansättning 

Rådet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen utser ordförande, samt en ersättare för dessa bland sina egna 

ordinarie ledamöter och ersättare. Kommunstyrelsen utser sekreterare för rådet. 

Socialnämnden utser vice ordförande och en ersättare. 

Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och tekniknämnden samt Miljö- och 

byggnadsnämnden utser vardera en ordinarie ledamot och en ersättare bland sina 

egna ordinarie ledamöter. 

Vidare ska rådet bestå av minst fem (5) ordinarie representanter  och fem (5) 

ersättare från funktionshindersorganiationer och en ordinarie representant och en 

ersättare från var och en av Pensionärernas riksorganisation (PRO),  PRO samråd, 

Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG), Svenska Kommunal Pensionärernas 

förbund (SKPF) och Sveriges Pensionärsförbund (SPF). Dessa representanter ska 

utses på varje organisations inför varje mandatperiod. 

Rådet ska sammanträda minst fyra (4) gånger per kalenderår. Vid varje möte förs 

protokoll, vilket ska justeras av ordförande och en justerare. Extra sammanträden 

kan hållas om rådets ordförande eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det. 

Kommunstyrelsen har även möjlighet att uppdra till ordförande, annan ledamot eller 

tjänsteman att informera och samråda med representanter för rådets 

organisationsledamöter i brådskande ärenden när inte hela rådet kan sammankallas. 

Representanter för andra samhällsorgan kan även inbjudas till rådet för information, 

diskussion eller samråd. 

Arvode och reseersättning 
Till ledamöter utgår arvode och resekostnadsersättning i enlighet med rese- och 

ersättningsreglemente i Timrå kommun. 

Ändring av arbetsordning 
Ändringar i detta reglemente aktualiseras av KTPR eller kommunstyrelsen. Vid varje 

ny mandatperiod ska övervägas om dokumentet behöver revideras. 



 
  

 

   
    
    
 
 

   
   

  
 
 
 

      
   

 
 

   
  

 
             

       
 

   
   

  
 

 
        

          
        

 
          

   
 

 
     

    
 

  
  

  
 

           
 
 
 

 
 
 

   

1 

socialförvaltningen 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 

Tjänsteskrivelse 
Handläggare Datum Diarienummer 
Christina Hjalte 2023-01-05 SN/2023:31 

socialnämnden 

Val av representanter till Kommunförbundets Socialnämndspresidium
för mandatperioden 2023-2026 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar: 

För mandatperioden 2023-01-01 – 2026-12-31 utse ordinarie ledamöter i arbetsutskottet till Val av 
socialnämndens representanter till Socialnämndspresidiet för mandatperioden 2019-2022. 

Johanna Bergsten (S) 
Håkan Svensson (M) 
NN () 

Ärendet 
Kommunförbundet Västernorrland (KfVn) samverkar inom flera politikområden. Politiska 
företrädare från kommunerna utses till Förbundsmötet, Styrelsen samt Presidier. Socialnämnden 
utser en majoritets- och en oppositionsföreträdare till Socialnämndspresidiet. 

För senaste mandatperiod utsågs ordinarie ledamöter i socialnämndens arbetsutskott till 
representanter i socialpresidiet. 

Beslutsunderlag 
Länssamverkan genom Kommunförbundet Västernorrland 2023-2026 
Nätverksdokument socialpresidiet, rev 2019-03-29 

Protokollsutdrag till 
Kommunförbundet Västernorrland 
Valda ledamöter 

Exp / 2023 

Socialförvaltningen 

Sara Grape Junkka 
Förvaltningschef 



 
 
 
 
 

 

  
      

     
 

 
     

 
       

         
 

          
 

  
            

             
   

            
           

             
          

 
     

     
     

     
     

     
     

 
  

        
        
          

        
 

  
          

        
 
  
  
  

  

Härnösand 2022-11-25 

Länssamverkan genom Kommunförbundet Västernorrland 2023-2026 

Kommunförbundet Västernorrland samverkar inom flera politikområden. 
Som stöd till presidierna finns samordnare på Kommunförbundet Västernorrland. 

Vi önskar därför att medlemskommunerna utser sina politiska företrädare till: 

 
-

 

 

FÖRBUNDSMÖTET 
Varje medlemskommun utser ett ombud vardera och därtill ett ombud per 8 000
tal invånare vid ingången av det år då allmänna val till kommunfullmäktige senast 
ägt rum. 
Förbundsmötet fastställer ombuden för hela mandatperioden, d v s till det första 
ordinarie förbundsmötet efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige senast 
ägt rum. För ombud utses ersättare. Vid valet bestäms den ordning i vilken 
ersättare skall kallas. Kommunen ansvarar för att kalla eventuella ersättare. 

Härnösand, 4 ledamöter samt ersättare 
Kramfors, 3 ledamöter samt ersättare 
Timrå, 3 ledamöter samt ersättare 
Sollefteå, 3 ledamöter samt ersättare 
Sundsvall, 13 ledamöter samt ersättare 
Örnsköldsvik, 8 ledamöter samt ersättare 
Ånge, 2 ledamöter samt ersättare 

STYRELSEN 
Varje medlemskommun utser två ordinarie ledamöter, kommunalråd och 
oppositionsråd, samt två ersättare till förbundets styrelse. 
Förbundsmötet utser sedan styrelsens ordförande samt en eller två vice 
ordförande för den tid valet till ledamot avser. 

PRESIDIER 
Presidierna utgörs av en majoritets- och en oppositionsföreträdare från varje 
medlemskommun och ska utses till följande presidier: 

- Skolnämndspresidiet 
- Vuxenutbildningspresidiet 
- Socialnämndspresidiet 

Kommunförbundet Västernorrland, Järnvägsgatan 2, 871 45 Härnösand. 
Tfn 0611-55 54 00   Org. Nr. 222000-0638  Pg 28 45 81-6   Bg 5781-4857  E-post förnamn.efternamn@kfvn.se Hemsida: www.kfvn.se 

mailto:f%C3%B6rnamn.efternamn@kfvn.se
www.kfvn.se


 
            

            
             

 
   

  
 

  
  

  
 
 
 
 
 

  
   

 

Vi behöver få in uppgifterna om kommunernas utsedda representanter senast den 
2022-12-31. Eftersom vissa nämnder utser representanter i januari går det bra att 
komplettera med de representanter som ännu ej blivit valda fram till 31 januari. 

Uppgifterna skickas till: 
info@kfvn.se 
eller 
Kommunförbundet Västernorrland 
Järnvägsgatan 2 
87145 Härnösand 

Erik Lövgren 
Ordförande, Kommunförbundet Västernorrland 

mailto:info@kfvn.se
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Upprättat: 2017-11-08 
Reviderat/fastställt: 2019-03-29 

Nätverksdokument- Socialpresidiet 

Nätverkets uppdrag/syfte Forum för: 

Socialnämnders beredningsgrupp för ReKo 

Omvärldsbevakning inom politikområdet 

Politiskt samverkansverkansforum för utveckling 

Erfarenhetsutbyte i rollen som socialnämndsordförande, vice ordförande samt opposition. 

Max 3 deltagare representerar från varje kommun, där kommunen har två nämnder max 4 

representanter. 

Informationsforum för KFVN 

Samordning av: (eller annan beskrivning/kategorisering) 

•Frågor för Social ReKo 

• 

• 

• 

Gemensamma ställningstaganden i utvecklingsfrågor 

Information och uppdatering inom politikområdet 

SVOM, samverkan med Jämtland/Härjedalen 

Mötesfrekvens: 

5 ggr/år varav 4 möten på KFVN eller annan lämplig lokal cirka 2 veckor före Socia ReKo, samt 1 

heldags möte i någon av kommunerna. Kommunens nämndsordförande är då värd och ansvarig för 

programmet. 

Arbetsformer:  

-Beredning av dagordning inför mötet sker via telefon/Skype, görs av ordförande, vice ordförande 

tillsammans med samordnaren- som också kommer med input för dagordning. 

-Ordförande skickar kallelse/inbjudan och relaterade dokument till nätverkets medlemmar. 

-Alla nätverkets deltagare kommer med input till dagordningen, om det finns önskemål om vad som 

ska tas upp. Dessa skickas via mail till ordförande. 

-Vid mötet början signaleras behovet av ”egentid” utan tjänstemannanärvaro. 

-Stående punkt på dagordningen är Social ReKo 

- Minnesanteckningar skrivs av samordnaren. 



                                                                       
                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

Upprättat: 2017-11-08 
Reviderat/fastställt: 2019-03-29 

”Alla deltagare ansvarar för att sprida informationen till relevanta aktörer på hemmaplan och 

nätverken har en hög grad av självständighet. 

De definierar själva syfte och mål med nätverket, och avgör själva med vilken frekvens de träffas. 

Dock bör varje nätverk förtydliga intentionerna med det gemensamma arbetet och försäkra 

kopplingen till det övergripande syftet. ” 

(Ur Policydokument för länsgemensamma nätverk) 



 
  

 

   
    
    
 
 

   
   

  
 
 
 

       
  

 
 

   
  

 
           

    
 

 
         

 
            

           
  

 
            

        
 

   
             

            
 

 
              

  
 

 
          

     
       

      
 

  
  

  
 

           
 
 
 
 

1 

socialförvaltningen 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 

Tjänsteskrivelse 
Handläggare Datum Diarienummer 
Christina Hjalte 2023-01-04 SN/2023:32 

socialnämnden 

Val av representant till samverkansorganisationen HälSam för
mandatperioden 2023-2026 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar: 

För mandatperioden 2023-01-01 – 2026-12-31 utse ordförande, Johanna Bergsten (S), till 
socialnämndens representant i Hälsam. 

Ärendet 
Val av representant till samverkansorganisationen HälSam för mandatperioden 2023-2026. 

Under 2022 beslutades om en ny politisk samverkansstruktur, HälSam, som inkluderar skolans 
representanter, att ersätta den tidigare samverkansorganisationen för hälso- och sjukvård och 
socialtjänst, SocialReKo. 

Socialnämnden bekräftar det tidigare beslutet med val av nämndens nya ordförande, Johanna 
Bergsten (S) som representant till HälSam under mandatperioden. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämnden beslutade i juni 2022 att anta den nya politiska samverkansstrukturen HälSam, att 
gälla från 2023-01-01. Socialnämnden utsåg ordförande att representera nämnden i HälSam under 
mandatperioden. 

Socialnämnden beslutade i december att uppdra till förvaltningschef att bemanna och delta i denna 
samverkan (tjänstemannaorganisationen). 

Beslutsunderlag 
SN/2022-06-21 § 101, Ny samverkansstruktur mellan region Västernorrland, Socialnämnden Timrå 
samt Barn- och utbildningsnämnden Timrå. 
Ny samverkansmodell region-socialtjänst-skola, förslag på politisk nivå 
SN/2022-12-14 § 174, Ny samverkansstruktur HälSam. 

Protokollsutdrag till 
KFVN samverkanskoordinator 
Vald ordförande 

Exp / 2023 



 
  

 

   
    
    
 
 

   
   

 
 

 
 

   

2 

socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

Handläggare Datum Diarienummer 
Christina Hjalte 2023-01-04 SN/2023:32 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 

Socialnämnden 

Sara Grape Junkka 
Förvaltningschef 



 
 

  
  

 
 

  

  
      

      
 

 
 

  
       
           
           
            

 
          

 
 

          
              

          
           

  
 

             
             

        
            

       
 

         
 

   
            

         
              

              
          

 
 

       
 

  
  

 
 

           

1 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag 
Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2022-06-21 

§ 101 
Ny samverkansstruktur mellan Region Västernorrland, Socialnämnden
Timrå samt Barn- och utbildningsnämnden Timrå
SN/2022:61 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Anta den nya politiska samverkansstrukturen HälSam. 
2. Det nya samverkansorganet, HälSam, börjar gälla från och med 2023-01-01. 
3. Det nuvarande samverkansorganet, Socialreko, upphör gälla från och med 2022-12-31. 
4. Ordförande för socialnämnden Timrå utses att representera nämnden i HälSam under 

mandatperioden. 
5. Ett presidium för HälSam väljs utifrån beskrivning i bilaga. 

Ärendet 
Den nuvarande politiska samverkansorganisationen för hälso- och sjukvård och socialtjänst, 
SocialReKo, har 2022-06-03 tillsammans med skolans representanter ställt sig bakom ett förslag för en 
ny politisk samverkansstruktur som inkluderar skolans representanter. SocialReKo tillsammans med 
skolans representanter rekommenderar berörda nämnder i Regionen och kommunerna att besluta 
enligt rekommendationen. 

En arbetsgrupp har levererat ett förslag för den politiska samverkansstrukturen till SocialReKos möte 
2022-06-03. På mötet deltog även skolans representanter. Förslaget innebär en beskrivning för den 
länsövergripande, politiska samverkansstrukturen HälSam som inkluderar skolans representanter. 
Förslaget innehåller en beskrivning på uppdraget för den politiska strukturen, representationen och 
hur kopplingen till huvudmännen ska se ut. 

