
Kallelse / Underrättelse 
1 

 
Utskriftsdatum 
2023-01-25 

 
Organ 
Kommunstyrelsen 

Sammankallande 
Stefan Dalin, ordförande 

Ledamöter 
Stefan Dalin (S) 
Tony Andersson (M) 
Mari Eliasson (S) 
Björn Könberg (S) 
Annika Söderberg (S) 
Oskar Andersson (M) 
Svante Sörmark (V) 
David Forslund (T) 
Mats Wallin (SD) 
Marianne Larsson (SD) 
Niklas Edén (C) 
 

Ersättare 
Johan Engström Lockner (S) 
Markus Sjöström (M) 
Jenny Svedlund (S) 
Lars-Erik Byström (S) 
Johanna Bergsten (S) 
Håkan Svensson (M) 
Robert Thunfors (T) 
Björn Hellquist (T) 
Ove Andersson (SD) 
Bernt Wallström (SD) 
Sven-Åke Jacobson (KD) 
  

Tid  Plats  Vid förhinder 
Datum   Ort  Meddela 
2023-02-07  Timrå kommunhus Timrå  Helene Olofsson 

Klockan Ber. tidsåtgång  Lokal  Telefon/e-post 
08:30   Polstjernan  060-163124 

helene.olofsson@timra.se 
 
 
Ärendelista 
 
 

Punkt Ärende Ärendemening 
1  Sammanträdet öppnas 
2  Anteckna närvarande 
3  Utse justerare 
4  Fastställa ärendelista 
5 KS/2022:231 Beslut om betydande miljöpåverkan för detaljplan för Torsboda 

Nord 
6 KS/2022:309 Beslut om betydande miljöpåverkan för detaljplan för Böle 1:150 

m.fl, Bostadsområde i Solhöjden 
7 KS/2022:377 Beslut om betydande miljöpåverkan för ändring av detaljplan D131 
8 KS/2023:25 Verksamhetsberättelse 2022 - Kommunstyrelsen 
9 KS/2023:32 Uppföljning av internkontrollplan 2022 - Kommunstyrelsen 
10 KS/2022:493 Firmatecknare, Förvaltande stiftelser 
11 KS/2023:11 Underlätta anstånd och avbetalningsplaner 
  KOMMUNFULLMÄKTIGE 
12 KS/2022:319 Finansiering av länsgemensam organisation för 

etableringsfrämjande och näringslivsutvecklande arbete, Bizmaker 
13 KS/2022:502 Ny avfallstaxa 2023-04-01 
  ANMÄLNINGSÄRENDEN 
14 KS/2023:23 Medborgarundersökning 2022 
15 KS/2021:433 Energieffektivisering - Solceller - Kultur- och tekniknämndens 

beslut 
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2023-01-25 

16 KS/2022:503 Elenergi 2023 
17 KS/2023:30 Val av representanter till Timrå kommuns Tillgänglighets- och 

pensionärsråd för mandatperioden 2023-2026 från socialnämnden 
18 KS/2021:529 Uppföljning av plan för intern kontroll 2022 - socialnämnden 
19 KS/2021:536 Uppföljning av plan för intern kontroll 2022 - barn och 

utbildningsnämnden 
20 KS/2022:510 Plan intern kontroll 2023 - Miljö- och byggnadsnämnden 
21 KS/2022:507 Internkontrollplan 2023 - AB Timråbo 
22 KS/2022:506 Överförmyndarnämnden - Budget 2023 
23 KS/2022:518 Inspektion av överförmyndarnämnden mitt 2020 
24 KS/2022:211 Medborgarförslag om en cykel/gångbana mellan Timrå kyrka och 

cykelgångbanan vid virkesinfarten östra Östrandsfabriken - Kultur- 
och tekniknämndens beslut 

25 KS/2022:230 Medborgarförslag om att det införs en begränsning av fordonstrafik 
på Köpmangatan mellan rondellerna vid Simhallen och 
Framnässkolan mellan 22.00 och 05.00 - Kultur- och 
tekniknämndens beslut 

26 KS/2022:289 Medborgarförslag - Ett riktigt bra utomhusgym - Kultur- och 
tekniknämndens beslut 

27 KS/2022:292 Medborgarförslag - Grindar vid lekplats Simhallsparken - Kultur- 
och tekniknämndens beslut 

28 KS/2022:330 Medborgarförslag - Gång- och cykelbana mellan Timrå och 
Laggarberg - Kultur- och tekniknämndens beslut 

29 KS/2022:333 Medborgarförslag - Pulkabacken vid Fagervik - Kultur- och 
tekniknämndens beslut 

30 KS/2022:476 Medborgarförslag om spårläggning av skidspår vid Arenaområdet 
och Bergeforsens IP 

31 KS/2022:475 Medborgarförslag om hundrastgård i Timrå centrum 
32 KS/2022:66 Lägesbeskrivning för kommunstyrelsens uppsikt och samordning 

enligt styrmodell 2022 
33  Anmälan av delegationsbeslut 
34  Anmälan av informationsärenden 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Helene Olofsson 2023-01-20 /Ärendebeteckning/ 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163124 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Utse justerare 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Utse Annika Söderberg (S) och David Forslund (T) att, tillsammans med ordförande, justera dagens 
protokoll. Justering sker digitalt 9 februari 2023. 
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Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Helene Olofsson 2023-01-20 /Ärendebeteckning/ 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163124 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Fastställa ärendelista 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan. 
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Tjänsteskrivelse  

 

Samhällsenheten   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Olof Lindstrand 2023-01-19 KS/2022:231 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Beslut om betydande miljöpåverkan för detaljplan för Torsboda Nord 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Detaljplanen för Torsboda Nord kan antas innebära betydande miljöpåverkan 
 
Ärendet 
För detaljplaner som är påbörjade från och med 1 april 2020 ska det göras en undersökning om 
planen medför en betydande miljöpåverkan eller inte. Undersökningen sker genom en identifiering 
av omständigheter som visar på betydande miljöpåverkan eller inte. Därefter sker ett samråd med 
Länsstyrelsen angående utredningen, slutligen ska ett beslut fattas av kommunen för att avgöra 
frågan. 
 
För rubricerad detaljplan har en utredning genomförts som påvisar på att detaljplanen kan innebära 
betydande miljöpåverkan. Detta framförallt utifrån frågan hur grundvatten och dagvatten kommer 
att påverkas av de markförändringar som krävs för att skapa rationella plana ytor i området. Vidare 
behöver det också klargöras huruvida miljökvalitetsnormerna för vatten kan komma att påverkas av 
planförslaget. 
 
Samråd har skett med Länsstyrelsen som delar uppfattningen om att detaljplanen kan antas innebära 
betydande miljöpåverkan. 
 
En strategisk miljöbedömning för detaljplanen behöver därför genomföras där en 
miljökonsekvensbeskrivning ska arbetas fram. Det är en process som sker parallellt med 
planprocessen. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Beslut om planbesked KS 2022-05-24 § 161 
 
Beslutsunderlag 
Utredning om betydande miljöpåverkan 
Vision 2025 
 
 
Protokollsutdrag till 
- 
 
Exp     /     2023 
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Tjänsteskrivelse  

 

Samhällsenheten   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Olof Lindstrand 2023-01-19 KS/2022:231 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Peter Ekström Olof Lindstrand 
Tf Kommunchef Stadsarkitekt



TimråDnr: KS/2022:231 

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

Bankgiro: 5672-9387  
Organisationsnummer: 212000-2395 
Fax: 060-16 31 95 

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

 

Undersökning av betydande 
miljöpåverkan 
Detaljplan för Torsboda 1:2 m.fl. Torsboda Nord, 
Timrå kommun   

 
Planens syfte  

Planens syftar till att skapa ett större industriområde. Området kan utgöras av en 
stor plan yta eller vara uppdelade i två plana ytor.  

Förutsättningar för verksamheter eller åtgärder  

Planområdet skapar möjligheter för större industriverksamheter som kan omfattas 
av sevesolagstiftningen.  

 

Beslut 
Planförslaget kan tänkas innebära betydande miljöpåverkan.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Undersökning upprättad 2022-11-15 
 
Olof Lindstrand 
Stadsarkitekt  



Påverkan Faktorer 

Betydande Inte betydande 

Kommentarer 

 

BETYDELSE FÖR ANDRA PLANER ELLER BESLUT 

 Betydande Inte betydande  

Påverkar detaljplanen 
genomförandet av andra planer? 
(detalj, väg, järnväg) 

  

X 

Planen samplaneras med tänkt 
ny trafikplats för Torsboda 
Industri Park. 

Överensstämmer planen med 
översiktsplanen? 

 X Planområdet är utpekat som 
utvecklingsområde för näringsliv 
i Öp2035. 

 
 

MÖJLIGHETER ATT FÖLJA MILJÖLAGSTIFTNINGEN 

 Betydande Inte betydande  

Miljökvalitetsmålen på  
nationell-nivå 

 X  

Miljökvalitetsmålen på  
regional-nivå 

 X  

Miljökvalitetsmålen på lokal-
nivå 

 X  

Agenda 2030  X  

 

MILJÖKVALITETSNORMER (5 kap MB) 

 Betydande Inte betydande  

Utomhusluft  X  



Buller  X  

Ytvattenförekomst X  Planen skapar förutsättningar 
för en stor mängd hårdgjord yta 
där producerade industri kan 
etableras.  

Grundvattenförekomst X  En grundvattensänkning 
kommer bli aktuell för att 
kunna skapa en eller två plana 
ytor. 

 

FÖRODNANDEN/SKYDD  

 Betydande Inte betydande  

Riksintressen (3-4 kap MB)  X Planområdet angränsar till 
Riksintresse vägnät och är i 
närhet till riksintresse järnväg, 
framtida järnväg, flygplats. 
Riksintresse för naturvård och 
friluftsliv är beläget i Indalsälven 
ca 2 km från området.  

Skydd av områden (7 kap MB, 
skogenspärlor, miljötillstånd, 
skyddsobjekt m.m.) 

 X I områdets norra del finns en 
sumpskog. En NVI har 
genomförts för planområdet. 
Slutsatsen är att det inte finns 
några höga naturvärden samt att 
det inte finns ovanliga eller 
strikt skyddade arter inom 
området. 

Artskyddsförordningen 
(2007:845) 

 X  

Skydd enligt Kulturmiljölagen 
(1988:950) 

 X Området innehåller tre 
markerade lämningar. En 
arkeologisk undersökning enigt 
steg 1 har genomförts. Tre 
kolbottnar och en stensättning 



har hittats. Slutsats tillsammans 
med Länsstyrelsen är att 
detaljplanenen kan löpa på 
enligt planerat och steg 2 
undersökningar kan genomföras 
i vår efter ett preliminärt 
antagande. 

Internationella intressen (Natura 
2000 m.m.) 