Ordförande samt förvaltningschef presenterar förslaget i samband med sammanträdet. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämnden beslutade, 2022-02-15 § 14, om att: Inriktning för fortsatt samarbete med 
samverkansmodellen är ett gemensamt politiskt övergripande samverkansforum med representation 
från regionen, socialtjänsten och skolan samt tre strategigrupper med utgångspunkt i barn och unga, 
vuxna samt äldre samt att: Uppdra till förvaltningschef att i samarbete med beredningsgrupp och 
länets skolchefer utarbeta ett förslag på samverkansmodell utifrån ovanstående resonemang. 

Beslutsunderlag 
Ny samverkansstruktur – Förslag på politisk nivå 

Protokollsutdrag till 
KFVN samverkanskoordinator 
Ordförande 

Exp / 2022 



 Förslag på politisk
nivå 
Ny samverkansmodell region – socialtjänst – skola 

I Västernorrland 

220603 



Bakgrund 

SocialReKo tillsammans med skolans representanter beslutade 20220204 att 
rekommendera att kommunerna och regionen att ställa sig bakom förslagen: 

”- att inriktning för fortsatt arbete med samverkansmodellen är ett gemensamt politiskt övergripande 
samverkansforum med representation från regionen, socialtjänsten och skolan samt tre 
strategigrupper med utgångspunkt i barn och unga, vuxna samt äldre; 
- att ge beredningsgruppen i uppdrag att i samarbete med skolcheferna utarbeta ett förslag på 
samverkansmodell utifrån ovanstående resonemang; 
- att återkomma med en deluppföljning till ett gemensamt möte (region, skola och socialtjänst) 8/4 kl. 
09.00; 
- att återkomma med ett välförankrat tjänstepersonsförslag till politisk struktur senast 1/5 som vidare 
ska fattas beslut om på ett gemensamt möte (skola, socialtjänst och region) 3/6 kl. 09.00; 
- att återkomma med en deluppföljning på fortsatt framtagande av tillhörande tjänstepersonsstruktur 
till ett gemensamt möte (socialtjänst, skola och region) 23/9 kl. 09.00, 
- att återkomma med ett slutgiltigt och välförankrat tjänstepersonsförslag till tjänstepersonsstruktur 
senast 31/10 som vidare ska fattas beslut om på ett gemensamt möte (skola, socialtjänst och 
region) 9/12 kl. 09.00” 



Bakgrund forts. 

Arbetsgruppen: 
Ewa Klingefors, Samordningsdirektör, RVN 
Anna-Lena Lundberg, Områdesdirektör, RVN 

Mats Collin, Socialchef Härnösand 
Denise Wallén, Socialchef, Sundsvall 

Örjan Abrahamsson, Skolchef, Sollefteå
Kent Ylvesson, Skolchef, Ånge 

Sirpa Virtanen, Kommunförbundet Västernorrland 



–
Hälsosam Samverkan 

 “HälSam” 
Nytt namn på en ny 
samverkansstruktur 

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-NC-ND 

https://www.life-time.se/vardkvalitet/patienterna-ska-vinna-pa-okad-samverkan-mellan-landsting-och-lakemedelsforetag/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Utgångspunkter för samverkansstrukturen 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Gemensam värdegrund och gemensamt mål 
Samverkan ska ske med utgångspunkt i de 
gemensamma mål för samverkan som 
skapats, efter att samverkansstrukturen är 
konstituerad 

Samverkan ska bygga på innevånarnas behov 
och vara en stödprocess till sammanhållna 
insatser kring innevånaren i verksamheterna 

Strukturen för samverkan ska byggas upp 
utifrån verksamhetens behov av stöd för 
samarbetet 

Strukturen är ett system för samråd och samtal, 
beslut kan endast fattas hos huvudmännen 

Rollerna, uppdrag, arbetssätt och syftet med 
strukturen är att helhet och delar ska vara 
tydligt och lättbegripligt beskriven 

Samtliga huvudmän ska vara representerade i 
samverkan 

Alla deltagande parter är fullvärdiga 
medlemmar i samverkan 

Samverkanstrukturen ska stödjas av 
administrativa funktioner och 
kommunikationsstöd 



• 

• 

• 

Parter – syfte 
- mål 

Parterna i denna samverkan är Region 
Västernorrland och länets sju kommuner,
Sundsvall, Ånge, Timrå, Härnösand, Kramfors,
Sollefteå och Örnsköldsvik. 
Syftet är en hållbar, levande samverkan utifrån 
invånarnas behov 
Målet är att samverkan aktivt ska bidra till 
utvecklingen av tidiga, tillgängliga, 
sammanhållna, och personcentrerade insatser 
för barn och unga, vuxna och äldre. 



• 

• 

• 

Uppdrag 

Syftet är att stödja och skapa förutsättningar för gemensamma insatser för 
innevånares hälsa. 

Den politiska samverkan inom HälSam är ett forum för dialog och beredning på 
politisk nivå inför huvudmännens beslut i frågor som kräver samråd och samsyn. 
Detta kan vara inför större avtal, överenskommelser och gemensamma projekt 
mellan huvudmännen. 
Formella beslut fattas därefter av respektive huvudman. 

Den politiska samverkan inom HälSam samråder och skapar förutsättningar för
samverkan inom tre strategiska områden: Barn och Unga, Vuxna och Äldre. 



Forts… Uppdrag 

• HälSam följer upp och stödjer tjänstemäns samverkan inom strategiska 
områden genom årliga temamöten inom varje strategiskt område. Utöver 
tema-möten för uppföljning, har man varje år ett gemensamt möte för alla 
områden i övergripande/överskridande samverkansfrågor. 
• 
• 

HälSam har utifrån beskrivningen ovan minst 4 möten / år. 
Hälsams presidier ansvarar för de tre strategiområden med årliga 
temamöten och utgör kontakten mellan den politiska nivån, Länsledningen 
för HälSam och tjänstemännens arbete inom strategiområden. 



Övergripande organisation – politisk nivå 

• 

• 

Kommunal representation: Ordföranden 
för länets kommuners skolnämnder (eller 
motsvarande) och socialnämnder (eller 
motsvarande) 
Region Västernorrlands representation: 
Ordföranden för Hälso-och 
sjukvårdsnämnden (HSN), Regional 
utvecklingsnämnd (RUN) samt Vårdvals-
utskottet (VVU) 



• 

• 

Roller 

Den politiska samverkan har ett presidium bestående av tre ordförande (en 
sammankallande). 

Dessa tre har ansvar för ett respektive strategiskt område: barn/unga, 
vuxna och äldre. 
Posterna väljs mandatperioden ut och bereder tillsammans inför mötena. 
Respektive ordförande ansvarar för de möten som berör deras strategiska 
område. Den sammankallande utses av presidiet när detta är på plats. 



Forts… Roller 

• 

• 

Från kommunerna utses någon till presidiet utifrån följande grund: 
Respektive socialpresidium och skolpresidium på länsnivå väljer sin 
representant bland ordförandena. En rekommendation är att dessa väljs 
från olika kommuner för en bredare spridning och att valet sker så snart 
som möjligt in på den nya mandatperioden. 

Från regionen utses någon till presidiet utifrån de tre representanterna: 
ordförande i HSN, RUN samt VVU. 



Forts… Roller 

• Respektive nämnd ansvarar för att delta i arbetet och mötena i de 
strategiska områden som berör deras verksamheter. 
Det innebär att varje organisation har ansvar för att inför och efter 
beredande beslut i Hälsam förankra med sin majoritet och opposition. 



• 

• 

• 

• 

• 

Förslag till 
beslut 

SocialReKo tillsammans med skolans representanter vid 
mötet 2022-06-03 ställer sig bakom förslaget till en politisk 
samverkansstruktur och rekommenderar kommunerna och 
regionen besluta: 

Att anta den nya politiska samverkansstrukturen Hälsam 

Att den nya samverkansstrukturen ”Hälsam” börjar gälla 
från och med 2023-01-01 

Att nuvarande samverkansstruktur, SocialReko upphör att 
gälla efter 2022-12-31 

Att ordförande för (skola/socialtjänst/region) utses att 
representera nämnd/motsvarande i Hälsam under 
mandatperioden 2023-2026 

Att ett presidium för Hälsam väljs utifrån ovanstående 
beskrivning 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag 
Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2022-12-14 

§ 174 
Ny samverkansstruktur HälSam 
SN/2022:61 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Godkänna informationen 
2. Uppdra förvaltningschef att bemanna och delta i samverkan 

Ärendet 
Kommunerna i länet och regionen har beslutat gemensamt om en målbild för God och Nära vård. 
En viktig del i det arbetet är det förebyggande och hälsofrämjande perspektivet. En ny 
samverkansmodell kommer att ersätta socialreko och även inkludera skolan. Skolans medverkan anses 
som nödvändig och viktig i de frågor som rör barn och ungdomar. 

Den nuvarande politiska samverkansorganisationen för hälso- och sjukvård och socialtjänst, 
SocialReKo, har 2022-06-03 tillsammans med skolans representanter ställt sig bakom ett förslag för en 
ny politisk samverkansstruktur som inkluderar skolans representanter. Socialnämnden antog den ny 
apolitiska samverkansstrukturen HälSam att börja gälla från och med 2023-01-01. 

Förvaltningschef Sara Grape Junkka presenterar förslag för tjänstemannaorganisation i samband med 
sammanträdet. 

Ärendets tidigare behandling 
SN 2022-02-15 § 14, Samverkansorganisation – information 
SN 2022-06-21 § 101, Ny samverkansstruktur mellan Region Västernorrland, Socialnämnden Timrå 
samt Barn- och utbildningsnämnden Timrå 

Protokollsutdrag till 
KFVN samverkanskoordinator 

Exp / 2022 



 
  

 

   
    
    
 
 

   
   

  
 
 
 

         
 

 
 

   
  

 
               
      

 
 

          
  

 
            

            
     

 
              

             
             

  
 

            
            

         
               

               
           

 
             
             

 
 

        
     

 
  

   
  

 
           

 

1 

socialförvaltningen 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 

Tjänsteskrivelse 
Handläggare Datum Diarienummer 
Christina Hjalte 2023-01-04 SN/2023:33 

socialnämnden 

Val av representanter till Vård- och omsorgscollege för mandatperioden
2023-2026 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar: 

För mandatperioden 2023-01-01 - 2026-12-31 utse NN () och NN () som representanter från nämnden 
till dialogmöten Vård- och omsorgscollege Västernorrland. 

Ärendet 
Val av socialnämndens representanter till Vård- och omsorgscollege Västernorrland för 
mandatperioden 2023-2026. 

Vård- och omsorgscollege är en certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och 
utbildningar som tillsammans skapar attraktiva och moderna verksamheter med hög kvalitet, och 
som utgår från tio kvalitetskriterier. 

Verksamhetsidén med Vård och omsorgscollege är att förena arbetsliv och utbildning i ett gemensamt 
åtagande och ansvar i att trygga personal- och kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. 
Genom samverkan erbjuds elever och anställda ett attraktivt arbetsliv och utbildningar som matchar 
arbetslivets behov. 

Vård och omsorgscollege Västernorrland, som tidigare hade namnet Vård och omsorgscollege Södra 
Norrland, har varit certifierat sedan 2009 och ingår numera i Kommunförbundet Västernorrlands 
verksamhet. Vård och omsorgscollege Västernorrland anordnar dialogmöten för utsedda 
förtroendevalda två gånger per år för att informera om vad som händer inom Vård och 
omsorgscollege i Västernorrland. Det har varit ett sätt bra sätt att sprida aktuell information från 
nationell och regional nivå kopplat till kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. 

Vård och omsorgscollege Västernorrland önskar att berörda nämnder i kommunerna och i regionen 
utser en representant från majoritet och en från opposition att delta vid dialogmöten. 

Beslutsunderlag 
Utse representanter till dialogmöte Vård och omsorgscollege Västernorrland 
Presentation Dialogmöten Vård och omsorgscollege 

Protokollsutdrag till 
Vård- och omsorgscollege 
Valda representanter 

Exp / 2023 
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socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

Handläggare Datum Diarienummer 
Christina Hjalte 2023-01-04 SN/2023:33 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 

Socialförvaltningen 

Sara Grape Junkka 
Förvaltningschef 



  
 
 

 
  

  
 

 
 
   

 

 
            

 

                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                         

      
        

       
       

 
       
            

 
 

    
 

            
           

            
    

 
 

         
         

          
 

          
            

        
          

   

           
           

          
          

           
     

         

___________________________________________________________________________________________

Regionala styrgruppen 
Vård och omsorgscollege 
Västernorrland 

Ingrid Säterberg, 070-210 51 73 
ingrid.saterberg@kfvn.se 

Ställt den 28/11 - 2022 till; 
Regionfullmäktige Västernorrland
Ånge kommun, Humanistiska nämnden och Socialnämnden 
Sundsvalls kommun, Favi, Barn och utbildningsnämnden och Socialnämnden 
Timrå kommun, Barn och utbildningsnämnden och Socialnämnden 
Härnösands kommun, Barn och utbildningsnämnden, Arbetslivsnämnden och 
Socialnämnden 
Kramfors kommun, Barn och utbildningsnämnden och Basnämnden 
Sollefteå kommun, Utskottet för vård och omsorg och Utskottet för unga och 
lärande 

Utse representanter till dialogmöten 

Vi önskar att berörda nämnder i kommunerna och i regionen utser en 
representant från majoritet och en från opposition att delta vid dialogmöten 
som anordnas 2 ggr/år. Det första dialogmötet blir den 19/ 4–2023. Inbjudan 
skickas till utsedda ledamöter. 

Bakgrund: 
Vård- och omsorgscollege är en certifierad samverkan mellan arbetsgivare, 
fackliga organisationer och utbildningar som tillsammans skapar attraktiva och 
moderna verksamheter med hög kvalité, och som utgår från tio 
kvalitetskriterier. 

Verksamhetsidén med Vård och omsorgscollege är att förena arbetsliv och 
utbildning i ett gemensamt åtagande och ansvar i att trygga personal- och 
kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Genom samverkan erbjuds 
elever och anställda ett attraktivt arbetsliv och utbildningar som matchar 
arbetslivets behov. 

På nationell nivå finns Styrelsen för Föreningen Vård och omsorgscollege där 
SKR, Kommunal, Sobona, Fremia och Vårdföretagarna ingår. Till sitt stöd finns 
nationella rådet där samma organisationer ingår. Nationella rådet är ett 
bollplank till kansliet. Kansliet ansvarar för kontakten gentemot den regionala 
nivån samt för certifieringar. Dessutom är kansliet en viktig samarbetspart på 
nationell nivå till olika myndigheter. 

Uppdraget för Vård och omsorgscollege på nationell nivå är: 

 Regional Styrgrupp, Vård och omsorgscollege Västernorrland www.vo-college.se 

mailto:ingrid.saterberg@kfvn.se
http://www.vo-college.se/


  
 
 

 
  

  
 

 
 
   

 

 
            

 

          
          
      
             

    
        

 
 

          
          

       
      
             

             
        

    
 

          
  

      
 
 
 
 
 

   
 

  
     

 

 
 

___________________________________________________________________________________________

Regionala styrgruppen 
Vård och omsorgscollege 
Västernorrland 

Ingrid Säterberg, 070-210 51 73 
ingrid.saterberg@kfvn.se 

• 
• 
• 
• 

• 

 Regional Styrgrupp, Vård och omsorgscollege Västernorrland www.vo-college.se 

Skapa förutsättningar för hållbara regionala och lokala VO-College 
Ansvara för kvalitetskriterier som ligger till grund för certifiering 
Marknadsföra Vård- och omsorgscollege 
Bidra till att utbildningar och jobb inom vård och omsorg är attraktiva, 
stimulerande och intressanta 
Stödja och verka för utveckling av arbetsplatslärandet 

Västernorrland 
Vård och omsorgscollege Västernorrland som tidigare hade namnet Vård och 
omsorgscollege Södra Norrland har varit certifierat sedan 2009 och ingår 
numera i Kommunförbundet Västernorrlands verksamhet. Vård och 
omsorgscollege Västernorrland anordnar dialogmöten för utsedda 
förtroendevalda 2 ggr/år för att informera om vad som händer inom Vård och 
omsorgscollege i Västernorrland. Det har varit ett sätt bra sätt att sprida aktuell 
information från nationell och regionalnivå kopplat till kompetensförsörjningen 
inom vård och omsorg. 

Förslag till beslut: Nämnderna utser representanter och namnen skickas till 
Ingrid Säterberg, 
e-post: ingrid.saterberg@kfvn.se mob.nr 070-210 51 73 

Med vänlig hälsning 

Ingrid Säterberg 
processledare Vård och omsorgscollege Västernorrland 

mailto:ingrid.saterberg@kfvn.se
http://www.vo-college.se/
mailto:ingrid.saterberg@kfvn.se


VÅRD OCH 
OMSORGSCOLLEGE 
Länk till nationell hemsida Vård och omsorgscollege 

https://www.vo-college.se/ 
Länk till vård och omsorgscollege Västernorrland 

https://vasternorrland.vo-college.se/ 

https://www.vo-college.se/
https://vasternorrland.vo-college.se/


• 

DIALOGMÖTEN 

Vård och omsorgscollege 
Västernorrland samverkar 
med förtroendevalda  i 
kommunerna i 
Västernorrland och 
region Västernorrland 
genom kontinuerliga 
dialogmöten 



• 

• 

• 

BAKGRUND 
Vård och omsorgscollege och Teknikcollege startades av
en projektgrupp bestående av förtroendevalda o
skolchefer från södra delen av Västernorrland. 
När regionala styrgrupperna i båda collegeformerna var
igång avlutades den politiska projektgruppen 
•  Förtroendevalda efterfrågade vad som hände inom
college formerna. 
Processledare Vo –college  föreslog regionala 
styrgruppen  Vård och omsorgscollege att bjuda in
förtroendevalda till dialogmöten och beslut togs. 



• 

• 

• 

SYFTE 

informera nya förtroendevalda om vad Vo-College är och 
vad Vo - College jobbar med. 
sprida kunskap om vad Vo-College jobbar med på lokal, 
regional och nationell nivå 
medverka till att förtroendevalda har en översiktlig bild 
av VO – college verksamhet 



                                                                                                                   

       

• 

• 

• 

• 

ARBETSSÄTT 
Processledare skriver en  formell skrivelse till samtliga 
berörda nämnderna efter valet vart fjärde år. Skrivningen 
omfattar kort innebörden av VO –  college samt att nämnderna 
ska utse förtroendevald en från majoritet en från opposition till 
att delta i dialogmöten 

Nämnderna behandlar ärendet och beslutar att utse ledamöter. 

En kontaktgrupp skapas och används vid kallelse/inbjudan till 
dialogmöten o dialogcafér 

Processledare och regional ordförande ansvarar genomförandet av
dialogmötena 



INNEHÅLL I DIALOGMÖTENA 

Övergripande information från vård och omsorgscollege
nationellt , regionalt och lokalt. 
Ex  validering, språkutveckling/språkombud,, ,
yrkespaketet ,skyddad yrkestitel som undersköterska,
handledarskap mm. 
Vi berättar och förtroendevalda får möjlighet att fråga och
reflektera över olika satsningar. 
Vi går inte in på detaljer hur man jobbar
verksamhetsspecifikt, utan det som sker i  stora drag i Vo -
college 



• 

• 

VAD VILL VI UPPNÅ? 

En stark förankringen av VO-College i Västernorrland och 
att nya förtroendevalda också förstår, stöder och 
uppmuntrar arbetet. 
Vårt mål är att VO-College är en naturlig och självklar del 
av kompetensförsörjningen inom vård och omsorg i 
Västernorrland 



KONTAKT-
UPPGIFTER 
PROCESSLEDARE 
Ingrid Säterberg Processledare Vo-
College Västernorrland 
ingrid.saterberg@kfvn.se 

070/2105173 

mailto:ingrid.saterberg@kfvn.se


 
  

 

   
    
    
 
 

   
   

  
 
 
 

            
 

 
 

   
  

 
      

 
 

               
              

  
 

                  
     

      
 

 
 

 
  

 
  
 

 
           

 
 
 
 
 

 
 
 

   

1 

socialförvaltningen 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 073-2705476 

Tjänsteskrivelse 
Handläggare Datum Diarienummer 
Pernilla Ullberg 2023-01-02 SN/2022:284 

socialnämnden 

Samråd - Detaljplan för Böle 1150 m.fl - Bostadsområde i Solhöjden -
svar 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar: 

Inte lämna några synpunkter avseende detaljplanerna. 

Ärendet 
Syftet med detaljplanerna är att skapa ett nytt större bostadsområde i Timrå med en blandad 
bebyggelse där merparten utgörs av villor, radhus och parhus. Området är beläget mellan Fagervik 
och Böle. 

Socialförvaltningen tycker att det är positivt att det byggs fler bostäder i kommunen och att det görs i 
form av en blandad bebyggelse. 
Socialförvaltningen har inga synpunkter på detaljplanen. 

Beslutsunderlag 
Kungörelse 
Plankarta 
Planbeskrivning Solhöjden 

Protokollsutdrag till 
Samhällsenheten 

Exp / 2023 

Socialförvaltningen 

Sara Grape Junkka 
Förvaltningschef 



www.timra.sewww.timra.se 

Detaljplan för del av Böle 1:150 m.fl 
Bostadsområde i Solhöjden, 
Timrå kommun 
Samråd för detaljplan för del av Böle 1:150 m.fl sker under perioden 2022-12-01 till 
2023-01-14. 

Syftet med detaljplanen är att skapa ett nytt större bostadsområde i Timrå med en 
blandad bebyggelse där merparten utgörs av villor, radhus och parhus. Området är 
beläget mellan Fagervik och Böle. 

Planområdet innebär en förtätning inom den befintliga tätorten med bostäder men 
har också ett stort inslag av naturmiljöer i området. Områdets närhet till skolor, 
rekreationsområden, handel och vägförbindelser gör det till en god lokalisering för 
nya bostäder.    

Detaljplanen hanteras med ett utökat förfarande då detaljplanen har ett stort allmänt 
intresse. I gällande översiktsplan för Timrå är området utpekat som område för 
utvecklingsområde för bostäder. 
Planförslaget bedöms vara i enlighet med översiktsplanen. 

Samrådsmöte i form av Öppet Hus kommer att hållas i Böle Skola,  
den 7 december kl. 17.00 – 19.00. 

Detaljplanehandlingarna finns tillgängliga på följande platser: 
•
•

• 
•

 Kommunens hemsida timra.se 
 Kommunhuset i Timrå, Köpmangatan 14. Öppettider vardagar kl. 08:00 – 16:30. 

Välkommen att tycka till om detaljplaneförslaget under samrådstiden senast den 
14 januari 2021. 
Synpunkter på planförslaget ska vara skriftliga och sändas till: 

Timrå kommun, Tillväxt Timrå, 861 82 Timrå 
 Via e-post timra.kommun@timra.se 

Ytterligare information om detaljplanen kan lämnas av stadsarkitekt 
Olof Lindstrand på telefon 060-16 33 72 eller 
via e-post olof.lindstrand@timra.se 

mailto:olof.lindstrand@timra.se
mailto:timra.kommun@timra.se
https://timra.se
www.timra.se
www.timra.se
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Detaljplan för del av Böle 1:150 m. fl.
KS/2022:309
Timrå kommun

Planbeskrivning 1

Dnr: KS/2022:309 

SAMRÅD 

1 december 2022 – 14 januari 2023 

Planbeskrivning 

Detaljplan för del av Böle 1:150 m. fl. 

Bostadsområde i Solhöjden 

Timrå kommun 

Upprättad av  Tillväxt  Timrå  2022-11-30  

Kontaktperson: Olof  Lindstrand,  tel:  060- 16 33 72,  olof.lindstrand@timra.se  
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1. INLEDNING 

Vad är en detaljplan? 
En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som inom ett visst område reglerar hur mark 

och vatten får användas och hur eventuell bebyggelse får utformas. Detaljplaner upprättas 

enligt Plan- och bygglagen (PBL) och processen för att ta fram detaljplanen fungerar som en 

lämplighetsprövning. Kommunen fattar beslut om planens innehåll och utformning, där en 

avvägning sker mellan allmänna och enskilda intressen. 

Planprocessen 
Planprocessen hanteras enligt reglerna för ett utökat förfarande då den bedöms vara av 

betydande intresse för allmänheten. Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanen i 

sin helhet. Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 

Kungörelse. Inför samrådet ska kommunen kungöra förslaget till detaljplan. 

Kungörelsen ska göras i en ortstidning och anslås på kommunens anslagstavla. 

Kungörelsen ska innehålla information om var förslaget hålls tillgängligt, vilket 

område detaljplanen avser och om detaljplanen avviker från översiktsplanen. Det ska 

också framgå hur lång samrådstiden är och att den som vill lämna synpunkter på 

förslaget kan göra det under samrådstiden, samt till vem synpunkter lämnas. 

Samråd. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som 

berör planförslaget i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Dialog förs med 

länsstyrelsen, berörda myndigheter och kommuner, kända sakägare och boende, 

föreningar, allmänhet med flera. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget 

och att ge möjlighet till insyn och påverkan. 

Samrådsredogörelse. Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter tillsammans 

med kommunens förslag till revideringar i en samrådsredogörelse. 

Underrättelse och granskning. Innan planen antas ska kommunen låta förslaget till 

detaljplan granskas under 3 veckor. Inför granskningen ska kommunen underrätta de 

som berörs av förslaget, exempelvis sakägare, boende och övriga som har yttrat sig 

under samrådet om förslaget till detaljplan. Den som vill lämna synpunkter på 

förslaget ska göra detta skriftligen. Efter granskningen kan kommunen endast göra 

mindre ändringar av planförslaget. Om förslaget ändras väsentligt efter granskningen 

ska en ny granskning genomföras. 

Granskningsutlåtande. Efter granskningstiden sammanställs inkomna synpunkter 

tillsammans med kommunens förslag till revideringar i ett granskningsutlåtande. Även 

synpunkterna från samrådet ska inkluderas i granskningsutlåtandet om dessa inte 

sammanställts tidigare. Handlingarna revideras då det bedöms vara relevant. 