 X  

 

BETYDELSE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

 Betydande Inte betydande  

Klimat  X  

Biologisk mångfald  X  

Hållbart resande  X  

Kulturmiljö  X  

Ekonomi  X  

 

RISKER FÖR MÄNNISKORS HÄLSA ELLER MILJÖN 

 Betydande Inte 
betydande 

Krävs 
utredning 

 

Vibrationer  X   

Trafiksäkerhet  X   

Risk för olyckor   X  

Risk för ras och skred  X X  

Risk för översvämning  X X  



Risk för föroreningar   X  

Riktvärden för buller   X  

Strålning/elektromagnetiska fält  X   

Djurhållning och risk för 
allergener i och utanför 

 X   

Markradon  X   

 

MILJÖEFFEKTER OCH OMRÅDETS EGENSKAPER 

 Betydande Inte betydande  

Förändring på landskap- och 
stadsbild 

X  Landskapsbilden förändras 
kraftigt av planförslaget. 
Tillsammans med närliggande 
detaljplan för Torsboda Syd 
kommer ett mycket stort 
industriområde vara synligt. Det 
går att jobba med vegetation för 
att klä in områdena i 
omgivningen. Det finns också 
flera stora industriområden längs 
med Sundsvall-Timrå områdets 
kuststräcka vilket inte gör synen 
ovanlig för området.   

Kulturmiljö  X Området domineras idag av 
täktverksamhet och har inga 
högre värden sätt ur kulturmiljö. 

Friluftsliv och rekreation  X  

Dagvatten X  Området kommer att planas ut 
och hårdgöras i stor utsträckning. 
Då industriverksamhet är 
planerad på platsen behöver det 
säkerställas att 
fördröjningslösningar går att 



tillskapas inom planområdet. 

Trafik  X Trafiken kommer att kunna 
hanteras via en ny trafikplats. 
Arbete med vägplan pågår 
parallellt med detaljplanearbetet. 

 

SAMLAD BEDÖMNING AV PLANENS KONSEKVENSER 

Markanvändning Platsen bedöms lämplig för industriändamål 

Övriga tillstånd för planens genomförande Planen ska utformas på sådant sätt att förutsättningar 
för dispenser och andra tillstånd ska kunna 
möjliggöras.  

 



 
 
 

 

 

TIMRÅ KOMMUN VISION 2025  
 
Timrå – En stark kommun i en växande region 
 
 
TILLVÄXT – Timrå är det självklara valet för företagande och inflyttning! 
Här finns Norrlands bästa företagsklimat. Timrås unika strategiska läge och 
infrastruktur, närhet till universitet, kommunikationer och handel bidrar till att 
företagen växer och att nya verksamheter etableras. Timrå kommun är lyhörd för 
företagens behov och levererar en så god och tillförlitlig service att vi är i topp 10 i 
Sverige när det gäller service till företagen. Klimatet för entreprenörskap och 
nyföretagande är utmärkt och innefattar stimulans av entreprenörskap på alla nivåer i 
skolan.  
Kreativa och trygga läromiljöer och det livslånga lärandet är viktiga samhälls- och 
tillväxtmotorer.  Timrå erbjuder attraktiva bostäder och vackra naturnära miljöer för alla.  
 
 
SERVICE – Vi är proffs på service 
Vi ger alla ett förstklassigt bemötande och effektiv service.  
Vi säkerställer servicenivån till medborgare och företagare genom tydliga servicegarantier.  
Vi lägger stor vikt på samarbete mellan kommunens verksamheter och med aktörer i 
regionen. Medborgaren, företagaren och besökaren kan utföra sina ärenden närsomhelst 
på dygnet. Det innebär att vårt arbete präglas av nyfikenhet och lyhördhet inför de olika 
behoven. 
 
LIVSMILJÖ – Timrå erbjuder livskvalitet med en mångfald av upplevelser, en 
trygg tillvaro och ett klimatsmart liv! 
Med nio mil kuststräcka och ett vackert inland har vi unika naturnära miljöer som är 
tillgängliga för alla. Vårt rika föreningsliv skapar framtidstro, utveckling, engagemang 
och god hälsa. Vi erbjuder en attraktiv och kreativ skola där alla elever trivs och där 
studieresultaten ligger på toppnivå i Norrland!  
Vi ger en trygg och god omsorg till våra äldre och andra behövande utifrån den enskildes 
behov. Vi accepterar ingen mobbning, diskriminering eller socialt utanförskap. I 
kommunen råder jämställdhet, tillgänglighet, mångfald och social integration. Det är 
enkelt att leva i Timrå och livet präglas av ett klimatsmart förhållningssätt! 
 
MEDARBETAREN - Timrå har motiverande medarbetare! 
Timrå kommun stimulerar till en hög grad av delaktighet, mångfald och 
kompetensutveckling samt tar ansvar för varje medarbetare, vilket gör att varje 
medarbetare känner ansvar för sitt uppdrag. 
 
EKONOMI - Timrå kommun har en ekonomi i balans! 
Kommunen har handlingsfrihet på kort och lång sikt, tack vare en god ekonomisk 
hushållning med en stark soliditet, i jämförelse med Norrlands kommuner.  



 
 
 

 

 

Vilken/vilka av kommunens övergripande mål anser förvaltningen 
överensstämmer med ärendet och är i enlighet med kommunens vision 2025? 
 
Tillväxt 
Kommentar: Undersökningen av betydande miljöpåverkan är ett verktyg som visar på vad som 
detaljplanen behöver utreda vidare inom ramen för strategisk miljöbedömning. Miljöbedömningen ger 
förutsättningar för att skapa ett planförslag som kan innebära plats för en ny stor etablering med 
många arbetstillfällen. 
 
 
Service  
Kommentar:       
 
 
Livsmiljö 
Kommentar:       
 
 
Medarbetaren 
Kommentar:       
 
 
Ekonomi 
Kommentar:       
 
 
Om inte, motivera varför beslutet ska tas; 
      
 
 
Namn Olof Lindstrand Förvaltning Kommunledningskontoret 
 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Samhällsenheten   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Olof Lindstrand 2023-01-19 KS/2022:309 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Beslut om betydande miljöpåverkan för detaljplan för Böle 1:150 m.fl, 
Bostadsområde i Solhöjden 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. 
 
Ärendet 
För detaljplaner som är påbörjade från och med 1 april 2020 ska det göras en undersökning om 
planen medför en betydande miljöpåverkan eller inte. Undersökningen sker genom en identifiering 
av omständigheter som visar på betydande miljöpåverkan eller inte. Därefter sker ett samråd med 
Länsstyrelsen angående utredningen, slutligen ska ett beslut fattas av kommunen för att avgöra 
frågan. 
 
För rubricerad planändring har en utredning genomförts som bedömt att planförslaget inte kan antas 
medföra någon betydande miljöpåverkan. I samband med att detaljplanen har varit ute på samråd 
har även undersökningen av betydande miljöpåverkan samråtts med Länsstyrelsen. I sitt yttrande på 
detaljplanen delar Länsstyrelsen uppfattningen om att planförslaget inte kan bedömas medföra någon 
betydande miljöpåverkan.  
 
 
Ärendets tidigare behandling 
Beslut om planuppdrag 2022-05-24 § 166 
 
Beslutsunderlag 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Vision 2025 
 
 
Protokollsutdrag till 
- 
 
Exp     /     2023 
 
 
 
Här skrivs ev utförligare ärendetext 
 
 
Kommunledningskontoret 
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Tjänsteskrivelse  

 

Samhällsenheten   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Olof Lindstrand 2023-01-19 KS/2022:309 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 
Peter Ekström Olof Lindstrand 
Tf Kommunchef Stadsarkitekt



 
 
 

 

 

TIMRÅ KOMMUN VISION 2025  
 
Timrå – En stark kommun i en växande region 
 
 
TILLVÄXT – Timrå är det självklara valet för företagande och inflyttning! 
Här finns Norrlands bästa företagsklimat. Timrås unika strategiska läge och 
infrastruktur, närhet till universitet, kommunikationer och handel bidrar till att 
företagen växer och att nya verksamheter etableras. Timrå kommun är lyhörd för 
företagens behov och levererar en så god och tillförlitlig service att vi är i topp 10 i 
Sverige när det gäller service till företagen. Klimatet för entreprenörskap och 
nyföretagande är utmärkt och innefattar stimulans av entreprenörskap på alla nivåer i 
skolan.  
Kreativa och trygga läromiljöer och det livslånga lärandet är viktiga samhälls- och 
tillväxtmotorer.  Timrå erbjuder attraktiva bostäder och vackra naturnära miljöer för alla.  
 
 
SERVICE – Vi är proffs på service 
Vi ger alla ett förstklassigt bemötande och effektiv service.  
Vi säkerställer servicenivån till medborgare och företagare genom tydliga servicegarantier.  
Vi lägger stor vikt på samarbete mellan kommunens verksamheter och med aktörer i 
regionen. Medborgaren, företagaren och besökaren kan utföra sina ärenden närsomhelst 
på dygnet. Det innebär att vårt arbete präglas av nyfikenhet och lyhördhet inför de olika 
behoven. 
 
LIVSMILJÖ – Timrå erbjuder livskvalitet med en mångfald av upplevelser, en 
trygg tillvaro och ett klimatsmart liv! 
Med nio mil kuststräcka och ett vackert inland har vi unika naturnära miljöer som är 
tillgängliga för alla. Vårt rika föreningsliv skapar framtidstro, utveckling, engagemang 
och god hälsa. Vi erbjuder en attraktiv och kreativ skola där alla elever trivs och där 
studieresultaten ligger på toppnivå i Norrland!  
Vi ger en trygg och god omsorg till våra äldre och andra behövande utifrån den enskildes 
behov. Vi accepterar ingen mobbning, diskriminering eller socialt utanförskap. I 
kommunen råder jämställdhet, tillgänglighet, mångfald och social integration. Det är 
enkelt att leva i Timrå och livet präglas av ett klimatsmart förhållningssätt! 
 
MEDARBETAREN - Timrå har motiverande medarbetare! 
Timrå kommun stimulerar till en hög grad av delaktighet, mångfald och 
kompetensutveckling samt tar ansvar för varje medarbetare, vilket gör att varje 
medarbetare känner ansvar för sitt uppdrag. 
 
EKONOMI - Timrå kommun har en ekonomi i balans! 
Kommunen har handlingsfrihet på kort och lång sikt, tack vare en god ekonomisk 
hushållning med en stark soliditet, i jämförelse med Norrlands kommuner.  



 
 
 

 

 

Vilken/vilka av kommunens övergripande mål anser förvaltningen 
överensstämmer med ärendet och är i enlighet med kommunens vision 2025? 
 
Tillväxt 
Kommentar: Planförslaget skapar möjligheter för en stor mängd nya bostäder i Timrå. 
Undersökningen av betydande miljöpåverkan visar på att lokaliseringen och markanvändningen kan 
göras utan att någon betydande risk för t ex. miljö och hälsa kan uppstå.  
 