Antagande. Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. 

Laga kraft. Om inget överklagande inkommit 3 veckor efter antagandet vinner 

detaljplanen laga kraft. Bygglov med mera kan därefter medges. 

Detaljplan för del av Böle 1:150 m. fl. Planbeskrivning 4 
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Planhandlingar 

Planen består av: 
– Plankarta med bestämmelser. 

– Planbeskrivning med genomförandefrågor. 

Utredningar: 

1. Undersökning om betydande miljöpåverkan, Timrå kommun, 2022 

2. Geoteknik, Afry, 2021, rev. 2022-11-25 

3. Miljöteknisk markundersökning, Afry, 2021, rev. 2022-11-29 

4. Dagvatten och skyfall, Sweco, 2022 

5. Naturvärdesinventering, Calluna, 2022 

5b. Svampinventering, Calluna, 2022 

6. Kulturmiljöinventering, Sweco, 2022 

7. Trafikanalys, Sweco, 2022 

8. Åtgärdsplan dagvatten, Arctan, 2022 

9. PM VA – Förprojektering, Arctan, 2022 

10. Bullerutredning, Nitroconsult, 2022 

11. Situationsplan 

12. Illustrationer 

Utredningar bifogas detaljplanen. 

För planprocessen finns dessutom: 
– Grundkarta. 

– Fastighetsförteckning. 

Planens syfte 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ett större bostadsområde i form av friliggande villa, 

radhus, parhus och flerbostadshus. Syftet är också att knyta samman ny bebyggelse med 

befintlig bebyggelse genom att möjliggöra för nya gator, gång-och cykelvägar och målpunkter 

inom området. Planområdets gator har utformats efter en naturlig sluttning i nord-sydlig 

riktning mot Klingerfjärden. 

Ny bebyggelse anpassas till den befintliga terrängen genom höjdsättning av gatan. Värdefulla 

utblickar mot Klingerfjärden tas tillvara genom naturliga höjdskillnader i området samt 

genom placeringsbestämmelser som reglerar avstånd mellan husen. Placeringsbestämmelser 

verkar också för områdets struktur och ger en god helhetsverkan på gestaltningen av området. 

Detaljplanen syftar till att skapa och bevara en god grönstruktur och möjliggör därför för 

tilltagna naturområden. Gröna ytor för rekreation och lek uppmuntrar till såväl aktivitet och 

rörelse som lugn och återhämtning. 
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Plandata 

Bild 1. Planområdets lokalisering och ungefärliga avgränsning. 

Lokalisering 
Området är cirka 33 hektar stort och ligger mellan kommundelarna Sörberge och Fagervik. 

Lokaliseringen av planområdet innebär en närhet till kommunal och kommersiell service. Ny 

bebyggelse och infrastruktur ansluter mot den befintliga. 

Markägoförhållanden 
Timrå kommun äger större delen av marken inom planområdet, del av Böle 1:150 och Böle 

1:388. Böle 1:198 och Böle 1:387 är i privat ägo. 

Tidigare ställningstaganden 
Detaljplanen föregås av ett planprogram enligt ett beslut i kommunstyrelsen (2022-01-11 § 8). 

Syftet med planprogrammet var att utreda förutsättningarna för ett nytt bostadsområde, ta 

fram en vision för området och en övergripande struktur. Planprogrammet var på samråd 

2022-03-28 till 2022-04-18. Ett samrådsmöte där allmänheten gavs möjlighet att ställa frågor 

till kommunens tjänstemän hölls 2022-04-06 i Böle skola. Planprogrammet godkändes av 

kommunstyrelsen (2022-05-24 § 166) och kommunstyrelsen gav samhällsenheten och projekt 

Solhöjden i uppdrag att påbörja planläggning av del av fastigheten Böle 1:150 m.fl. (2022-05-

24 § 166). 
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Översiktsplan 
Ett genomförande av detaljplanen bedöms vara i linje med intentionerna i kommunens 

översiktsplan. Översiktsplanen 2035 för Timrå kommun anger att området är ett 

utvecklingsområde för bostäder. 

Detaljplaner 
Merparten av planområdet är inte planlagt sedan tidigare. Planområdet berör tre gällande 

detaljplaner som till största delen omfattar bostäder, men även park, gata, 

högspänningsledning och järnväg. Genomförandetiden för detaljplanerna har löpt ut. 

Planuppdrag 
Kommunfullmäktige gav 2022-05-24 § 166 uppdraget att påbörja planläggning av fastigheten 

del av Böle 1:150 m.fl. 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 
En undersökning om betydande miljöpåverkan har tagits fram och bifogas detaljplanen (1. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan, Timrå kommun, 2022). Kommunens 

ställningstagande är att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. 

Mellankommunala frågor 
Detaljplanen bedöms inte ha någon påverkan på mellankommunala intressen. 

Planens förenlighet med 3 och 4 kap miljöbalken 
Miljöbalkens tredje kapitel reglerar grundläggande hushållningsbestämmelser för att mark-

och vattenområden ska användas till de ändamål de bästa är lämpade till med hänsyn till 

egenskaper, läge och föreliggande behov. I detta kapitel inryms också riksintressen vilka 

generellt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada deras värde eller möjligheten att 

använda dem för det avsedda ändamålet. 

Riksintressen 
Planområdet omfattas inte av något riksintresse. 

Planens förenlighet med 5 kap Miljöbalken 
I en detaljplan ska gällande miljökvalitetsnormer (MKN) iakttas och planförslaget ska inte 

medföra att någon MKN överskrids. Det finns MKN för: 

 Utomhusluft 

 Vattenförekomster 

 Fisk- och musselvatten 

 Omgivningsbuller 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller för hela landet. Det finns idag normer för: 

kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), ozon, 

benso(a)pyren, arsenik, kadmium och nickel. Mätningar av luftföroreningar i 

omgivningsluften görs regelbundet i Timrå kommun. 

Detaljplan för del av Böle 1:150 m. fl. Planbeskrivning 7 
KS/2022:309 
Timrå kommun 



  
 

 

                           
 

                                                                                     
 
  
 

 

    

   

 

  

  

  

 

  

    
 

  

  
  

 

 

 

Detaljplanen prövar markens lämplighet för bostadsändamål med tillhörande gator. Övrig 

mark planläggs som natur eller park. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka 

miljökvalitetsnormer för utomhusluft nämnvärt. 

Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster 
Vattenförekomster finns i fyra typer: sjöar, grundvattenförekomster, vattendrag och 

kustvattenförekomster. Utöver dessa typer finns också sjöar och vattendrag som inte klassats 

som vattenförekomster, vilka kallas övrigt vatten. 

Slutrecipienten för avrinning inom området är Klingerfjärden (MKN Kustvattenförekomster). 

Klingerfjärden ska uppnå god ekologisk status till 2027. Vid den senaste bedömningen 

(Förvaltningscykel 3 (2017-2021)) hade Klingerfjärden måttlig ekologisk status. 

Miljökvalitetsnormer för Fisk- och musselvatten 
Närliggande vattenområde ingår inte i Naturvårdsverkets författningssamling över fisk- och 

musselvatten (NFS 2002:6) som ska skyddas. 

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller 
Mindre kommuner (under 100 000 invånare) ska eftersträva att begränsa buller och följa 

tillhörande miljökvalitetsnormer. Målsättningsnormen innebär en strävan efter att 

omgivningsbuller inte ska medföra skadlig effekt på människors hälsa. Området är beläget 

mer än 150 m från E4:an utan direkt närhet till bostäder. Planförslaget kan innebära ökad 

bullernivå från fordon i och med ökad aktivitet i området, men bedöms inte strida mot 

miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller. 
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2. FÖRUTSÄTTNINGAR 

Bild 2. Samhälls- och kommersiell service. 

Omgivningsbeskrivning 
Planområdet angränsar till ett egnahemsområde i väster och av ett radhusområde i nordväst. I 

nordost angränsar planområdet till ett villaområde, och i söder till ett bostadsområde 

bestående av friliggande villor och bostadsrätter. 

Nuvarande markanvändning 
Planområdet är idag obebyggt och utgörs av skogsmark. Området används för rekreation och 

friluftsliv. 

Samhälls- och kommersiell service 
Såväl förskola som skola (Böle skola, f-6) och matvaruaffär, blomsterbutik, restaurang med 

mera (Sörberge) ligger cirka 0.5 km från planområdet. Cirka 2 km från planområdet ligger 

den nya simhallen, arenaområdet samt högstadium och gymnasium. Fagerviksfältet, en 

strandpromenad med aktiviteter såsom disc-golf, äventyrsgolf, pulkabacke, fotbollsplaner och 

golfbana ligger cirka 1 km från planområdet. 

Planområdet ligger cirka 3 km från Vivsta centrum. Där finns bland annat bibliotek, 

vårdcentral, dagligvaruhandel och sällanköpshandel. Avståndet mellan Timrå och Sundsvall 

är cirka 15 km. Det går buss och tåg från Timrå mot Sundsvall. Med bil tar resan cirka 15 

minuter via E4. 
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Väg- och gatutrafik 
Planområdet avgränsas av de befintliga vägarna Bölevägen (i väst), Höjdvägen (i öst) och 

Norra Fagerviksvägen (i syd). Inom ramen för planarbetet har en förprojektering för vägar 

tagits fram i syfte att tillgodose angöring till den bebyggelse som möjliggörs genom 

detaljplanen. Planområdet ligger cirka 1 km från anslutning till E4. 

Järnvägstrafik 
Planområdet ligger som närmast (mätt från planområdesgräns i väst) cirka 450 meter från 

befintlig järnväg. 

Buller 
I syfte att studera befintlig och framtida bullersituation har en bullerutredning tagits fram inför 

samråd (10. Bullerutredning, Nitroconsult, 2022). Se utförlig beskrivning under 4. 

Konsekvenser av planens genomförande. 

Ledningar 
En luftburen elledning passerar genom planområdets sydöstra del. Elledning ligger inom 

allmän plats med markanvändningen [PARK]. Elledningen bedöms inte ha någon negativ 

påverkan på föreslagen bebyggelse. Ledningen har ledningsrätt. 

Skanova har markförlagda ledningar i planområdets ytterkanter. Eon har en markförlagd 

ledning inom planområdet. Markförlagd ledning ligger inom allmän plats. 

Geotekniska förhållanden 
Enligt SGU:s jordartskarta framgår det att den dominerande naturliga jordarten i 

området är morän, med delområden bestående av berg i dagen, postglacial sand eller 

tunna osammanhängande jordlager av grus, sand, silt eller lera. 

Bild 3. Urklipp från Sveriges geologiska undersökning (SGU) jordartskarta. 
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Hydrologiska förhållanden 

Avrinningsområde 
Slutrecipienten för avrinningen inom planområdet är Klingerfjärden. Klingerfjärden är 

kustvatten. 

Grundvattenförhållanden 
Grundvattnets generella strömningsriktning bedöms utifrån topografin vara i riktning söderut 

mot Klingerfjärden. 

Dagvatten 
Planområdet utgörs av skogsmark. Dagvatten tas omhand genom naturlig infiltration och 

fördröjning. 

Förorenade områden 
Inga uppgifter om tidigare verksamheter inom planområdet har kunnat hittas. Enligt 

Länsstyrelsens EBH-karta finns det inga misstänkta eller konstaterade förorenade områden 

registrerade inom planområdet. Närmsta identifierade objekt ligger cirka 150 meter sydväst 

om planområdet och kategoriseras som drivmedelsanläggning. 

Några provtagningspunkter inom planområdet hade vid inledande provtagning värden som 

överskrider riktvärden enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. Beräknade medelhalter av 

analyserade ämnen var dock under Naturvårdsverkets riktvärden för KM, känslig 

markanvändning1. En förnyad provtagning gjordes i de punkter där halter som överskred 

Naturvårdsverkets riktlinjer påträffats. Enligt de sammantagna resultaten från 

undersökningarna som gjorts bedöms området som helhet inte medföra några hälsorisker vid 

heltidsvistelse i området Solhöjden. En fullständig förteckning över provtagningspunkter och 

påträffade föroreningar finns tillgängligt i MUR (3. Miljöteknisk markundersökning, Afry, 

2021 rev. 2022-11-29). Då föroreningshalter över Naturvårdsverkets riktvärden påträffats har 

utredningen lämnats till tillsynsmyndigheten i Timrå kommun, i enlighet med miljöbalkens 

upplysningsplikt kap 10 § 11. 

Risk 
Planområdet ligger inte nära någon led för farligt gods och bedöms därför inte vara utsatt för 

de risker som en närhet till farligt gods-led utgör. Planområdet ligger som närmast (mätt från 

planområdesgräns i väst) cirka 450 meter från befintlig järnväg. Planområdet ligger inte i 

närheten av någon industrietablering. 

Strandskydd 
Planområdet omfattas inte av något strandskydd. 