 
Service  
Kommentar:       
 
 
Livsmiljö 
Kommentar:       
 
 
Medarbetaren 
Kommentar:       
 
 
Ekonomi 
Kommentar:       
 
 
Om inte, motivera varför beslutet ska tas; 
      
 
 
Namn Olof Lindstrand Förvaltning Kommunledningskontoret 
 



TimråDnr: KS/2022:309 
2022-11-25 

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

Bankgiro: 5672-9387  
Organisationsnummer: 212000-2395 
Fax: 060-16 31 95 

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

 

 

Undersökning av betydande 

miljöpåverkan 

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

Timrå kommun   

 

Planens syfte  

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ett större bostadsområde i form av småhus, 

radhus, parhus och flerfamiljshus. Därutöver möjliggörs för nya vistelseytor, gator, 

gång-och cykelvägar som syftar till att knyta samman ny bebyggelse med befintlig 

bebyggelse. 

Förutsättningar för verksamheter eller åtgärder 

Beslut 

För att utreda om betydande miljöpåverkan kan antas har en genomgång av 

påverkansfaktorer genomförts (vilket redovisas i detta dokument). Detaljplanens 

genomförande bedöms sammanfattningsvis inte vara av den art och storleksordning 

som bedöms leda till betydande miljöpåverkan. En MKB 

(miljökonsekvensbeskrivning) för detaljplanen, där konsekvenser identifieras, 

beskrivs och bedöms behöver därmed inte tas fram för detaljplanen. De aspekter 

som kan leda till inverkan ska dock särskilt behandlas i planbeskrivningen. 

 

Motiv till beslut 
Ingen faktor bedöms leda till en betydande negativ påverkan. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Faktorer Påverkan Kommentarer 

Betydande Inte betydande 

 

BETYDELSE FÖR ANDRA PLANER ELLER BESLUT 

 Betydande Inte betydande  

Påverkar detaljplanen 

genomförandet av andra planer? 

(detalj, väg, järnväg) 

  

X 

Delar av planområdet är planlagt 

med tre olika detaljplaner som i 

huvudsak avser bostäder, men 

även också park, gata, 

högspänningsledning och 

järnväg. Genomförandetiden har 

löpt ut för samtliga. Detaljplanen 

har ingen påverkan på andra 

detaljplaner, väg- eller 

järnvägsplaner. 

Överensstämmer planen med 

översiktsplanen? 

  

X 

Ja, planområdet är i kommunens 

översiktsplan 2035 utpekat som 

utvecklingsområde för bostäder. 

I översiktsplanen betonas att 

stigar för rekreation samt gröna 

korridorer i området ska beaktas 

vid fortsatt planering. 

Ett planprogram har tagits fram i 

syfte att utreda förutsättningarna 

för ett nytt bostadsområde, ta 

fram en vision, övergripande 

struktur och utgångspunkter för 

planområdet. 

 

 

 

 



 

MÖJLIGHETER ATT FÖLJA MILJÖLAGSTIFTNINGEN 

 Betydande Inte betydande  

Miljökvalitetsmålen på  

nationell nivå 

 X Planförslaget bedöms inte ha en 

betydande negativ påverkan på 

Sveriges 16 miljömål. 

Miljökvalitetsmålen på  

regional nivå 

 X Planförslaget bedöms inte ha en 

betydande negativ påverkan på 

de regionala miljömålen. 

Miljökvalitetsmålen på lokal nivå  X Översiktsplanen beskriver tre 

områden där kommunen 

fokuserar sitt miljöarbete; 

energieffektiv verksamhet, 

klimatsmart verksamhet samt 

attraktiv och tillgänglig 

naturmiljö. Detaljplanen bedöms 

inte ha en negativ påverkan på 

dessa, snarare bedöms 

detaljplanen vara i linje med 

miljökvalitetsmålen på lokal nivå.  

Agenda 2030  X Ett genomförande av 

detaljplanen bidrar till sex av de 

globala målen:  

Hållbar energi för alla; Hållbar 

industri, innovationer och 

infrastruktur; Hållbara städer och 

samhällen; Hållbar konsumtion 

och produktion; Bekämpa 

klimatförändringarna och 

Ekosystem och biologisk 

mångfald.  

De sex målen pekades ut redan 

under planprogrammet (2022), 

och ett framtagande av 

detaljplanen tar avstamp i 

planprogrammet. Agenda 2030 

och de globala målen för hållbar 



 

utveckling är en integrerad del av 

kommunens arbete. 

 

MILJÖKVALITETSNORMER (5 kap MB) 

 Betydande Inte betydande  

Utomhusluft  X Mängden grönska i området 

möjliggör för en god luftkvalitet.  

Buller (omgivningsbuller)  X En bullerutredning tas fram som 

underlag till detaljplanen. 

Riktvärden enligt 

Bullerförordningen (2015:216) 

bedöms kunna klaras. 

Ytvattenförekomst 

(Vattenförekomster) 

 X Exploateringen av området ger 

hårdgjorda ytor och ett förändrat 

flöde av dagvatten. 

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.  

Grundvattenförekomst 

(Vattenförekomster) 

 X Planområdet ligger i närheten av 

grundvattenförekomsten 

Vivstavarv-Gistaholmarna. 

Grundvattnets generella 

strömningsriktning bedöms 

utifrån topografin vara i riktning 

söderut mot Klingerfjärden. 

 

 



 

FÖRODNANDEN/SKYDD  

 Betydande Inte betydande  

Riksintressen (3-4 kap MB)  X Planområdets omfattas inte av 

några riksintressen. 

Skydd av områden (7 kap MB, 

skogens pärlor, miljötillstånd, 

skyddsobjekt m.m.) 

 X 

 

Planområdets utbredning har 

ingen påverkan på skogens 

pärlor, miljötillstånd eller 

skyddsobjekt. 

Artskyddsförordningen 

(2007:845) 

 

 

X En naturvärdesinventering har 

tagits fram av Calluna (2022). 

Kvartersmarken har anpassats 

efter fynd för att minimera 

påverkan. 

Skydd enligt Kulturmiljölagen 

(1988:950) 

 X Planområdet är inte utpekat i 

kommunens kulturmiljöprogram. 

En kulturmiljöinventering har 

genomförts av Sweco (2022). 

Resultatet av inventeringen är tre 

stycken objekt med 

bedömningen ”Övrig 

kulturhistorisk lämning”. 

Ytterligare ett objekt av intresse 

identifierades och för denna 

föreslås vidare utredning i form 

av arkeologisk utredning steg 2 

med grävning av provgropar.  

Internationella intressen (Natura 

2000 m.m.) 

 X Planområdets utbredning har 

ingen påverkan på Natura 2000 

habitat eller Natura 2000 

fågeldirektiv. 

 

 

 



 

BETYDELSE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

 Betydande Inte betydande  

Klimat  X Planområdet har stora områden 

med markanvändningen park och 

natur. Med en väl fungerande 

grön infrastruktur är det möjligt 

att öka motståndskraften mot 

klimatförändringar. Gröna ytor 

bidrar till en biologisk mångfald 

och ekosystemtjänster. 

Biologisk mångfald  X Den biologiska mångfalden och 

ekosystemtjänsterna prioriteras 

och integreras genom planering 

för grön infrastruktur. 

Hänsyn tas till de identifierade 

naturvärden som uppkommit i 

samband med 

naturvärdesinventeringen. 

Hållbart resande  X Planområdet kopplar på 

befintligt gatunät och möjliggör 

för tätortsnära boende i 

anslutning till befintlig 

infrastruktur. 

Kulturmiljö  X En kulturmiljöinventering har 

genomförts. Resultatet av 

inventeringen är tre stycken 

objekt med bedömningen ”Övrig 

kulturhistorisk lämning”. 

Ytterligare ett objekt av intresse 

identifierades och för denna 

föreslås vidare utredning i form 

av arkeologisk utredning steg 2 

med grävning av provgropar.  

Ekonomi  X Detaljplanen möjliggör för en 

sammanhållen bebyggelse i 



 

anslutning till befintlig 

bebyggelse och infrastruktur. 

 

RISKER FÖR MÄNNISKORS HÄLSA ELLER MILJÖN 

 Betydande Inte 

betydande 

Krävs 

utredning 
 

Vibrationer  X   

Trafiksäkerhet   X En trafikanalys har tagits fram 

som underlag till detaljplanen. 

Risk för olyckor   X Planområdet bedöms inte löpa 

någon risk för olycka. 

Risk för ras och skred  X X En geoteknisk utredning har 

tagits fram. I delar av 

planområdet finns det en liten 

risk för stabilitetsproblem. Inom 

specifika delområden krävs 

kompletterande geotekniska 

undersökningar för att säkerställa 

att korrekt grundläggningsmetod 

används vid byggnation. 

Risk för översvämning  X X En dagvatten- och skyfallsanalys 

samt en åtgärdsplan för 

dagvatten har tagits fram. I 

skyfallsanalysen framkommer att 

det finns delområden, främst i 

sydöstra delen av planområdet, 

som riskerar att påverkas av ett 

eventuellt 100-årsregn. Risker för 

översvämning beaktas under 

planarbetet. 

Risk för föroreningar   X Genom länsstyrelsens EBH-karta 

påträffas inga potentiellt 

förorenade områden inom eller i 

planområdets direkta närhet. 



 

Utredning om eventuella 

markföroreningar tas fram under 

planarbetet. 

Riktvärden för buller   X En bullerutredning tas fram som 

underlag till detaljplanen. 

Riktvärden enligt 

Bullerförordningen (2015:216) 

bedöms kunna klaras. 

Strålning/elektromagnetiska fält  X  Enligt översiktsplanen: Nya 

bostäder eller andra byggnader 

där människor varaktigt vistas 

ska lokaliseras på sådant avstånd 

från befintliga kraftledningar så 

att magnetfältsnivån 0,4 μT 

(mikrotesla) inte riskerar att 

överskridas. 

Djurhållning och risk för 

allergener i och utanför 

 X  Det förekommer ingen 

djurhållning inom eller i 

planområdets närhet. 

Markradon  X  Utredning om markradon tas 

fram under planarbetet. 

 

MILJÖEFFEKTER OCH OMRÅDETS EGENSKAPER 

 Betydande Inte betydande  

Förändring på landskap- och 

stadsbild 

 X Framtagandet av en detaljplan har 

föregåtts av ett planprogram med 

tillhörande gestaltningsstudie i 

syfte att se över förutsättningarna 

för ett nytt bostadsområde. Givet 

att det planeras för ett nytt 

bostadsområde med cirka 300-400 

bostäder förändras landskaps- och 

stadsbilden. Kommunens 

intention är att genom 

planläggning fastställa de principer 



 

som togs fram genom 

planprogrammet. 

Kulturmiljö  X En kulturmiljöinventering har 

tagits fram. Resultatet av 

inventeringen är tre stycken objekt 

med bedömningen ”Övrig 

kulturhistorisk lämning”. 

Ytterligare ett objekt av intresse 

identifierades och för denna 

föreslås vidare utredning i form av 

arkeologisk utredning steg 2 med 

grävning av provgropar. 

Friluftsliv och rekreation  X Området används idag för 

friluftsliv och rekreation. Avsikten 

är att bevara och utveckla de delar 

av området som hyser stora värden 

för friluftsliv och rekreation. 

Dagvatten  X En dagvatten- och skyfallsanalys 

samt en åtgärdsplan för dagvatten 

har tagits fram som underlag till 

detaljplanen. 

Trafik  X Parallellt med förprojektering av 

gata för planområdet har en 

trafikanalys har tagits fram av. Den 

samlade bedömningen är att det 

gatunät som möjliggörs för i 

detaljplanen väl försörjer den 

tillkommande bebyggelsen.   

 

 

 

 

 

 



 

SAMLAD BEDÖMNING AV PLANENS KONSEKVENSER 

Markanvändning Under planprocessen har en rad olika utredningar tagits 
fram för att säkerställa att föreslagen bebyggelse inte får 
en betydande negativ påverkan på miljön. 
 
Genomförda utredningar utgör underlag för 
detaljplanen och reglering av markens användning är i 
linje med de rekommendationer som utredningarna ger.  

Övriga tillstånd för planens genomförande Inte aktuellt. 
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Tjänsteskrivelse  

 

Samhällsenheten   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Tilde Ericsson 2023-01-18 KS/2022:377 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 33 24 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Beslut om betydande miljöpåverkan för ändring av detaljplan D131 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Planändringen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. 
 
Ärendet 
För detaljplaner som är påbörjade från och med 1 april 2020 ska det göras en undersökning om 
planen medför en betydande miljöpåverkan eller inte. Undersökningen sker genom en identifiering 
av omständigheter som visar på betydande miljöpåverkan eller inte. Därefter sker ett samråd med 
Länsstyrelsen angående utredningen, slutligen ska ett beslut fattas av kommunen för att avgöra 
frågan. 
 
För rubricerad planändring har en utredning genomförts som kom fram till att planändringen inte 
antas medföra någon betydande miljöpåverkan. I samband med samrådet för planändringen har 
undersökningen skickats till Länsstyrelsen som delar uppfattningen om att planändringen inte 
bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan.  
 
I en planändring är det endast de planbestämmelser som tillkommer eller utgår som prövas. 
Undersökning av betydande miljöpåverkan gäller därför endast de bestämmelserna.  
 
Ärendets tidigare behandling 
Beslut om planbesked  
 
Beslutsunderlag 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Här skrivs de som berörs av beslutet 
 
Exp     /     2023 
 
 
 
Här skrivs ev utförligare ärendetext 
 
 
Kommunledningskontoret  
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Tjänsteskrivelse  

 

Samhällsenheten   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Tilde Ericsson 2023-01-18 KS/2022:377 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 33 24 

Peter Ekström   Tilde Ericsson  
Tf Kommunchef   Planarkitekt 



TimråDnr: KS/2022:377 
2022-12-14 

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

Bankgiro: 5672-9387  
Organisationsnummer: 212000-2395 
Fax: 060-16 31 95 

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

 

 

Undersökning av betydande 

miljöpåverkan 

Ändring av detaljplan för Vivsta industriområde, väster om 

Kabelvägen Fröland 1:1, 1:16, 2:11 M FL, Timrå kommun   

 

Planens syfte  

Syftet med ändringen av detaljplanen är att skapa bättre förutsättningar för 

byggnationer i området. Detta genom att ta bort dubbla höjdregleringar för 

byggnader och minska omfattningen av prickad mark. Planförslaget har stöd av den 

kommunövertäckande översiktsplanen.  

Förutsättningar för verksamheter eller åtgärder  

Planområdet är lokaliserat i Vivsta industriområde i Timrå kommun och är i dag 

delvis bebyggt. Området är i dagsläget detaljplanelagt för industriändamål. 

Planändringen innebär ingen ändrad markanvändning. Området kommer fortsatt 

vara planlagt för industriändamål.  

 

Förslag till beslut 

Planändringen bedöms inte ha någon betydande miljöpåverkan. 

 

 

Motiv till beslut 
Förslagen planändring går i linje med syftet i gällande översiktsplan och bedöms inte 

strida mot några kommunala eller nationella riktlinjer, lagar eller förordningar. 

Planområdet är redan delvis ianspråktaget och genomförande av detaljplanen 

bedöms inte medföra betydande påverkan på miljön, natur- eller kulturvärden eller 

människors hälsa. 

 

 

Miljöbedömning upprättad 2022-12-14 

 

Tilde Ericsson 

Handläggare  



 

Faktorer Påverkan Kommentarer 

Betydande Inte betydande 

 

BETYDELSE FÖR ANDRA PLANER ELLER BESLUT 

 Betydande Inte betydande  

Påverkar detaljplanen 

genomförandet av andra planer? 

(detalj, väg, järnväg) 

 X Planändringen påverkar inte 

genomförandet av den befintliga 

detaljplanen. Planändringen 

skapar bättre förutsättningar för 

genomförandet av befintlig 

detaljplan.  

Överensstämmer planen med 

översiktsplanen? 

 X Planändringen överensstämmer 

med gällande översiktsplanen där 

området pekas ut som 

näringslivsområde.  

 

 

MÖJLIGHETER ATT FÖLJA MILJÖLAGSTIFTNINGEN 

 Betydande Inte betydande  

Miljökvalitetsmålen på  

nationell-nivå 

 X  Planändringen anses inte ha 

någon betydande påverkan på de 

nationella miljökvalitetsmålen. 

Miljökvalitetsmålen på  

regional-nivå 

 X  Planändringen anses inte ha 

någon betydande påverkan på de 

regionala miljökvalitetsmålen. 

Miljökvalitetsmålen på lokal-nivå  X  Planändringen anses inte ha 

någon negativ påverkan på de 

lokala miljökvalitetsmålen 

Agenda 2030  X  Planändringen anses inte ha 

någon negativ påverkan på målen 



 

i Agenda 2030.  

 

MILJÖKVALITETSNORMER (5 kap MB) 

 Betydande Inte betydande  

Utomhusluft  X  Planändringen bedöms inte ha 

någon negativ påverkan på 

utomhusluften.  

Buller  X  Planändringen bedöms inte bidra 

till ökade bullernivåer.  

Ytvattenförekomst  X  Planändringen bedöms inte ha 

någon negativ påverkan på 

ytvattenförekomsten.  

Grundvattenförekomst  X  Planändringen bedöms inte ha 

någon negativ påverkan på 

grundvattenförekomsten. 

 

FÖRODNANDEN/SKYDD  

 Betydande Inte betydande  

Riksintressen (3-4 kap MB)  X  Planändringen bedöms inte ha 

någon negativ påverkan på 

riksintressen.  

Skydd av områden (7 kap MB, 

skogenspärlor, miljötillstånd, 

skyddsobjekt m.m.) 

 X Planändringen påverkar inga 

skyddsobjekt.  

Artskyddsförordningen 

(2007:845) 

 X  Planändringen påverkar inga 

arter inom 

artskyddsförordningen. 

Skydd enligt Kulturmiljölagen 

(1988:950) 

 X Planändringen påverkar inga 

kulturmiljövärden eller 

fornlämningar.  



 

Internationella intressen (Natura 

2000 m.m.) 

 X  Planändringen påverkar inga 

internationella intressen.  

 

BETYDELSE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

 Betydande Inte betydande  

Klimat  X  Planändringen bedöms inte ha 

någon negativ klimatpåverkan.  

Biologisk mångfald  X  Planändringen bedöms inte ha 

någon negativ inverkan på 

biologisk mångfald  

Hållbart resande  X  Planändringen har ingen 

påverkan på hållbart resande.  

Kulturmiljö  X  Planändringen har ingen 

påverkan på kulturmiljö.  

 

RISKER FÖR MÄNNISKORS HÄLSA ELLER MILJÖN 

 Betydande Inte 

betydande 

Krävs 

utredning 
 

Vibrationer  X   Planändringen förväntas inte 

bidra till ökade vibrationer i 

området.  

Trafiksäkerhet  X   Planändringen bedöms inte ha 

någon negativ påverkan på 

trafiksäkerheten i området.  

Risk för olyckor  X   Planändringen bedöms inte 

medföra ökad risk för olyckor.  

Risk för ras och skred  X   Planändringen bedöms inte 

medföra ökad risk för ras och 

sker.  



 

Risk för översvämning  X   Planändringen bedöms inte 

medföra ökad risk för 

översvämningar.  

Risk för föroreningar  X   Planändringen bedöms inte 

medföra ökad risk för 

föroreningar.  

Riktvärden för buller  X   Planändringen bedöms inte 

medföra ökade bullernivåer.  

Strålning/elektromagnetiska fält  X   Planändringen påverkar inte eller 

påverkas av strålning eller 

elektromagnetiska fält  

Djurhållning och risk för 

allergener i och utanför 

 X   Planändringen bedöms inte 

påverka djurhållning eller 

medföra risk för allergener.  

Markradon  X   Planändringen påverkar inte 

markradon.  

 

MILJÖEFFEKTER OCH OMRÅDETS EGENSKAPER 

 Betydande Inte betydande  

Förändring på landskap- och 

stadsbild 

 X  Planändringen medför ingen större 

förändring av landskapsbilden.  

Kulturmiljö  X  Planändringen har ingen påverkan 

på kulturmiljö. 

Friluftsliv och rekreation  X  Planändringen har igen negativ 

påverkan på friluftsliv och 

rekreation.  

Dagvatten  X  Planändringen har ingen påverkan 

på dagvattnet.  

Trafik  X  Planändringen bedöms inte bidra 

till ökad trafik i området.  

 



 

SAMLAD BEDÖMNING AV PLANENS KONSEKVENSER 

Markanvändning Markanvändningen testas inte i planändringen.  

Övriga tillstånd för planens genomförande Inga tillstånd krävs.  

 

 



 
 
 

 

 

TIMRÅ KOMMUN VISION 2025  
 
Timrå – En stark kommun i en växande region 
 
 
TILLVÄXT – Timrå är det självklara valet för företagande och inflyttning! 
Här finns Norrlands bästa företagsklimat. Timrås unika strategiska läge och 
infrastruktur, närhet till universitet, kommunikationer och handel bidrar till att 
företagen växer och att nya verksamheter etableras. Timrå kommun är lyhörd för 
företagens behov och levererar en så god och tillförlitlig service att vi är i topp 10 i 
Sverige när det gäller service till företagen. Klimatet för entreprenörskap och 
nyföretagande är utmärkt och innefattar stimulans av entreprenörskap på alla nivåer i 
skolan.  
Kreativa och trygga läromiljöer och det livslånga lärandet är viktiga samhälls- och 
tillväxtmotorer.  Timrå erbjuder attraktiva bostäder och vackra naturnära miljöer för alla.  
 
 
SERVICE – Vi är proffs på service 
Vi ger alla ett förstklassigt bemötande och effektiv service.  
Vi säkerställer servicenivån till medborgare och företagare genom tydliga servicegarantier.  
Vi lägger stor vikt på samarbete mellan kommunens verksamheter och med aktörer i 
regionen. Medborgaren, företagaren och besökaren kan utföra sina ärenden närsomhelst 
på dygnet. Det innebär att vårt arbete präglas av nyfikenhet och lyhördhet inför de olika 
behoven. 
 