Naturvårdsverkets riktvärden: känslig markanvändning (tillämpas vid bostadsbebyggelse) och mindre känslig markanvändning (kan 

eventuellt tillämpas inom exempelvis vägområden eller parkeringar, och då i samråd med tillsynsmyndigheten). 
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Naturvärden 

Naturvärdesobjekt 
En naturvärdesinventering har genomförts i samband med framtagandet av detaljplanen (5. 

Naturvärdesinventering, Calluna, 2022). Utredningen har tagits fram enligt detaljeringsgrad 

detalj, följer SIS standard och redovisar artförekomster. 

Under inventeringen har fem stycken naturvärdesobjekt avgränsats: 

 Ett objekt besitter högt naturvärde (naturvärdesklass 2), röd polygon på bild 4. Objekt 

som potentiellt kan ingå i naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald ges 

naturvärdesklass 1 och 2. Påverkan på dessa bör generellt sett undvikas. De högsta 

naturvärdena inom aktuellt område består av äldre grandominerad skog med stora 

inslag av liggande och stående död ved, träd i olika åldrar, stora block och flera 

naturvårdsarter 

 Två objekt besitter ett påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3), orangea polygoner på 

bild 4. Det kan vara aktuellt att undvika eller om möjligt minimera påverkan på objekt 

som omfattas av naturvärdesklass 3 och 4 om dessa har höga värden för biologiskt 

mångfald eller är särskilt känsliga ur ekologisk synpunkt. Om naturvärdena i 

landskapet generellt sett är låga kan det vara aktuellt att undvika påverkan på objekt 

med naturvärdesklass 3 och 4. 

 Två objekt har ett visst naturvärde (naturvärdesklass 4), gula polygoner på bild 4. 

Generellt sett är naturvärdesobjekt ofta i den storleken att utgångspunkten bör vara att 

skyddszon behövs runt objektet för att undvika alternativt minimera påverkan inne i 

naturvärdesobjektet. 

Bild 4. Karta över naturvärdesobjekt med naturvärdesklasser (5. Naturvärdesinventering, Calluna, 2022). 
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Naturvårdsarter 
Inom planområdet finns 44 stycken relevanta naturvårdsarter (5. Naturvärdesinventering, 

Calluna, 2022). Begreppet naturvårdarter är ett samlingsnamn för skyddsvärda arter som kan 

indikera höga naturvärden på en plats. Elva arter som skyddas enligt Artskyddsförordningen 

(2007:845) har identifierats. Ett tillägg till naturvärdesinventeringen, en fördjupad 

svampinventering, gjordes för att säkerställa att inga svampar enligt Artskyddsförordningen 

tar skada av den föreslagna bebyggelsen. Inga svampar listade i Artskyddsförordningen 

påträffades under inventeringen (5b. Svampinventering, Calluna, 2022). 

Hänsyn vid planläggning 
Vid fördelning av markanvändning inom detaljplanen har hänsyn tagits till 

naturvärdesinventeringen. 

Kulturmiljövärden och arkeologi 
En arkeologisk utredning har upprättats i syfte att identifiera forn- och kulturlämningar inom 

aktuellt planområde (6. Kulturmiljöinventering, Sweco, 2022). Inventeringen genomfördes 

under augusti 2022 och resulterade i tre tidigare oregistrerade lämningar. Lämningarna är nu 

registrerade i kulturmiljöregistret. De identifierade lämningarna är 

1. En kolbotten efter resmilan (Sweco 3), som är en så kallad övrig kulturhistorisk 

lämning. Kompletterande prover har tagits från lämningen och länsstyrelsen har 

beslutat att inga ytterligare åtgärder behöver vidtas. 

2. Husgrunder (Sweco 1 och 2). Dessa bedöms inte som fornlämningar. Husgrunderna 

utgör troligen äldre industrianknutna byggnader som hör samman med tidigare 

stenbrytning i området. Funktion och ålder kommer fortsatt att efterforskas inför 

slutrapport. Bedömning är att dessa bör undvikas vid exploatering. 

Utöver dessa fynd identifierades en yta om cirka 50 x 40 meter som förmodas ha varit ett bra 

boplatsläge. 

Bild 5. Inventeringsområde, samt identifierade lämningar (6. Kulturmiljöinventering, Sweco, 2022). 
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3. PLANFÖRSLAG 

Övergripande struktur 
Detaljplanen möjliggör för cirka 300-400 nya bostäder i Timrå kommun. Uppskattningen är 

avhängig av val av hustyp och i vilken utsträckning tillåten byggrätt nyttjas. Detaljplanen är 

flexibel i dessa delar varför en mer precis uppskattning är svår att göra i detta skede. 

Bostadsområdet kännetecknas av variation avseende husens storlek, bostadstyp och uttryck. 

Merparten av markanvändningen för kvartersmarken utgörs av friliggande en- och 

tvåbostadshus i form av friliggande villa, radhus och parhus. I den norra delen av detaljplanen 

möjliggörs för flerbostadshus, två högre punkthus och två flerbostadshus om fyra våningar. 

Principer för gestaltning av planområdet togs fram i en separat studie för gestaltning och 

studie för landskap som bilades planprogrammet (Planprogrammet godkändes av 

kommunstyrelsen 2022-05-24 § 166). Detaljplanens planbestämmelser tar avstamp i de 

principer som fastlagts och syftar till ett förverkligande av den ursprungliga visionen för 

planområdet, formulerat i planprogrammet i sin helhet. 

Bild 6. Situationsplanen ger en bild av ett möjligt genomförande av detaljplanen. 
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Kvartersmark 
Inom kvartersmarken reglerar detaljplanen markanvändningen En- och tvåbostadshus [B1], 

Flerbostadshus [B2] och Teknisk anläggning [E]. Intentionen är att skapa ett bostadsområde 

med mycket variation avseende bostadstyp, utformning och skala. Vid ett genomförande av 

detaljplanen är det respektive fastighetsägare som ansvarar för utbyggnad av kvartersmark 

genom bygglovsansökan. 

En- och tvåbostadshus [B1] 
Användningen en- och tvåbostadhus är flexibel och möjliggör för endera friliggande villa, 

parhus eller radhus. Bostadstyper kan varieras inom kvartersmarken. Flexibiliteten gör att 

upplåtelseformen (friköpt, bostadsrättsförening, hyresrätt) kan variera. Därför tillämpas 

bestämmelser i detaljplanen för både tomter och fastigheter. 

Detaljplanen reglerar en största byggnadsarea per tomtarea till 30 % [e1]. En byggnadsarea 

motsvarar byggnadens markavtryck. Bestämmelsen inkluderar komplementbyggnader såsom 

garage och förråd. En- och tvåbostadshusen regleras till att ha en högsta nockhöjd för 

huvudbyggnad på 9.0 meter [h1]. För en- och tvåbostadhus i planområdets västra del, mot 

befintliga Bölevägen, regleras en högsta nockhöjd för huvudbyggnad på 12.0 meter [h4]. 

Syftet är att möjliggöra för stadsradhus i två-tre våningar. 

I syfte att skapa en läsbar struktur, en röd tråd och inramning av gatorna i området, reglerar 

detaljplanen att En- och tvåbostadshus [B1] ska placeras med husens långsida mot gatan. För 

bebyggelse mot huvudgata [GATA1] gäller bestämmelsen [p4] och för bebyggelse mot 

lokalgata [GATA2] gäller bestämmelse [p6]. Vidare ska huvudbyggnad och 

komplementbyggnad placeras minst 6.0 meter från gräns mot gata. För bebyggelse mot 

huvudgata gäller bestämmelse [p5] och för bebyggelse mot lokalgata gäller [p7]. Avståndet 

betraktas som lämpligt med hänsyn till uppställningsplats för personbil. 

För friliggande villa (fristående enbostadshus) gäller följande: 
Detaljplanen reglerar genom bestämmelse [p2] att Fristående enbostadshus ej får placeras 

närmare än 4.0 meter från fastighetsgräns. Bestämmelsen gäller mellan fastigheter inom 

kvartersmark. Avstånden som blir mellan husen, tillsammans med en naturlig sluttning i nord-

sydlig riktning, skapar goda förutsättningar för utblickar mor Klingerfjärden. 

Detaljplanen ger möjligheten att sammanbygga komplementbyggnad, exempelvis ett garage, 

över fastighetsgräns. Bestämmelsen regleras genom bestämmelse [p1]: En- och tvåbostadshus 

(huvudbyggnad/komplementbyggnad) får sammanbyggas i tomtgräns/fastighetsgräns inom 

användningsområdet. Om komplementbyggnad inte byggs över tomtgräns/fastighetsgräns 

gäller bestämmelse [p3]: Fristående komplementbyggnad får ej placeras närmare än 2.0 meter 

från tomtgräns/fastighetsgräns. 

För parhus eller radhus (en- och tvåbostadshus) gäller följande: 
Parhus eller radhus byggs över fastighetsgräns/tomtgräns (avgörs av upplåtelseform). 

Detaljplanen reglerar genom bestämmelse [p1] att En- och tvåbostadshus 

(huvudbyggnad/komplementbyggnad) får sammanbyggas i tomtgräns/fastighetsgräns inom 

användningsområdet. Om komplementbyggnad inte byggs över tomtgräns/fastighetsgräns 

gäller bestämmelse [p3]: Fristående komplementbyggnad får ej placeras närmare än 2.0 meter 

från tomtgräns/fastighetsgräns. 
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Tomtgräns 

Tomtgräns 

Bild 7. Bestämmelse [p1] reglerar att En- och tvåbostadshus (huvudbyggnad/komplementbyggnad) får 

sammanbyggas i tomtgräns/fastighetsgräns inom användningsområdet. Bestämmelsen tillämpas för parhus och 

radhus. 

Bild 8. Exempel på radhusbebyggelse som ryms inom användningen En- och tvåbostadshus [B1]. Bild: Lillskär 

Flerbostadshus [B2] 
I användningsområden för Flerbostadshus [B2] reglerar detaljplanen en största byggnadsarea 

per fastighetsarea till 40 % [e2]. För de två planerade punkthusen i planområdets norra del 

reglerar detaljplanen en högsta nockhöjd för huvudbyggnad på 35.0 meter [h3]. Nockhöjden 

motsvarar cirka åtta-tio våningar och inkluderar funktioner som exempelvis teknikrum. Givet 

byggnadernas höjd och befintliga terrängförhållanden möjliggörs för en god utsikt över 

Klingerfjärden. 

För flerbostadshusen i planområdets västra del reglerar detaljplanen en högsta nockhöjd för 

huvudbyggnad på 16.0 meter [h2]. Nockhöjden motsvarar cirka fyra våningar. I syfte att skapa 

en tydlig entré till planområdet via angöring från Bölevägen regleras att flerbostadshusen ska 

placeras med långsidorna mot gata [GATA1] genom bestämmelse [f8]. Bestämmelse om ett 

avstånd på minst 6.0 meter från gata tillämpas även för flerbostadshusen genom [p9]. 

Teknisk anläggning [E] 
Detaljplanen möjliggör för Teknisk anläggning [E] i syfte att rymma pumpstation som 

efterfrågas för områdets försörjning av vatten och avlopp (9. PM VA – förprojektering, 

Arctan, 2022, punkt 3.4). Den föreslagna lokaliseringen i utredningen tillämpas i detaljplanen. 
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Allmän plats 
Inom allmän plats reglerar detaljplanen markanvändningen huvudgata [GATA1], lokalgata 

[GATA2] och park [PARK]. Samtliga markanvändningar har kommunalt huvudmannaskap, 

det vill säga kommunen ansvarar för drift och skötsel. 

Park 
Användningen [PARK] används för naturområden som lämnas orörda samt för anlagda 

målpunkter inom markanvändningen som kräver skötsel och underhåll, som en grillplats eller 

lekplats. Placering av funktioner för hantering av dagvatten, exempelvis en dagvattendamm 

[Dagvatten1] för infiltration och fördröjning av dagvatten, ingår i områden för [PARK]. 

Gestaltning av naturområden studerades under planprogrammet. Ett antal målpunkter för 

aktivitet och rörelse eller rekreation och vila pekades ut, gavs en gestaltning, och utgjorde del 

av underlag till den struktur som senare sattes. Kommunen strävar efter att bibehålla en 

skogskaraktär och ta tillvara på de värden som naturen representerar på platsen idag. Som ett 

exempel på att ta tillvara befintlig karaktär föreslås att möbler som placeras i målpunkter 

tillverkas av träd som avverkats på platsen. 

Huvudgata [GATA1] 
Bredden på markanvändningen för huvudgata är 18.0 meter varav körbanan utgör en zon på 

7.0 meter och gång-och cykelvägen en zon på 3.0 meter. Resterande markanspråk utgör slänt 

och hantering av dagvatten i dike. Huvudgatan är, som namnet antyder, områdets primära 

stråk som knyter an till befintlig bebyggelse via Bölevägen i väst och Norra Fagerviksvägen i 

syd. Tre av fyra anslutningar från cirkulationsplatsen utgör huvudgata. 