LIVSMILJÖ – Timrå erbjuder livskvalitet med en mångfald av upplevelser, en 
trygg tillvaro och ett klimatsmart liv! 
Med nio mil kuststräcka och ett vackert inland har vi unika naturnära miljöer som är 
tillgängliga för alla. Vårt rika föreningsliv skapar framtidstro, utveckling, engagemang 
och god hälsa. Vi erbjuder en attraktiv och kreativ skola där alla elever trivs och där 
studieresultaten ligger på toppnivå i Norrland!  
Vi ger en trygg och god omsorg till våra äldre och andra behövande utifrån den enskildes 
behov. Vi accepterar ingen mobbning, diskriminering eller socialt utanförskap. I 
kommunen råder jämställdhet, tillgänglighet, mångfald och social integration. Det är 
enkelt att leva i Timrå och livet präglas av ett klimatsmart förhållningssätt! 
 
MEDARBETAREN - Timrå har motiverande medarbetare! 
Timrå kommun stimulerar till en hög grad av delaktighet, mångfald och 
kompetensutveckling samt tar ansvar för varje medarbetare, vilket gör att varje 
medarbetare känner ansvar för sitt uppdrag. 
 
EKONOMI - Timrå kommun har en ekonomi i balans! 
Kommunen har handlingsfrihet på kort och lång sikt, tack vare en god ekonomisk 
hushållning med en stark soliditet, i jämförelse med Norrlands kommuner.  



 
 
 

 

 

Vilken/vilka av kommunens övergripande mål anser förvaltningen 
överensstämmer med ärendet och är i enlighet med kommunens vision 2025? 
 
Tillväxt 
Kommentar: Planförslaget är en planändring som inte bedöms innebär någon betydande 
miljöpåverkan. De ändringar som görs förväntas bidrar till vidare utveckling av Vivsta industriområde.  
 
 
Service  
Kommentar:  
 
 
Livsmiljö 
Kommentar:  
 
 
 
Medarbetaren 
Kommentar:  
 
 
Ekonomi 
Kommentar:  
 
 
Om inte, motivera varför beslutet ska tas; 
 
 
 
Namn Tilde Ericsson Förvaltning Kommunledningskontoret  
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Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Sara Semeraro 2023-01-20 KS/2023:25 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 0730673798 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Verksamhetsberättelse 2022 - Kommunstyrelsen 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Godkänna kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2022 
 
Ärendet 
Verksamhetsberättelsen fokuserar på att följa upp kommunstyrelsens bidrag enligt verksamhetsplan 
och budget 2022-2024, med fokus på önskvärd effekt beskriven i inriktningsmål och uppdrag, samt 
att de verksamhetsstödjande funktionerna följs upp utifrån våra strategier. 
 
Förvaltningen har analyserat hur verksamheternas arbete bidrar till målbilder och strategier samt följt 
upp ekonomi och idéburna offentliga partnerskap, IOP. Överlag bidrar kommunstyrelsens 
verksamheter väl till kommunfullmäktiges mål, uppdrag och strategier. Bidraget till inriktningsmålet 
”Fler i arbete” bedöms inte tillräckligt utifrån den relativt höga ungdomsarbetslösheten samt att 
arbetslösheten minskat i en lägre takt än i såväl riket som länet.   
 
Det ekonomiska resultatet visar på en positiv budgetavvikelse för KS exkl bolag och förbund på 2,6 
miljoner kronor. Bolag och förbund har i sin tur ett överskott om 5,8 miljoner kronor. Under året 
gjorda investeringarna är i nivå med budget.  
 
Ärendets tidigare behandling 
Verksamhetsplan- och budget 2022-2024, Kommunstyrelsen 
Fyramånadersrapport 2022- Kommunstyrelsen, KS/2022:219 
Delårsrapport 2022, Kommunstyrelsen, KS/2022:375 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse 2022 – Kommunstyrelsen 
Protokoll Styrgrupp IOP - Y.et_EQ Arena 2022-09-01 
Uppföljning enligt program privata utförare IoP TIK- 221214 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
KS controller 
 
Exp     /     2023 
 
 
Kommunledningskontoret 
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Peter Ekström 
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Nämndens ansvars- och verksamhetsområden 

Nämndens ordförande: Stefan Dalin 

Tf Förvaltningschef: Peter Ekström 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för styrning, samordning och 
ledning av hela den kommunala verksamheten. Betydande delar av 
verksamhetsstödet till övriga nämnder/förvaltningar utgår även från styrelsen och 
förutom det ansvarar kommunstyrelsen för kärnverksamhet riktad direkt till 
medborgare, företagare och besökare. 

Kommunstyrelsen bidrar till vår gemensamma verksamhetsidé genom att: 

 Strategiskt samordna vår framtida utveckling 
 Främja en hållbart växande region med trygg samhällsutveckling och 

attraktiva livs- och boendemiljöer 

 Utifrån behov och i samverkan stödja verksamheten att lyckas i uppdraget 

Ledning och samordning 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har 
ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av 
kommunens övergripande verksamhetsmål och ekonomiska ställning samt bereder 
ärenden till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen är kommunens centrala 
personalpolitiska organ med ansvar för personalfrågor, lönefrågor, pension, samt 
har ansvar för civilt försvar, krisberedskap och fungerar som krisledningsnämnd 
vid extraordinära händelser i fredstid. Kommunstyrelsen samordnar 
samhällsbyggnadsprocessen. 

Kärnverksamhet 

Kommunstyrelsen ansvarar för planeringen av mark och vatten, att markberedskap 
upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas. I det 
ingår att köpa, byta och sälja mark och bevaka kommunens intressen i 
fastighetsbildnings-frågor. För ändamålet produceras även geografisk information 
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med ajourhållning och upplåtelse av kommunens primärkarta samt information 
om befolkningsdata och statistik. Verksamheten inbegriper även den kommunala 
energiplaneringen samt främjandet av klimat- och energihushållningen, planering 
av naturvård och uppföljning av övergripande miljömålsarbete. Ansvaret för 
trafikpolitiska frågor, infrastrukturplanering samt kollektivtrafik ligger även under 
kommunstyrelsen tillsammans med ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst. 

Det är kommunstyrelsen som ansvarar för näringslivsutveckling, inflyttning och 
till-växt, främjandet av turism och besöksnäring samt landsbygdsutveckling. 

Verksamhetsstöd 

Många av de stödfunktioner som behövs för hela kommunen och de övriga 
förvaltningarnas kärnverksamhet har samorganiserats inom kommunstyrelsens 
ansvarsområde. Det innebär att kommunstyrelsens kommunledningskontor även är 
en stödfunktion för att de andra förvaltningarna ska lyckas i sitt uppdrag. Med 
utgångspunkt i verksamheternas behov ansvarar kommunstyrelsen för 
kommunikations- och marknadsföringsarbetet, informationshantering vad gäller 
systemförvaltning och arkiv samt central internservice för postgång och 
kontorsmaterial. Kommunstyrelsen ansvarar även för den centrala 
kundtjänstfunktionen, som både är en kärnverksamhet direkt mot medborgare och 
en intern stödfunktion som avlastar förvaltningarna vid mötet med de vi är till för. 

Förutom ansvaret för den kommunala ledningsfunktionen inom ett antal områden 
utgör kommunstyrelsen även verksamhetsstöd till nämnder och förvaltningar inom 
HR(human resources)-området, upphandling och inköp, löne- och fakturahantering 
ekonomisk planering och uppföljning, finansförvaltning, verksamhetsutveckling 
samt IT-tjänster. 
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Bidrag till mål och uppdrag 

Verksamhetsberättelsen fokuserar på att följa upp kommunstyrelsens bidrag enligt 
verksamhetsplan och budget 2022-2024, med fokus på önskvärd effekt beskriven i 
inriktningsmål och uppdrag, samt att de verksamhetsstödjande funktionerna följs 
upp utifrån våra strategier. 

Målbild: Trygghet, delaktighet och livslångt lärande 

Inriktningsmål 
1: Jämlika 
livsvillkor med 

goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet  

Bidrar till målet (pil upp) 

Enligt verksamhetsplanen för 2022 ska kommunstyrelsen arbete bidra till att öka 
den upplevda tryggheten i samhället. Medborgarundersökningen visar fortsatt att 
det viktigaste för att Timrå ska vara en attraktiv plats att bo på är trygghet. 
Undersökningen visar även större upplevd trygghet i kommunen än i riket. I 
dagsljus känner sig 97 procent (riket 95 procent) av medborgarna mycket eller 
ganska trygga, och, när det är mörkt ute är motsvarande siffra 78 procent (riket 75 
procent). 

Trygghetsskapande insatser görs i samverkan med kommun och polis enligt 
samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte, men för att förstärka arbetet med 
att låta barnen gå först har en överenskommelse gjorts för ett långsiktigt hållbart 
och tryggare Timrå. Detta genom ett idéburet offentligt partnerskap som stärker 
samspelet mellan det offentliga och den idéburna sektorn genom Timrås största 
idrottsförening, Timrå IK med andra samarbetande föreningar. 
Trygghetsvandringar genomförs regelbundet med goda effekter på minskad 
skadegörelse och ökad dialog med ungdomar. Mervärdet är att likt företagsklimatet 
skapa ett starkt föreningslivsklimat inom kommunen, vilket skapar både 
samhörighet och samhällsnytta. Genom att involvera fler medborgare i 
trygghetsskapandet främjas även medborgarinflytande i samhällslivet. Under året 
har samarbetet stärkts för att även kunna erbjuda ungdomar en meningsfull fritid 
med fysiska aktiviteter och läxhjälp. Kultur- och tekniknämnden ansvarar för ett 
sådant idéburet offentligt partnerskap. 

För att nå en ökad upplevd möjlighet att påverka samhällslivet behövs även 
dialogskapande ytor mellan politik och allmänhet, där rådsfunktioner är en yta. I 
och med att  2022 var ett valår har en ännu mer aktiv och nära dialog med 
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kommunmedborgare förts från politiken sida. En annan förutsättning för ökad 
möjlighet att påverka samhällslivet har förbättrats genom att sammanträden för 
kommunfullmäktige nu finns tillgängliga genom webbsändning. Vid större 
förändringar och planer kallas medborgare till samråd för att skapa delaktighet och 
förståelse för samhällsbyggnadsutvecklingen. Ett exempel är bygget av Timrås nya 
simhall som även lyfts fram som bra exempel via Myndigheten för delaktighet. 
Effekt av arbetet med inflytande och delaktighet visas i medborgarundersökningens 
resultat, där 30 % av medborgarna upplever mycket eller ganska stora möjligheter 
till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter, en ökning från 
25 % under 2021. 

Syftet med projektet tryggt näringsliv har varit att minska den negativa påverkan 
brottslighet har på företag. Samverkan med närliggande kommuner och 
dialogmöten har genomförts under året för att företagare ska känna sig trygga och 
hörda, samt bidra till mindre brottslighet på industriområdet och andra områden i 
Timrå kommun. I dialog med företagen har det framkommit att otryggheten inte 
upplevs som ett stort problem, vilket återspeglas i nyckeltalet ”Negativ påverkan på 
företag av brottslighet/otrygghet”, som visar på ett mindre upplevd otrygghet än 
tidigare år. Effekten har uppnåtts och den särskilda insatsen med dialogmöten har 
även därför avslutats under året. 