Lokalgata [GATA2] 
Lokalgatan syftar till att angöra bostäder och är den mindre gatan, kvartersgatan. Lokalgatan 

saknar en separat gång- och cykelväg. Bredden på den zon som utgör körbana är 6.0 meter för 

samtliga av lokalgatorna undantaget den lokalgata som ansluter cirkulationsplatsen och 

Höjdvägen, som är 7.0 meter. Skälet är att sträckan utgör en koppling mellan [GATA1] och 

befintliga Höjdvägen. Bredden på markanvändningen för lokalgata är endera 13.0 meter, 13.5 

meter eller 14.5 meter. Antalet meter i bredd är avhängigt av behov av slänt och dike för 

hantering av dagvatten. 

Utfartsförbud 
Utfartsförbud regleras mot befintliga Norra Fagerviksvägen. 

Anpassning till befintlig terräng 
Planområdet är kuperat och områdets struktur och vägnät har anpassats efter befintlig terräng. 

Höjdsättningen för [GATA1] och [GATA2] regleras i detaljplan [+00.0]. Bebyggelsens 

utformning ska anpassas till gatans höjdsättning i så stor utsträckning som möjligt. 

Markutfyllnad eller schaktning kommer i viss utsträckning vara nödvändigt för att skapa 

tomter/fastigheter som går att bebygga. 
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4. KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

Stads- och landskapsbild 
Cirka två tredjedelar av planområdet utgörs av kvartersmark med markanvändningarna En-

och tvåbostadshus [B1] och Flerbostadshus [B2]. Därutöver tillkommer funktioner som krävs 

för ett bostadsområde, exempelvis Teknisk anläggning [E] och anläggningar för hantering av 

dagvatten och skyfall [PARK] med egenskapsbestämmelsen [Dagvatten1]. Utvecklingen vid 

ett genomförande av detaljplanen får en påverkan på stad- och landskapsbild. Med start under 

planprogrammet och vidare under processen för framtagandet av detaljplan har gestaltningen 

och utformningen av området studerats och bearbetats. 

Naturområden 
Cirka en tredjedel av planområdet utgör allmän plats [PARK]. Vid framtagande av 

planprogrammet (godkändes av kommunstyrelsen 2022-05-24 § 166), sattes principer för hur 

planområdet skulle utvecklas och en viktig parameter för områdets karaktär är ett bevarande 

och utvecklande av naturens värde. Det är inom användningen [PARK] som målpunkter i 

naturen kan anläggas. Dagvattendammar är inom användningen [PARK]. 

Sociala konsekvenser 
Den allmänna platsen [PARK] gestaltas för att uppmuntra till rekreation och vila men även 

aktivitet och rörelse genom olika målpunkter inom planområdet. Målpunkter utgör också 

mötesplatser och idén är att tilltala alla åldersgrupper. Genom belysning, underhåll och 

renhållning av stigar och målpunkter kan en attraktiv och trygg miljö värnas och 

upprätthållas. Närheten till befintlig samhällsservice och kommersiell service likt skolor, 

lekplatser, idrottsaktiviteter, besök i ett bibliotek med mera är viktiga parametrar för en social 

hållbarhet. 

Trafik och parkering 
Planområdet kommer att anslutas till omgivande vägar; Via Bölevägen i väst, via Norra 

Fagerviksvägen i syd och via Höjdvägen i öst. En förprojektering av gata har tagits fram 

under detaljplaneprocessen och detaljplanen befäster förprojekteringen av gata genom 

användningarna huvudgata, [GATA1], och lokalgata [GATA2]. Båda gatorna har funktionen 

av att angöra till den bebyggelse som detaljplanen medger och syftar också till, genom sina 

kopplingar till befintliga gator inom kommunen, bidra till ett bostadsområde väl inkluderat i 

befintliga strukturer. Timrå kommun tillämpar inte något parkeringstal/parkeringsnorm för 

bostadsbebyggelse utan respektive fastighetsägare ansvarar för tillräckliga antal 

parkeringsplatser givet hustyp och förväntat antal boende. Frågan avgörs slutligt vid 

bygglovgivning. 

Inom ramen för arbetet med detaljplanen har en trafikanalys tagits fram (7. Trafikanalys, 

Sweco, 2022). Analysen syftar till att säkerställa att projekterade gator klarar den trafik som 

genereras av en förmodad bebyggelseutveckling samt att trafikflöden fungerar för 

intilliggande vägnät. Gena sträckningar, flöden till och från målpunkter och säkerhet i trafiken 

är några av de parametrar som studeras. Befintliga flöden mäts mot flöden som förväntas efter 

att detaljplanen genomförts (området utbyggt) och framtida flöden givet tillväxt i kommunen 

och länet. Prognosen sätts till 2040, enligt Trafikverkets riktlinjer för framtida trafik. 
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Prognos 
Prognosen för Västernorrlands län, år 2040, anger att personbilstrafiken ökar med 14 % och 

lastbilstrafiken ökar med 29 %. Detta är ett så kallat uppräkningstal. För att beräkna andelen 

trafik som genereras från bebyggelsen som medges i detaljplanen används Trafikverkets 

trafikalstringsverktyg. Resultatet av trafikalstringen är att antalet fordon ökar med cirka 640 

per vardagsdygn (år 2040). För årsmedeldygn motsvarar detta 580 fordon per dygn. 

Den största andelen trafik (75 %) förväntas använda den västra korsningen, det vill säga 

korsningen som kopplar mot befintliga Bölevägen. 20 % förväntas använda den södra 

korsningen till Norra Fagerviksvägen och 5 % förväntas ta den östra korsningen till 

Höjdvägen. Den beräknade fördelningen baseras på befintliga trafikmönster i området samt 

var de större målpunkterna finns i förhållande till planområdet. 

Nordväst om planområdet planeras det för ett omsorgscenter för äldre med cirka 90 

lägenheter. En trafikprognos för omsorgscentret beräknar en trafikökning om cirka 50 fordon 

per dygn på Bölevägen, varav huvuddelen sannolikt sker söderut, det vill säga förbi 

anslutningen till planområdet. Trafiken som genereras av omsorgscentret har inkluderats i 

analysen, se bild 10. 

Enligt beräkning klarar de tre korsningarna en utbyggnad enligt detaljplanen utan så kallat 

kapacitetsproblem. En korsning med väjningsplikt anses vara högt belastad när 

belastningsgraden uppgår till cirka 60 %. 

För korsningen Norra Fagerviksvägen/Gistaholmsvägen och GATA1 riktning norrut bedöms 

den maximala belastningen vara 3 % under förmiddagen (för trafik från Norra 

Fagerviksvägen) och 4 % under eftermiddagen (för trafik från Gistaholmsvägen). Inga köer 

beräknas uppstå i korsningen. 

För korsningen Bölevägen och GATA1 riktning österut bedöms den maximala belastningen 

vara 9 % under både förmiddag och eftermiddag (för trafik från Bölevägen). Inga köer 

beräknas uppstå i korsningen. (7. Trafikanalys, Sweco, 2022). 

Ingen beräkning har gjorts för korsningen Höjdvägen och GATA2 riktning västerut. 

Förväntade trafikflöden är för små. 
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Bild 9. Befintlig trafik (2022). 

Bild 10. Trafikflöden efter detaljplanens utbyggnad (2040) (7.Trafikanalys, Sweco, 2022) 

Rekommendationer trafik 
Ny gata från planområdet i syd (förlängning Gistaholmsvägen) ska ges väjningsplikt mot 

Norra Fagerviksvägen eftersom de största trafikmängderna finns längs Norra Fagerviksvägen. 

Gångbana från planområdet (förlängning Gistaholmsvägen) kan framgent kompletteras med 

mötande gångbanor på Gistaholmsvägen samt Norra Fagerviksvägen. Se bild 11. 
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Bild 11. Förslag till trafikreglering och utformning vid Norra Fagerviksvägen (7. Trafikanalys, Sweco, 2022) 

Merparten av fordon som lämnar planområdet i korsningen vid Bölevägen, se bild 12, har 

målpunkter söderut givet att centrala Timrå och Sundsvall ligger söder om planområdet. I 

korsningen är det lämpligt att anlägga en hastighetssäkrad passage för att boende inom 

planområdet ska kunna nå befintlig gång- och cykelväg längs Bölevägen. Passagen bör därför 

ligga norr om korsningen, då ett mindre trafikflöde passerar denna punkt. Passagen kan på 

Solhöjdens sida lämpligen mötas av en gångbana på norra sidan av GATA1. I den 

förprojektering som utgör underlag till detaljplanen inför samrådsskede är gångbanan 

placerad på den södra sidan om GATA1. En ändring av förprojekteringen är möjlig inför nästa 

skede. Förprojekteringen bearbetas och utvärderas parallellt med processen att ta fram 

detaljplanen. 

Bild 12. Förslag till trafikreglering och utformning vid Bölevägen (7.Trafikanalys, Sweco, 2022) 

Målpunkter 
Sörberge, norr om planområdet, utgör en lokal målpunkt givet utbudet av matvaruaffär, 

restaurang med mera. Målpunkten genererar en viss trafikmängd, som dock begränsas av det 

korta avståndet mellan planområdet och matvaruaffären. På sikt är det önskvärt att förlänga 

befintlig gång- och cykelväg längs Bölevägen cirka 120 meter, förbi järnvägen och fram till 

Berglundavägen för att öka trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter som har Sörberge 

som målpunkt. 

Trafikökningen på Bölevägen kommer att innebära en ökad trafikmängd förbi Böleskolan. 

Bölevägen är försedd med separat GC-väg parallellt med vägen, och vid skolan är hastigheten 

begränsad till 30 km/tim. Det befintliga övergångsstället är hastighetssäkrat. Den ökade 

trafikmängden bedöms ha en mycket liten negativ påverkan på säkerheten vid skolan. 

Analysen har även studerat eventuella upphov till genomfartstrafik via Höjdvägen. Analysen 

visar att möjlig genväg via Höjdvägen inte utgör ett attraktivt alternativ för 

genomfartstrafikanter till följd av dess snäva utformning med bebyggelse och växtlighet nära 

inpå vägen. Troligtvis är det endast de som bor nära anslutningen till Höjdvägen som kan 
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tänkas gena genom det befintliga området. Andelen trafik utgör cirka 5 % av den totala 

trafiken till och från planområdet (7. Trafikanalys, Sweco, 2022). 

Buller 
En bullerutredning har tagits fram i syfte att säkerställa att ny bebyggelse klarar riktvärden 

enligt bullerförordningen (2015:2016) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Enligt 

förordningen ska befintliga och framtida nivåer för buller studeras (prognos 2040) och 

beräkningar tas fram för både maximala nivåer och dygnsekvivalenta nivåer. Ytor för 

utomhusvistelse inom planområdet studeras utifrån Trafikverkets riktlinjer för acceptabla 

bullernivåer. Beräknade nivåer för buller har gjorts med situationsplanen som underlag (13. 

Situationsplan, Timrå kommun, 2022) och ger en indikation på hur bebyggelseutvecklingen 

klarar riktvärden med dess omgivningar klarar förordning och Trafikverkets riktvärden. 

Utförda beräkningar visar att riktvärden för buller, dygnsekvivalent ljudnivå, innehålls vid 

alla fasader i området. Friluftsområden samt vid de flesta uteplatser klarar riktvärden 

(Trafikverkets riktvärden) efter full utbyggnad av detaljplanen. Se bild 13. 

Bild 13. Beräknad framtida dygnsekvivalenta ljudnivå med fullt utbyggd detaljplan (10. Bullerutredning, Nitroconsult, 2022). 

Ytor vid planområdets tre infartsvägar, anslutning från Bölevägen, Norra Fagerviksvägen och 

Höjdvägen) samt efter GATA1 mot cirkulationsplatsen från Bölevägen och från 

cirkulationsplatsen möt Norra Fagerviksvägen överskrider enligt beräkningarna maximal 

ljudnivå, se bild 14. På dessa fastigheter bör bostadshusen placeras med ett sådant avstånd 

från gatan att riktvärden för maximal ljudnivå kan klaras (10. Bullerutredning, Nitroconsult, 
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2022). Detaljplanen reglerar med placeringsbestämmelser att bostäder ska placeras minst 6.0 

meter från gatan men möjliggör därutöver för en flexibel placering inom kvartersmarken. 

Bullerförordningens gällande riktvärden bedöms kunna klaras. 

Bild 14. Beräknad framtida maximal ljudnivå med fullt utbyggd detaljplan (10. Bullerutredning, Nitroconsult, 2022). 

Geoteknik och grundläggning 
En geoteknisk utredning togs fram redan inför planprogrammet i syfte att tidigt klargöra för 

de geotekniska förhållanden inom planområdet. Den geotekniska utredningen har utgått från 

den situationsplan som togs fram till planprogrammet. 

Planområdet har delats in i åtta delområden (2. Geoteknik, Afry, 2021, rev. 2022-11-25, 

bilaga 1). I tre av åtta undersökningsområden (delområde 1, 6, och 8) har kompletterande 

undersökningar utförts och det är främst i dessa delområden som annan grundläggningsmetod 

än plattgrundläggning kan bli aktuellt. Beroende på lasterna från byggnader och 

grundläggningsnivåer kan det bli aktuellt med pålgrundläggning eller 

kompensationsgrundläggning. Detta ska verifieras under projekteringsskede av sakkunnig. 

Den samlade bedömningen är att marken är lämplig för bostadsändamål med hänsyn till 

markens geotekniska egenskaper. 

Vatten, avlopp och dagvatten 

Fördröjning av dagvatten 
Planområdet ingår i verksamhetsområde för vatten och avlopp, där även avledning av 

dagvatten ingår. En VA-plan för Timrå kommun är under framtagande. 
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Fastighetsägare ska i så stor utsträckning som det är möjligt omhänderta dagvatten inom den 

egna fastigheten (kvartersmark). En åtgärdsplan för omhändertagande av dagvatten (20-års 

regn) som inte fördröjs inom kvartersmarken har tagits fram i syfte att säkerställa en god 

dagvattenhantering inom området i sin helhet (8. PM – Åtgärdsplan dagvatten, Arctan, 2022). 

Åtgärdsplanen utgår från riktlinjer som presenterades i Swecos dagvattenutredning (se 4. 

Dagvatten och skyfall, Sweco, 2022). Detaljplanen har utformats med hänsyn till 

åtgärdsplanen. Detaljplanen reglerar genom egenskapsbestämmelse för den allmänna platsen 

yta avsedd för en öppen hantering av dagvatten, och har placerats ut för samtliga av de 

områden som rekommenderas i åtgärdsplanen. Bestämmelsen regleras [Dagvatten1] och 

tillämpas på den allmänna platsen [PARK]. Flöden som inte kan ledas inom den allmänna 

platsen rinner i öppna diken eller i underjordiska ledningar inom kvartersmarken. 

Detaljplanen reglerar genom bestämmelse [u1] markreservat för allmännyttiga underjordiska 

ledningar. Bestämmelsen syftar till att skapa möjlighet till ledningsrätt för ledningsägare. 

Bild 15. Schematisk bild hantering av dagvatten. (8. PM – Åtgärdsplan dagvatten, Arctan, 2022). 

Merparten av dagvatten inom delområde 5 kommer att ledas österut. Höjdsättningen på den 

allmänna platsen ger en flödesriktningen i diken åt öster. Topografin tillsammans med den 

planerade kvartersmarken söder om GATA1 (riktning väst-öst) inom delområde 5 behöver 

försörjas med en egen uppsamlande fördröjning eftersom det finns en lågpunkt i planområdets 

sydvästra spets. Visst dagvattenflöde från delområde 5 leds in i delområde 6. 

Den föreslagna fördröjningen av dagvatten från delområde 4 är placerad norr om GATA1 

(riktning väst-öst), invid cirkulationsplatsen, eftersom vägens höjdsättning, delområdets 

lågpunkt och vägens avskärande funktion gör att dagvattnet samlas i denna punkt. En trumma 

under GATA1 möjliggör för vattnets väg i riktning söder, enligt den befintliga terrängen. 

Omhändertagande av dagvatten i delområde 7 har ett relativt låst läge för fördröjning av 

dagvatten givet den planerade bebyggelsen och områdets lågpunkt. 
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Det dagvattenstråk som föreslås mellan Mångatan och de nybyggda småhusen i östra delen av 

delområde 3 är placerat där för att undvika kollision med fördröjningen av delområde 3, det 

vill säga att ej hanterat dagvatten och hanterat dagvatten i möjligaste mån inte ska blandas. 

Stråket har sin position även i syfte att avlasta fördröjningsbehovet i delområde 2. 

Den mest framträdande dagvattendammen ligger i planområdets sydöstra del. Utöver 

funktionen av att fördröja och infiltrera dagvatten utgör dammen en målpunkt för vistelse och 

rekreation givet en god gestaltad miljö. Från dagvattendammen tar vattnet sin väg genom 

befintligt dike sydöst. Diket är öppet cirka 200 meter nedanför planområdet, rinner sedan 

igenom en kulvert som är cirka 200 meter lång, för att slutligen rinna ut i recipienten 

Klingerfjärden. 

Skyfall 
Riktlinjer för hantering av skyfall (4. Dagvatten och skyfall, Sweco, 2022) anger bland annat 

att ny bebyggelse  ska planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid ett 100-årsregn 

och att risken för en översvämning bedöms vid framtagandet av en detaljplan samt att 

eventuella skyddsåtgärder säkerställs. Detaljplanen skapar förutsättning för ett dagvattenstråk 

väster om Höjdvägen, öster om planerad bebyggelse i delområde 3 och 2. Bedömningen är att 

kapaciteten är tillräcklig för avledning av både dagvatten och skyfall > 20-års regn. En mer 

precis hantering av skyfall arbetas fram parallellt med förprojekteringen av gata och förfinas 

allteftersom planprocessen fortgår. 

Försörjning vatten och avlopp 
En utredning med förslag till hantering av vatten och spillvattenlösningar för föreslagen 

bebyggelseutveckling har tagits fram (9. PM VA – Förprojektering, Arctan, 2022). 

Området föreslås anläggas med nya ledningar enligt bild 16. Enligt förslaget bör ledningsnät 

inom planområdet i huvudsak förläggas i vägar eller gång- och cykelvägar (allmän plats). 

Längs vissa sträckor föreslås att ledningen läggs djupare för att erbjuda en så låg 

förbindelsepunkt som möjligt, detta för att planerad bebyggelse ska kunna ansluta sin servis 

med självfall. Samtliga servisledningar bedöms kunna erbjudas som självfallsledning. 

Normalt läggs ledningar på frostfritt djup, alternativt isoleras om frostfritt djup inte bedöms 

vara möjligt. Ledningsnätet utformas så att ytvatten inte belastar ledningsnät och 

reningsanläggning, exempelvis ska brunnar ej placeras i dikesbotten. Vid dimensionering av 

spillvattenledningsnätet föreslås d200mm som minsta dimension på huvudledningsnätet. I 

detaljprojekteringsskedet studeras behov av matning av vatten från två håll, i de fall där det är 

genomförbart, detta för att få omsättning på vattnet samt att färre blir påverkade av eventuella 

driftstörningar på ledningsnätet. Som bild 10 visar tas befintlig ledning genom området ur 

drift. Genomförda flödesberäkningar inkluderar inte flödet från befintlig ledning. 

Utredningen föreslår en placering av avloppspumpstation i detaljplanen (9. PM VA – 
förprojektering, Arctan, 2022, punkt 3.4). Detaljplanen reglerar område för Teknisk 

anläggning [E] i rekommenderad placering. 
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Bild 16. Skiss över föreslaget vatten och avlopps-nät. (9. PM VA - förprojektering, Arctan, 2022) 
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5. GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid 
Genomförandetiden för detaljplanen är tio år från det datum detaljplanen vinner laga kraft. 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i enlighet med 

planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter 

genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar fram ny plan eller 

ändrar gällande plan. Efter genomförandetidens slut har fastighetsägaren ingen rätt till 

ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ursprungliga planen. 

Tidplan 
Kvartal 4, 2022, Samråd 

Kvartal 1, 2023, Granskning 

Kvartal 2, 2023, Antagande 

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän plats. 

Avtal 
Markanvisningsavtal med 4-årig löptid har tecknats med sex byggherrar. När detaljplanen 

vunnit laga kraft och det i övrigt finns förutsättningar kommer överlåtelseavtal tecknas med 

byggherrarna. 

En avsiktsförklaring om framtida markbyte har tecknats med en privat fastighetsägare inom 

området. När detaljplanen vunnit laga kraft och om det i övrigt finns förutsättningar kommer 

markbytesavtal tecknas med fastighetsägaren. 

Genomförandeavtal kommer även att tecknas med VA-huvudmannen avseende utbyggnad av 

VA-infrastrukturen. 

Detaljplanen förutsätter inga exploateringsavtal. 

Ekonomiska Frågor 
Planavgift ska inte tas ut för detaljplanen. 

Fastighetsrättsliga Frågor 

Fastighetsbildning 
Från Böle 1:150 kan bostadsfastigheter styckas av och försäljas. 

Kommunen kommer att ansöka om avstyckning. För småhustomter som försäljs till 

privatperson ingår avstyckad fastighet. För avstyckning inom direktanvisad byggrätt bärs 

kostnaden av byggherre. 
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Privatägd mark som genom detaljplan får markanvändning ”Allmän plats” kommer genom 

fastighetsbildning att lösas in och överföras till kommunal gatufastighet. 

Delar av den ledningsrätt som löper genom området behöver upphävas (sträcka 17-20-21-23 

och sträcka 21-22). Fastighetsbildning söks och bekostas av kommunen när detaljplanen 

vunnit laga kraft. 

Ledningsrätt 
Böle 1:150 belastas av flera ledningsrätter men endast en ledningsrätt berör planområdet. 

Ledningsrätt akt 22-TIM-2150.1 

Till förmån för Bålforsens Kraftverk AB (idag E.ON). 

Rätt till elektrisk starkströmsledning. 

För att genomföra planförslaget behöver ledningsrätten upphävas i vissa delar. Se ovan under 

Fastighetsbildning. Den ledning som ledningsrätten avser finns inte längre kvar. 

Utöver detta finns en markförlagd elledning om 12 kV (E.ON) utefter Höjdvägens västra sida, 

från Mångatan i norr till Norra Fagerviksvägen i söder. Elledningen är skyddad med ett 

markupplåtelseavtal som kan omvandlas till servitut eller ledningsrätt. 
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9. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Planförfattare 
Planförfattare är stadsarkitekt Olof Lindstrand i Timrå kommun tillsammans med planarkitekt 

Maria Falkö Palm från Tyréns (konsult). Detaljplanen har tagits fram i samarbete med 

Torbjörn Nylander, projektledare Timrå kommun och David Östlund, exploateringsingenjör 

Timrå kommun. 

Olof Lindstrand Maria Falkö Palm 

Stadsarkitekt Planarkitekt 

Timrå kommun Tyréns (konsult) 
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1 

socialförvaltningen 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 

Tjänsteskrivelse 
Handläggare Datum Diarienummer 
Christina Hjalte 2023-01-04 SN/2023:7 

socialnämnden 

Redovisning av socialnämndens uppdrag, december 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar: 

Lägga ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Redovisning av socialnämndens uppdragsbeslut samt ärenden för yttrande till kommunfullmäktige 
och myndigheter. 

Beslutsunderlag 
Uppdrag och yttranden 2023 01 



       

   

 

   

      
     

      
       

 

   

       
  

    
      

        
    

    
  

 

   

      
      
 

 

   

      
    

     

    

Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2023 Sid 1(7) 

Diarienr: SN/2023:7 Redovisning t o m: 2023-01-09 

Uppdrags-
givare 

Uppdrag/Yttrande § nr Besluts-
datum 

Diarienr Ansvarig Klart 
senast 

Status Noteringar 

KF Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens 
förslag: 
1. Uppdra till socialnämnden att fortsätta processen 
för byggandet av ett nytt Äldreomsorgscenter 
(ÄOC). 
2. Uppdra till socialnämnden att avveckla mindre 
effektiva boenden när det nya centret är klart. 

§ 119 2018-09-24 2018:23 Sara 2025? Pågår 

KF Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens 
förslag: 
4. Uppdra till samtliga nämnder att anpassa alla 
nämndspecifika styrdokument och 
författningssamling till de nya riktlinjerna. 
Översynen ska vara genomförd senast 31 december 
2026. 
5. Uppdra till samtliga nämnder att rensa, införa och 
tillämpa metadokumentet enligt riktlinjer för 
styrdokument. Arbetet hänskjuts till verksamhetsplan 
och budget 2023-2025. 

§ 191 2021-11-29 2021:275 Sara dec-26 Pågår 

KF Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens 
förslag: 
3. Uppdra till nämnderna att genomföra åtgärder 
som beviljats stöd från kommunakuten med anslag 
från kammarkollegiet. 

§ 191 2022-11-28 Sara Nytt 

KF Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens 
förslag: 
4. Uppdra till samtliga nämnder att till 
kommunstyrelsens sammanträde i april återkomma 
med tidsplan samt effektberäkningar på beslutade 
åtgärder. 

§ 191 2022-11-28 2022:178 Sara mars Nytt Budget i balans 2022-2024 



       

   

       
     

       
  

    

   

    
      

      
   

       
     

 

   

        
      

   

 

   

       
     

     
    

        
       

     

    

 

Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2023 Sid 2(7) 

Uppdrags-
givare 

Uppdrag/Yttrande § nr Besluts-
datum 

Diarienr Ansvarig Klart 
senast 

Status Noteringar 

KF Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens 
förslag: 
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. 

§ 191 2022-11-28 2022:163 Sara maj 
sep 
feb-24 

Nytt Vp o budget 2023 

KF Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens 
förslag: 
6. Tillfälligt pausa investeringen Äldreomsorgscenter 
utifrån det nya uppkomna ekonomiska läget. Platsens 
lämplighet med detaljplan ska fortsätta utredas men 
projektering och byggförberedande åtgärder 
pausas. Investeringen ska prövas på nytt i processen 
för verksamhetsplan och budget gällande 2024-2026. 