Utifrån att nyckeltal visar en positiv trend med god upplevd trygghet samt att de 
trygghetsskapande insatserna som pågår sannolikt har en positiv inverkan på 
trygghet och delaktighet, görs bedömningen att kommunstyrelsens insatser bidrar 
positivt till målet. Genomförda undersökningar under hösten visar effekt av 
insatserna ytterligare genom upplevd förändring hos medborgare, företagare och 
besökare. 

Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter 
genom hela livet 

Bidrar till målet (pil upp) 

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom att främja ungt entreprenörskap och öka 
intresse för företagande hos unga. Formen är ett utvecklat samarbete med 
socialnämnd, barn- och utbildningsnämnd och näringslivet, vilket bedöms vara 
väletablerat med gemensamma arenor och arbetssätt. Under läsåret 21/22 kunde vi 
se att intresset för ungt företagande inom skolan har ökat jämfört med föregående 
läsår, med 29 elever inom UF i relation till 14 tidigare år. Sommarlovsentreprenörer 
har även varit igång i sommar, med 8 aktiva.  
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Uppdrag: Tidig upptäckt och tidiga åtgärder för barn, unga och unga 
vuxna med ökad risk för ohälsa och socioekonomisk problematik 

Avvikelse (pil mot höger) 

Kommunstyrelsen arbete pågår enligt planerat genom samordning av 
länsgemensamt arbete med suicidprevention och våld i nära relationer, samt 
förebyggande arbete mot användning av tobak, alkohol och droger genom 
exempelvis tobaksfri duo, vilket motverkar såväl psykisk och fysisk ohälsa. Timrå 
lyfts nu som gott exempel för sitt uppstartade strategiska arbete för att minska 
mäns våld mot kvinnor via nationellt centrum för kvinnofrid. Under slutet av året 
har arbetet förstärkts genom tillsättandet av en samordnare för trygghet och hälsa.  

Den årliga drogvaneundersökningen i högstadium och gymnasiet år 1 genomfördes 
i början av höstterminen 2022. Arbetet med Tobaksfri Duo, där barn tillsammans 
med en vuxen uppmuntras att avstå tobak genom att ingå ett kontrakt som ger 
olika förmåner och rabatter, fortsätter. Som en del av metoden genomfördes under 
kvartal 2 en prisutdelning till de barn som tecknat kontrakt läsåret 21-22. Nya 
klassrumsbesök med erbjudanden om kontraktsskrivning genomfördes under 
hösten 2022 dock har folktandvårdens arbetsbelastning påverkat 
genomförandegraden. 

Uppdrag: Likvärdig utbildning för möjlighet till bra livsvillkor 

Pågår enligt plan (pil upp) 

Bidrar enligt plan genom stödverksamheternas stöd- och utvecklingsarbete till 
övriga nämnders kärnverksamheter.  

Uppdrag: Det goda åldrandet, kvalitet nära vård och boende 

Pågår enligt plan (pil upp) 

Bidrar enligt plan genom stödverksamheternas stöd- och utvecklingsarbete till 
övriga nämnders kärnverksamheter. 

Nyckeltal 

För att följa effekter av kommunstyrelsen insatser och i det även bidrag till 
trygghet, delaktighet och livslångt lärande kommer nedan nyckeltal att kunna 
följas. Nyckeltalen uppdateras olika i tid och finns inte alltid tillgängliga samtidigt 
för samma år. 

Mått 2019  2020 2021 2022 
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LUPP- Trygghetsindikator ”alltid trygg i 
centrum” för tjejer i högstadiet 

17 % 
(2018) 

- - 20 % 

DVU- Har rökt tobakscigaretter, andel elever i 
årskurs 7-9 

18 % 10 % 11 % 13 % 

DVU- Har rökt e-cigarett/ vejp, andel elever i 
årskurs 7-9 

 10% 14 % 26 % 

DVU- Vet någon som kan ge eller sälja 
narkotika, andel elever i årskurs 7-9 

20 % 16 % 19 % 20 % 

Trygghet utomhus, dagsljus   98 % 97 % 
Mycket eller ganska stora möjligheter till insyn 
och inflytande över kommunens beslut och 
verksamheter 

  25 % 30 % 

Negativ påverkan på företag av 
brottslighet/otrygghet. Skala 1(i stor 
utsträckning) till 6 (inte alls).  

Saknas 4,06  
 

4,04 4,33 

Valdeltagande i kommunfullmäktigeval 85,8 % 
(2018) 

  83,3 % 

Antal UF-elever 39 29 14 29 
Antal sommarlovsentreprenörer 8 11 15 8 

Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete 

Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för 
växande näringsliv 

Bidrar till målet (pil upp) 

Analysen bygger på kommunstyrelsens verksamhetsplan och där utlovat bidrag till 
fullmäktiges verksamhetsplan.  

Två av tre företagare har årligen kontakt med sin kommun. Det kan handla om 
bygglov, miljötillsyn eller en upphandling. Hur tjänstemännen agerar är av yttersta 
vikt för hur enkelt det är att starta, driva och utveckla företag i kommunen. Även 
de tjänstemän som inte direkt arbetar med service till företagen inser att deras 
agerande också påverkar företagsklimatet. 

På detta sätt beskriver Svenska Näringsliv årets enkätundersökning utifrån att 
Timrå är på 2:a plats i Sverige för det sammanfattande omdömet av företagsklimat:  

”Att näringslivet är kommunbyggets grundval i Timrå råder det ingen 
tvekan om. Låt oss slå fast några bestickande fakta: företagen går före, 
kommunen ses som ett serviceorgan och framgångarna göder en 
strävan att prestera bättre. Därför får kommunen topplaceringen när 
företagen betygsätter företagsklimatet.” 
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Timrå kommun har sedan 2020 Norrlands bästa företagsklimat, och är rankad på 
andra plats i Sverige i service och bemötande till företag, ett bevis på att Timrå idag 
är en attraktiv plats för företagande och etableringar och att företagsservicen får 
effekt. Företagsbesök har genomförts löpande under året för att fånga upp behov 
och ge service åt vårt lokala näringsliv genom #100företag100dagar. I det nära 
samarbetet till företagarna finns även företagslots för att fånga upp behov av stöd 
och utveckling från företagen. Närheten och lyhördheten mot näringslivet visar sig 
tydligt genom att Timrå får högst omdöme av samtliga kommuner i Sverige i 
Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning för såväl tjänstemäns attityder mot 
företagande som dialog mellan företag och kommunens beslutfattare. Svenskt 
Näringslivs ranking som syftar till att visa var i landet det är bäst att starta och 
driva företag visar att Timrå klättrar från plats 38 till 30 av landets alla kommuner.    
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För att kunna bibehålla en hög servicenivå och bidra till inriktningsmålet bedrivs 
ett aktivt arbete för etableringar, nyföretagande och företagsservice. Den 
sammanhållna samhällsbyggnadsprocess som kommunen arbetar utifrån skapar 
goda förutsättningar för snabbt och professionellt bemötande, med effekten att de 
ska vara enkelt för företag att etablera sig eller expandera.  

Under året startades en co-working-plats kallad ”Företagstorget” i Centrumhuset. 
Företagstorget erbjöd arbetsplatser för små företag för att utvecklas och inspireras 
av varandra, men även möta andra aktörer inom näringslivsutveckling såsom 
nyföretagarcentrum och Bizmaker. Intresset för företagstorget var svalt och under 
sommaren stängdes det för att fokusera på aktiviteter som bättre gynnar ett växande 
näringsliv. Mötesarenan för utveckling och nätverkande utvecklas istället till 
”Tisdagar i Timrå” under hösten, där företagare medarbetare inom Tillväxt Timrå 
och olika näringslivsfrämjande organisationer kan mötas.   

Sammanfattningsvis har det aktiva och nära samarbetet med näringslivet fått effekt, 
och bidrar positivt till ett stärkt entreprenörskap för växande näringsliv. 
Omdömena från näringslivet kring exempelvis service, dialog samt tjänstemäns- och 
kommunpolitikers attityder till företagande har stärkts ytterligare under 2022 och 
rankingen i företagsklimat förbättrats från plats 38 till 30 av landets 290 
kommuner. 

Inriktningsmål 4: Fler i arbete  

Bidrar delvis/ osäkert (pil mot höger) 



11 

För att bidra till inriktningsmålet och skapa förutsättningar för en ökad 
befolknings- och näringslivsutveckling krävs insatser inom samhällsbyggandet. 
Mark för stora, nya etableringar behöver skapas samtidigt som vi förbättrar 
förutsättningarna inom våra befintliga industriområden. Plats för boende för våra 
nya kommuninvånare behöver skapas genom förtätning och utveckling av våra 
kustområden.  

Under årets har två stycken uppmärksammade projekt bedrivits inom ramen för 
fysisk planering. I april beslutade kommunfullmäktige om antagande av 
detaljplanen för en energiintensiv etablering i Torsboda. Arbetet med planen har 
varit intensivt och högt prioriterat, vilket har varit nödvändigt för att följa 
projektets tidplan. Projektet Solhöjden har processat ett planprogram med 
närboende, företag och myndigheter. Solhöjden bedöms kunna utgöra ett av 
Sundsvallsregionens bästa småhusområden och kan bidra starkt till 
befolkningsutvecklingen. Nu fortsätter planarbetet med Torsboda Nord.  

Arbetet med en kommunal VA-plan pågår och delfinansieras genom LOVA-bidrag, 
som i sin tur kan leda till vårt stora projekt med utökade byggrätter i 
fritidshusområden längs med Tynderökusten. 

Ytterligare verktyg för fler i arbete är insatser för ett större tillvaratagande av 
arbetskraftsresurser genom att skapa bättre förutsättningar för kompetensväxling 
och matchning av arbetstagare och arbetsgivare. En nyckelfråga för att företag ska 
kunna växa är en fungerande kompetensförsörjning. Företagsbesöken 
#100företag100dagar är en viktig källa för behovsintagning från näringslivet. De 
kompetensbehov som framkommer i dessa möten samordnas sedan med 
kompetenscenter inom socialnämndens verksamhet, vuxenutbildningen och 
arbetsförmedlingen. Flera matchningar som innebär att personer kommer in i 
praktik och arbete har sedan starten av företagsbesöken genomförts.  

Arbetslösheten i Timrå har minskat med 0,4 procentenheter under året, och i 
december månad uppgick arbetslösheten i Timrå till 7,7 % vilket innebär 1,1 
respektive 0,9 procentenheter högre än i riket och länet. Trots den positiva trenden 
i arbetslöshetsstatistiken finns en stor utmaning i ungdomsarbetslösheten som är 
fortsatt hög, på 13,4 % i slutet av året relation till riket 8,1 %. Minskningen av 
ungdomsarbetslösheten är i nivå med riket, men lägre minskning i Västernorrland.  

Sammantaget görs bedömningen att pågående verksamhet har en positiv effekt på 
fler i arbete, delvis med stöd från statistik som visar att såväl antal företag som 
nyföretagandet ökar. Däremot är inte sysselsättningseffekterna tillräckligt starka i 
förhållande till vår omvärld, och bidraget bedöms därför inte vara tillräckligt.  
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Uppdrag: Företagsklimat och samarbete för fler unga entreprenörer 

Pågår enligt plan (pil upp) 

Kommunstyrelsens verksamheter har under året arbetat med att främja ungas 
entreprenörskap genom att inspirera till entreprenörsanda från skolålder. Extra 
insatser har gjorts för att koppla samman Timrås goda företagsklimat med skolan 
genom ökat samarbete, entreprenörsdag, med mera. Önskad effekt på sikt är ökad 
företagsamhet när fler unga ser företagande och entreprenörskap som en möjlighet 
i arbetslivet. Samarbetet mellan skola och näringsliv har genom behovsinhämtning 
också bidragit till att av näringslivet efterfrågade utbildningar startats. Samarbetet 
innefattar även att finna bra prao- och praktikplatser för elever hos Timrås företag. 
Under sommaren har även en ny omgång sommarlovsentreprenörer varit i gång.  

Uppdraget pågår enligt plan, samarbetsformer och kontaktvägar är väletablerade 
och för att på sikt skapa ökat intresse hos unga för företagande. 

Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå 

Slutfört (pil upp) 

Syftet med uppdraget är att skapa en samlad förmåga och ett hållbart 
samhällsbyggande som hushåller med mark- och vattenresurser och samtidigt möter 
behoven av samhällsfastigheter, industrimark och privata fastigheter för ett växande 
och attraktivt Timrå. Kommunstyrelsen bidrar till uppdraget genom att fortsatt 
utveckla kommunens sammanhållna samhällsbyggnadsprocess. En nära och tidig 
dialog mellan berörd intressent och samtliga berörda i kommunen som 
tillsammans guidar i processens alla steg underlättar för etableringar. Under årets 
har en intern omorganisation gjorts för att stödja effektiva arbetssätt och möta 
företagens och samhällets behov av mark för samhällsbyggande. Sammanslagning 
av näringslivskontoret och samhällsenheten kan skapa bättre förutsättningar för en 
förstärkt samhällsbyggnadsprocess. I SAMSAM-projektet har arbetet med 
organisation och samarbete inom den pågått under året. 

Under hösten har avgörande beslut fattats för att kunna aktivera ett bolag för att 
utveckla och sälja Torsboda industripark till aktör som kan skapa minst 2000 nya 
arbetstillfällen. Timrå har tillskjutit marken och Sundsvalls kommun förvärvat 50 
% av bolaget för 120 miljoner kronor. Uppdraget samhällsbyggande för ett växande 
Timrå genomfördes delvis genom att skapa denna gemensamma struktur för 
tillväxt. 
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Nyckeltal 

För att följa effekter av kommunstyrelsen insatser och i det även bidrag till tillväxt, 
sysselsättning och arbete kommer nedan nyckeltal att kunna följas. Nyckeltalen 
uppdateras olika i tid och finns inte alltid tillgängliga samtidigt för samma år. 

Mått 2019  2020 2021 2022 
Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv,  
Ranking 

35 28 38 30 

Service till företag enl Svenskt näringsliv 4 5 3 2 
Sammanvägt omdöme 6 3 5 2 
Antal företag (aktiva arbetsställen)  1709 1737 1882  
Nystartade företag (antal nya företag  
per 1000 invånare, 16-64 år)  

7,9 8,0 10,4  

Ung Företagsamhet, UF, antal elever 39 29 14 29 
Sommarlovsentreprenörer, antal 8 11 15 8 
Invånare totalt, antal 17 979 17 963 17 923 17 780 

(aug) 
Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av  
befolkningen 

6,6 % 8,2 % 8,1 % 7,7 %  
 

Tillgång till fiber  80 % 84 %  86 %  
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Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer 

Det ska vara attraktivt att bo och leva i Timrå. Här ska det erbjudas goda 
möjligheter att leva i bra bostäder i trygga, ordnade och attraktiva boendeområden. 
För ett ekologiskt hållbart livfortsätter vår strävan efter ett samhälle fritt från gifter 
och fossila bränslen med förmåga till effektiv resursanvändning.  

För att särskilt bidra till inriktningsmålen gäller också uppdraget Samhällsbyggande 
för ett växande Timrå även i anslutning till denna målbild.  

Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt 
hållbart liv 

Bidrar till målet (pil upp) 

Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna det gemensamma hållbarhetsarbetet, 
naturvårdande insatser, främja hållbart resande samt köpa in hållbara alternativ av 
varor och tjänster.  

Flera projekt för olika lokala naturvårdssatsningar 
pågår under året. Målet med projekten är att på olika 
sätt främja biologisk mångfald och ekologisk 
hållbarhet för att bidra till attraktiva livsmiljöer. Ett 
av LONA-projekten är tillsammans Bergeforsens 
Fiskevårdsområdesförening, markägare och 
Länsstyrelsen. I projektet har tillgänglighet till 
fiskeområdet förbättrats samt utrustats med bland 
annat vindskydd och rastplatser. Fiskekändisar med 
populära sociala kanaler har gästat Bergeforsfisket 
vilket har gett eko ut i hela 
Europa.  

 

 

 

Även lokala vattenvårdsprojekt med finansiering från Länsstyrelsen har startats upp 
för att arbeta med vatten- och avloppsplan, VA-plan.  
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Det kollektiva resandet var under år 2021 på en lägre nivå än tidigare år utifrån 
pandemirestriktioner med ca 40 % lägre antal resor jämfört med innan pandemin. 
En viss återhämtning ses under 2022, men det kollektiva resandet är fortfarande 
lägre än jämförbar period under 2019. Det kollektiva resandet i Timrå under 
januari-augusti motsvarade 68 % av nivån innan pandemin. En förklaring kan vara 
att nya arbetssätt med resfria möten och hur distansarbete påverkar det kollektiva 
resandet. För att uppmuntra kollektivt resande för såväl nya som tidigare resenärer 
utifrån nya resmönster efter pandemin genomförs därför marknadsföringssatsning 
av Dintur under våren, framför allt av nya periodbiljetter anpassade utifrån 
ändrade resmönster. Trenden med befolkning i kollektivtrafiknära läge är positiv, 
med en ökning om nära 3 procentenheten från år 2020 till 2021. 

Under året har samorganisering gjorts kring upphandlingstjänster tillsammans med 
Sundsvalls kommun. Den översyn av inköpsorganisation som var planerad att 
göras under innevarande år omprioriteras till kommande år. Däremot kommer 
kommunstyrelsen att bidra med samverkan med Sundsvall kring bilparken, som 
möjliggör betydligt högre andel fossilfria bränslen till en lägre kostnad för Timrå 
kommun. 

Bedömningen är att pågående verksamhet bidrar till goda förutsättningar för ett 
ekologiskt hållbart liv med hänsyn tagit till de utmaningar som 
pandemirestriktioner inneburit för exempelvis kollektivt resande och 
omprioritering av resurser för krishantering.  

Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla 

Bidrar till målet (pil upp) 

Kommunstyrelsens verksamheter ska bidra till att göra det attraktivt 
att bo, leva och verka i Timrå genom att möjliggöra ett ökat och 
hållbart bostadsbyggande i attraktiva lägen, stärka platsen Timrås 
attraktivitet som boendeort, öka den digitala tillgängligheten med 
fiberutbyggnad och smarta digitala lösningar samt att stärka besöksnäringen.  

För stor del av kommunledningskontorets personal har såväl våren som sommaren 
präglats av krishantering i form av pandemi och kriget mot Ukraina, vilket har 
inneburit att personella resurser omprioriterats från linje- och utvecklingsarbete till 
krishantering. Under slutet av sommaren är vi nära ett normalläge i belastning av 
centrala, personella resurser. Detta innebär möjlighet att fokusera mer på 
utvecklingsarbetet och planerade aktiviteter utifrån verksamhetsplanen. 
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Bostadsutveckling 

Inom bostadsutveckling ligger fokus att främja nya attraktiva boendelägen med 
fokus på kustnära boende. En attraktiv livsmiljö ställer också krav på hållbara 
kommunikationsmöjligheter såsom möjlighet till kollektivt resande, god 
mobiltäckning och bredband. Att utveckla och skapa en tillförlitlig och fungerande 
infrastruktur är förutsättning för ett hållbart liv och att stärka Timrås attraktivitet 
på lång sikt inom såväl tätort som landsbygd. Med tydlig och effektiv 
kommunikation ska platsens attraktivitet stärkas. Under kvartal ett och två har det 
beslutats om fem markanvisningar för Solhöjden, välkända BoKlok – samarbetet 
mellan IKEA och SKANSKA – var först ut. Intresset för att bygga på området har 
varit mycket stort. 

För att uppnå trygga och attraktiva boende- och livsmiljöer behöver 
trygghetsarbetet fortsätta, ett arbete som får störst effekt i samverkan med 
medborgare, föreningar, näringsliv, länet och i hela kommunorganisationen. 
Kommunstyrelsen samordnar kommunens arbete med att förhindra våld i nära 
relationer och trygghetsarbetet i kommunen förstärks till att även omfatta trygghet 
i näringslivet samt i trygghetsvandringar genom Idéburet offentligt partnerskap 
med Timrå IK.  Kommunstyrelsen har framgångsrikt startat upp arbetet med att 
förhindra våld i nära relationer under kvartal ett och två, nu lyfts Timrå som ett 
gott nationellt exempel för sin utbildning och samordning kring den regionala 
planen för att förhindra mäns våld mot kvinnor av nationellt centrum för 
kvinnofrid. 

Stärka platsens attraktivitet 

Under hösten 2021 genomfördes ett antal djupintervjuer med invånare samt 
representanter från företag och föreningar i Timrå. Olika flyttanledningar 
undersöktes genom att gå på djupet i ämnet med bland annat en docent i 
kulturgeografi som specialiserat sig på flyttmotiv. Det gjordes även djupintervjuer 
med personer som valt att flytta tillbaka till Timrå efter många år på annan ort. 
Insamlingen av material resulterade i en analys och en tydlig strategi för hur 
platsen Timrå ska kommuniceras. Den var klar i februari 2022 och har sin 
utgångspunkt i att fånga och möta behov hos de som bor och verkar i Timrå - 
tillsammans ska vi leva, växa och mötas.  

Under resterande del av kvartal 1 pausades arbetet med platsvarumärket på grund 
av resurskrävande krisledningsarbete med covid-19. I samband med avvecklings-
planen för covid-19 växlades krisledningsarbetet upp med anledning av det säker-
hetspolitiska läget i Ukraina, vilket föranledde fortsatt paus för arbetet med 
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platsvarumärket under april. Under sommaren togs arbetet med platsvarumärket 
upp igen utifrån inriktning av vald kommunikationsstrategi, och insamling av 
material starta-des upp. Under september började kommunikation att rullas ut 
kopplat till Timrå kommuns årshjul.    

Under sommaren har Sinnenas vägar fortsatt utvecklats med stärkt engagemang i 
det lokala näringslivet. Med Y:et som utgångspunkt kan besökare uppleva vad 
Timrå har att erbjuda med alla sina sinnen. Rekord har satts i antal gästnätter inom 
Destination Sundsvall. I juni var det cirka 67 000 gästnätter (ökning med 40 
procent från i fjol) och i juli 129 000 (ökning med 2 procent). 