§ 191 2022-11-28 2022:34 Sara Nytt Äldreomsorgscenter 

KF Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens 
förslag: 
7. Uppdra till socialnämnden och AB Timråbo att, om 
möjligt, förtäta och öka antalet platser på 
kommunens nuvarande särskilda boenden. 

§ 191 2022-11-28 2022:34 Sara Nytt 

KF Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens 
förslag: 
10. Uppdra till kommunens samtliga nämnder att, till 
kommunfullmäktiges möte i mars 2023, presentera 
förslag på verksamheter och tjänster inom 
respektive nämnds verksamhetsområde 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. 

§ 191 2022-11-28 Sara feb Nytt Vp o budget 2023? 



       

        
   

  
  

       
   

      
     

    
   

     
  

 

    

       
     
    

 

   

    

       
     

     

 

Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2023 Sid 3(7) 

Uppdrags-
givare 

Uppdrag/Yttrande § nr Besluts-
datum 

Diarienr Ansvarig Klart 
senast 

Status Noteringar 

Justitiedepar Remiss, Alla tiders föräldraskap - ett stärkt skydd för 2022-08-26 2022:213 Sara/ 27-jan Avslutas Förvaltningen har inte 

tementet barns familjeliv (SOU 2022:38) Johan möjlighet att besvara 
remissen. 

SN Uppdra åt förvaltningschef att säga upp avtalet med 
Centralköket från och med 
2019-05-22 och omförhandla det med Centralköket till 
ett mer kostnadseffektivt avtal med bibehållen 
kvalitet. 

§ 72 2019-05-22 Sara Pågår Avtalet är uppsagt. Möten 
pågår, avvaktar förslag till 
avtal. 
Ny chef till SN 210615. 
Återrapportering hösten -22. 
Fortsätter 2023. 

SN Socialnämnden beslutar uppdra till förvaltningschef 
att: 
1. Tillsammans med Timråbo utreda behovet av och 
möjligheten att bygga ett Trygghetsboende i 
närområdet Böle/Sörberge där ett eventuellt 
Äldreomsorgscenter byggs. 

§ 136 2020-10-20 Sara Pågår Separat möte planeras. 

SN Socialnämnden beslutar uppdra till förvaltningschef 
att: 

§ 136 2020-10-20 Sara Pågår Hösten 2021, ev på distans 

2. Bjuda in Mitthem för att informera om 
Trygghetsboendet som finns på Norra Kajen. 



       

 
        

  
      

 
       

  
     

     

        
    

         
 

  
   

  
   

   
   

    
      

   
   
   

 
   

 
      

     
   

 
 

    
 

    

   
      

   
     

     
 

    

     
    

  

 

Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2023 Sid 4(7) 

Uppdrags-
givare 

Uppdrag/Yttrande § nr Besluts-
datum 

Diarienr Ansvarig Klart 
senast 

Status Noteringar 

SN Socialnämnden beslutar: § 8 2021-02-09 2021:17 Sara 21-jun Paus Avtal undertecknat. 
1. Godkänna Avtal om genomförande av nytt 
Äldreomsorgscenter med Timråbo. 

2022:34 Status 2021-04-27 § 58 
Projektledares rapport med 

2. Uppdra till arbetsutskottets ledamöter att 
underteckna avtalet. 
3. En tydlig tidsplan redovisas till socialnämnden 
senast i juni. 
4. Statusrapport avseende projektet och ekonomiskt 
läge lämnas till socialnämnden minst vartannat 
sammanträde. 
5. Inför övergång till ny fas görs en större 
uppföljning för godkännande av Socialnämnden. 

tidsplan 2021-06-15 § 95. 
Status 2021-10-12 § 146. 
Status 2021-12-14 § 176 
Uppföljning fas 1, beslut om 
fas 2 till KF 2022-02-15 § 12 
Status 2022-04-26 § 60 
Status 2022-06-21 § 91 
Status 2022-10-18 § 133 
KF-beslut 2022-11-28 

6. Avvakta med frågan om ledamöters medverkan i den om paus i projektet. 
fortsatta processen. 

SN Länsgemensam familjehemsorganisation 
3. Uppdra till förvaltningschef att presentera en 
uppföljning av anslutning till en gemensam 
familjehemsorganisationen i november 2022. 

§ 10 2022-02-15 2022:31 Sara Nov 
maj -23 

Pågår Start GFO blev först i 
november, uppföljning 
planeras till efter 6 mån. 

SN Handlingsplan för språkutvecklande insatser 
2. Uppdra till förvaltningschef att genomföra planerat 

§ 11 2022-02-15 2021:191 Sara Avslutas Återrapport SN 2022-12-14 § 
164. 

projekt för språkutvecklande insatser. 
3. Uppdra till förvaltningschef att återrapportera 
utfallet av projektet för språkutvecklande insatser 
efter avslut. 

SN Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef att arbeta 
för en budget i balans. 

§ 57 2022-04-26 2022:1 Sara 2022 Avslutas Gäller 2022. 



       

 
  
       

    
    

     
     

    
  

    
 

       
     

     
      

      

 

    
 

      
    

     
       
   

  

    
 

       
    
    

       
    

 

 

Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2023 Sid 5(7) 

Uppdrags-
givare 

Uppdrag/Yttrande § nr Besluts-
datum 

Diarienr Ansvarig Klart 
senast 

Status Noteringar 

SN Socialnämnden beslutar. 
1. Godkänna sammanställningen. 
2. Uppdra till förvaltningschef att från och med 
genomförandet av utökat antal hemtjänstgrupper 
lämna en kostnadssammanställning halvårsvis till 
socialnämnden över de utökade kostnaderna och 

§ 97 2022-06-21 2022:120 Sara/ 
Verksamh 
etschef 

Pågår Rekrytering och planering för 
ny organisation pågår. 

effektivitetsvinsterna som redovisats i översynen av 
hemtjänsten. 

SN (Budget i balans planperiod 2022-2024) 
Socialnämnden beslutar: 

§ 116 2022-09-20 2022:178 Sara 2023 Pågår 

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. 

SN (Budget i balans planperiod 2022-2024) 
Socialnämnden beslutar: 

§ 116 2022-09-20 2022:178 Sara/ 
Johan 

Feb. 2023 Pågår 

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. 

SN (Budget i balans planperiod 2022-2024) 
Socialnämnden beslutar: 

§ 116 2022-09-20 2022:178 Sara 2023 Pågår 

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. 



       

    
 

        
     

   

 

    
 

      
    

     
    

 

    
 

       
    

       
       

    
    

 

 
       
    
      

 

 

  
 

       

 

 

Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2023 Sid 6(7) 

Uppdrags-
givare 

Uppdrag/Yttrande § nr Besluts-
datum 

Diarienr Ansvarig Klart 
senast 

Status Noteringar 

SN (Budget i balans planperiod 2022-2024) 
Socialnämnden beslutar: 
5. Uppdra till förvaltningschef att göra en analys och 
översyn över lägenhetshyror inom särskilt boende 
inför nästa års hyresförhandling. 

§ 116 2022-09-20 2022:178 Sara 2023 Pågår 

SN (Budget i balans planperiod 2022-2024) 
Socialnämnden beslutar: 
6. Uppdra till förvaltningschef att göra en 
genomlysning av bemanning och kostnadsläge 
inom vård- och omsorgsboenden samt återkomma 
med förslag på särskilda åtgärder. 

§ 116 2022-09-20 2022:178 Sara 2023 Pågår 

SN (Budget i balans planperiod 2022-2024) 
Socialnämnden beslutar: 
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. 

§ 116 2022-09-20 2022:178 Sara 2023 Pågår 

SN Socialnämnden beslutar: 
1. Ingå överenskommelse enligt skrivelse om Avtal för 
år 2023-2025 från Ånge kommun. 
2. Uppdra till förvaltningschef att underteckna avtalet. 
(Mottagande ekb) 

§ 155 2022-11-22 2022:264 Sara Pågår 

SN (Ny samverksanstrujtur Hälsam) 
Socialnämnden beslutar: 
2. Uppdra förvaltningschefen att bemanna och delta i 
samverkan. 

§ 174 2022-12-14 2022:61 Sara Nytt 



       

 
      

       
     

  
      

    

 

 

Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2023 Sid 7(7) 

Uppdrags-
givare 

Uppdrag/Yttrande § nr Besluts-
datum 

Diarienr Ansvarig Klart 
senast 

Status Noteringar 

SN Socialnämnden beslutar: 
1. Uppdra till förvaltningschefen att analysera om 
Hemtjänstindex är relevant för vår kommun och om 
det speglar nuvarande verksamhetsplans indikator för 
analys och uppföljning. 
2. Uppdra förvaltningschefen att rapportera analysen i 
samband med verksamhetsplan för socialnämnden 
2024. 

§ 176 2022-12-14 2022:291 Sara okt? Nytt 



 
  

 

   
    
    
 
 

   
   

  
 
 
 

      
 
 

   
  

 
    

 
 
     

 
            

  
 

          
 

 
         

     
 

           
     

 
           

     
 

            
    

 
           

  

1 

socialförvaltningen 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 

Tjänsteskrivelse 
Handläggare Datum Diarienummer 
Christina Hjalte 2023-01-04 SN/2023:3 

socialnämnden 

Anmälan av beslut enligt delegation, december 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar: 

Lägga ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Följande beslut enligt delegation anmäls: 

Beslut om attesträtt för Camilla Boman Johansson, undertecknad av förvaltningschef Sara Grape 
Junkka, 2022-12-12. 

Lokalvårdsavtal Individ- och utvecklingscenter, undertecknat av förvaltningschef Sara Grape Junkka, 
2022-12-19. 

Förordnande av tillfällig förvaltningschef 2022-12-09, Johan Vikström, undertecknad av 
förvaltningschef Sara Grape Junkka, 2022-12-07. 

Förordnande av tillfällig förvaltningschef 2022-12-23 - 27, Johan Vikström, undertecknad av 
förvaltningschef Sara Grape Junkka, 2022-12-22. 

Förordnande av tillfällig förvaltningschef 2022-12-28 - 30, Andreaz Strömgren, undertecknad av 
förvaltningschef Sara Grape Junkka, 2022-12-22. 

Förordnande av tillfällig verksamhetschef IFO 2022-12-28 - 30, Louise Zetterlund, undertecknad av 
verksamhetschef Johan Vikström, 2022-12-22. 

Polisanmälan gällande hot och skadegörelse Hagalid, undertecknad av tf förvaltningschef Andreaz 
Strömgren, 2022-12-30. 



 
  

 

   
    
    
 
 

   
   

  
 
 
 

     
 
 

   
     

 
    

         
 

 
     

            
       

 
   

              
                 
                

  
 

   
           
               
 
                

 
         

         
 

1 

socialförvaltningen 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 

Tjänsteskrivelse 
Handläggare Datum Diarienummer 
Christina Hjalte 2023-01-04 SN/2023:2 

socialnämnden 

Inkomna skrivelser och meddelanden, december 

Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Facklig information och protokoll 
Samverkan inför socialnämnden; SSR, Vision, Fysioterapeuterna, Vårdförbundet, Kommunal, 
2022-12-13. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner – Insatser inom området 
psykisk hälsa och suicidprevention 2023, undertecknad 2022-12-22. 

Statens institutionsstyrelse (SiS) 
Förändrade avgifter vid placering hos SiS från och med 1 januari 2023, undertecknad 2022-12-20. 
-Vårdavgifter år 2023 för ungdomar som vårdas med stöd av 2 § LVU eller SoL(frivillig vård), m.m. 
-Vårdavgifter år 2023 för personer, med missbruk som vårdas med stöd av SoL, fängelselagen eller 27 
§ LVM. 

Andra nämnders protokoll 
KF 2022-11-28 § 191, Uppdrag – handlingsplan budget i balans 2022-2024. 
KF 2022-11-28 § 204, Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden för tiden 2023-01-01 – 2026-21-
3fö 
KF 2022-11-28 § 205, Val av ordförande och vice ordförande i socialnämnden för tiden 2023-01-01 – 
2026-12-31. 
KF 2022-11-28 § 256, Inkallelseordning för ersättare i socialnämnden. 
KoT 2022-12-14 § 118, Offentlig toalett i Timrå centrum. 


	Kallelse/Ärendelista
	6. Information om socialnämndens verksamhet
	7. Information om socialnämndens sammanträden
	8. Information om Intern kontroll
	9. Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens arbetsutskott förmandatperioden 2023-2026
	10. Val av ordförande och vice ordförande till socialnämndensarbetsutskott för mandatperioden 2023-2026
	11. Val av representanter till Timrå kommuns Tillgänglighets- ochpensionärsråd för mandatperioden 2023-2026
	12. Val av representanter till Kommunförbundets Socialnämndspresidiumför mandatperioden 2023-2026
	13. Val av representant till samverkansorganisationen HälSam förmandatperioden 2023-2026
	14. Val av representanter till Vård- och omsorgscollege för mandatperioden2023-2026
	15. Samråd - Detaljplan för Böle 1150 m.fl - Bostadsområde i Solhöjden -svar
	16. Redovisning av socialnämndens uppdrag,
	17. Anmälan av beslut enligt delegation,
	18. Inkomna skrivelser och meddelanden,