 

Det goda resultatet från medborgarundersökningen som genomfördes hösten 2022 
visar att arbetet bidrar till en trygg och attraktiv plats att leva och bo på. När 
medborgarna ser till kommunen som helhet så tycker 94 procent av kommunens 
invånare att Timrå är en mycket eller ganska bra plats att leva och bo på, jämfört 
med 92 procent i riket. Dessutom kan 66 procent rekommendera andra som inte 
bor i kommunen att flytta till Timrå, till skillnad från riket där jämförbar siffra är 
63 procent. På en kompletterande fråga som enbart ställdes i Timrå kommun och 
inte i övriga riket, om de är stolta över Timrå som plats, svarade 93 procent att de 
helt och hållet eller till viss del är det. 

Antal invånare var vid utgången av september 17 780 personer, en minskning med 
143 personer i relation till 2021.   

Sammantaget bedöms kommunstyrelsen bidra enligt plan med planerade 
aktiviteter. Effekt på inflyttning utifrån satsning med platsvarumärket är inte 
omedelbar, utan är en förväntad effekt av ett långsiktigt och ihålligt arbete. Den 
stolthet som finns hos våra kommuninvånare över Timrå som plats att leva och bo 
på är stor, och tillsammans med ett stort intresse för bostadsbyggande visar detta på 
Timrås attraktivitet.  
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Uppdrag: Boendekommunen Timrå 

Pågår enligt plan (pil upp) 

Bidragen till inriktningsmålet ”En trygg och attraktiv plats för alla” hänger även 
ihop med boendekommunen Timrå.  Kommunstyrelsens verksamheter genomför 
insatser som bidrar till att  

 Stärka platsens attraktivitet, se analys under mål 6.  
 Minska förekomsten av våld i nära relationer. Med fokus på en trygg och 

attraktiv plats för alla har kommunstyrelsen formulerat ett uppdrag till 
samtliga nämnder att påbörja ett strategiskt och strukturerat arbete för att 
minska våld och förtryck i nära relationer. Organisation skapas genom att 
frigöra statliga medel för att samordnat arbeta med frågan under rådet för 
trygghet och hälsa. I nära samarbetet med kommunförbundet och 
länsstyrelsen har en utbildningssatsning genomförts för kommunstyrelsen, 
rådet för trygghet och hälsa samt berörda tjänstemän. Utbildning för 
övriga nämnder har påbörjats under hösten och slutförs våren 2023. 

 Skapa attraktiva boendeformer och i attraktiva lägen, exempelvis projekt 
Solhöjden 

 En hållbar och väl fungerande infrastruktur och 
kommunikationsmöjligheter i såväl tätort som landsbygd 

Uppdrag: Miljömässigt hållbart Timrå för nuvarande och framtida 
generationer 

Pågår enligt plan (pil upp) 

Kommunstyrelsen samordnar enligt plan det nämndsövergripande arbetet med ett 
miljömässigt hållbart Timrå med inriktning på giftfri miljö, resurseffektivitet och 
fossilfritt. Under kommunens ledningsgrupp samordnas arbetsinsatser och 
åtgärder med stöd till samtliga nämnder att förbättra sitt arbete för hållbar tillväxt 
och bidra till dessa tre prioriterade områden.   

 Fortsatt arbete med bredband för att ha möjlighet att öka användningen av 
den distansfria tekniken, och för att ge förutsättningar för att kunna välja 
och erbjuda resfria möten internt och extern, samt att utveckla våra digitala 
möten till exempelvis hybridlösningar.   

 I det nya bostadsområdet Solhöjden uppmuntras byggande av hus som 
möjliggör ett mer resurseffektivt boende gällande t ex energi och ökad 
andel förnybara alternativ. I samarbete med två studenter och 
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Mittuniversitetet har ett hållbarhetskoncept för de som ska bygga på 
området tagits fram. 

 Via energi- och klimatrådgivning sprids information och kunskap om att 
minska sin energianvändning, gå över till eller öka andelen förnybar energi 
och att påverka sina energikostnader. Målgrupp är såväl privatpersoner 
som företag, föreningar och andra organisation och görs i samverkan med 
övriga kommuner i länet. 

 Dialog pågår med Sundsvalls kommun om samverkan kring gemensam 
fordonspark, delvis för att på sikt minska klimatpåverkan genom 
miljövänligare fordon och mer effektiv användning, samt få bättre översikt 
och styrning över ekonomiska resurser. Arbetet med förhandling görs av 
kommunledningskontorets, men budget finns hos övriga nämnder.  

Nyckeltal 

För att följa effekter av kommunstyrelsen insatser och i det även bidrag till 
livskvalitet och attraktiva livsmiljöer kommer nedan nyckeltal att kunna följas. 
Nyckeltalen uppdateras olika i tid och finns inte alltid tillgängliga samtidigt för 
samma år 

Mått 2019 2020 2021 2022 
Befolkning i kollektivtrafiknära läge 
(500m), andel (%)  

69,8 % 72,5 % -  

Tillgänglighet extern webbplats,  
skala 1-100 

62,3 64,8 80 85,1 

Trygghet i centrum, tjej, gymnasiet 20 % (2018) -  11 % 
Trygghet i centrum, kille, gymnasiet 39 % (2018) -  41 % 
Plats att leva och bo på,  
andelen positiva svar  

  97 % 94 % 

Kan rekommendera andra som inte  
bor här i kommunen att flytta hit 

  68 % 66 % 

Stolt över Timrå som plats   94 % 93 % 
Invånare totalt, antal 17 979 17 963 17 923 17 855 
Tillgång till fiber 80 % 84 % 87 %  
Antal nya lägenheter 85 12 0  54 
Antal nya villor 10 13 4  6 
Prisförändring villor, 12 månader,  
% sep-aug 

 12,9 %  25,5 %  12,3 % 

Resande kollektivtrafik 1 224 339 845 055 768 926  
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Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare 

Bidrar till målet (pil upp) 

Medarbetarnas insatser är av största vikt för att nå kommunens mål och 
visioner. Medarbetare med rätt kompetens och förutsättningar är 
avgörande för kvalitet och effektivitet i kommunens verksamheter. 

Medarbetare som har meningsfulla arbetsuppgifter, tydliga mål, bra ledarskap, goda 
arbetsmiljöförhållanden och möjligheter att påverka och utvecklas i sitt uppdrag 
har förutsättningar att känna stolthet, engagemang och motivation i sitt arbete. Det 
ger i sin tur goda möjligheter att uppnå verksamhetsmålen och erbjuda kvalitativa 
tjänster till medborgarna.  

Som en del i att stärka medarbetarengagemanget används en ny och modern 
medarbetarenkät som stödjer ett proaktivt ledarskap med fokus på kontinuerlig 
förbättring. Samtidigt får varje medarbetare möjlighet att vara delaktig och påverka 
organisationens utveckling – både idag och framöver. Här kommer vi att  kunna 
följa  upp och utvärdera HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) över tid. 

Timrå kommun är måna om att göra rätt och att upprätthålla medarbetares, 
samarbetspartners och allmänhetens förtroende. För att upptäcka och hindra 
eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt har en 
visselblåsartjänst införts. I den kan rapporter om misstanke gällande allvarliga 
missförhållanden lämnas anonymt och ansvarstagande hos ansvarstagande hos våra 
medarbetare uppmuntras. Tjänsten har fungerat väl. Inkomna visselblåsningar har 
vid behov utretts och problem åtgärdats.   

Sjukfrånvaron för året för kommunstyrelsens personal uppgår till 4,2 %, vilket är 
lägst inom kommunens förvaltningar, men en ökning jämfört med pandemiåret 
2021 på 1,7 %.   

För att ta till vara medarbetarengagemanget och vara en attraktiv arbetsgivare 
behöver vi bli ännu bättre på att skapa delaktighet och ta till vara på medarbetarnas 
kompetens och innovationskraft. Som arbetsgivare måste vi förstärka känslorna av 
att välfärdsyrkena är de allra viktigaste arbetena. 

Uppdrag: Skapa utrymme för ny styrning: inflytande och delaktighet 

Pågår enligt plan (pil upp) 

Kommunstyrelsen har under årets början formulerat sitt bidrag till 
kommunfullmäktiges verksamhetsidé. Baserat på idén och i samverkan med övriga 
nämnders utvecklingsgrupper harplattformar för ledning och styrning av 
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kommunstyrelsens verksamhet tagits fram och beslutats. Uppdraget om att se över 
nämndsorganisationen kan komma att bli aktuellt igen under kommande 
mandatperiod. 

Fokus i utrymme för ny styrning är fördjupad delaktighet och förstärkt 
medarbetarskap. En del i det arbetet har inneburit en organisatorisk översyn av 
kommunledningskontoret utifrån fastställd verksamhetsidé. Resultatet är 
sammanslagning av kärnverksamheter för samhällsbyggande och näringsliv, samt 
att stödverksamheterna inom verksamhetsutveckling och IT samorganiseras med 
verksamhetsstöd och informationshantering.  

En ledarskapsutbildning har genomförts i styrmodellen bärande principer 
tillsammans med fördjupningar i systemsyn, arbetskultur och förändringsledning. 
Insatsen har utvärderats med mycket höga resultat på genomförandet, samt skapat 
organisationsöverskridande samarbets- och nätverksytor. Fortsatt fokus blir att 
genom ledarskapssatsning utveckla medarbetarskapet och öka delaktighet och 
samskapandet bland medarbetarna  

Fortsatt utveckling av processen för verksamhetsplan och budget pågår med 
förstärkt inriktning på gemensam beredning och yta för resultatdialoger. Planering 
för kommande års budget anpassas utifrån valårets effekter, med möjlighet för 
tillträdande förtroendevalda att utforma verksamhetsplan och budget 2023-2025. 
Yta för strategin digitalisera har skjutits fram i tid utifrån omprioritering av 
resurser till krishantering och ändrats säkerhetsläge. 
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Ekonomi  

Sammanfattning 

Under kommunstyrelsens ansvarsområde finns såväl löpande kärn- och stödverk-
samhet som finansiering av bolag och förbund.  

Kärn- och stödverksamhet, kommunstyrelsens ansvarsområden exklusive bolag och 
förbund visar en positiv budgetavvikelse för perioden om 2,6 miljoner kronor, 
samt en årsbudget om 64 miljoner kronor, och. Den positiva budgetavvikelsen 
finns framför allt inom samhällsbyggnad; fysisk och teknisk planering, 
bostadsförbättr. och Miljö, hälsa och hållbar utveckling, detta på grund av såväl 
svårighet att rekrytera samt att del av personalen finansieras av projekt Solhöjden 
och därför inte belastar förvaltningens driftsbudget. Under året har budgeten hållits 
genom omprioriteringar av resurser på grund av exempelvis krishantering, 
prisökningar och tillkomna krav.  

KS bolag och kommunalförbund redovisar en positiv budgetavvikelse om 5,8 mil-
joner kronor vid årets slut. Lägre nettoägartillskott till flygplatsen, återbetalning av 
medlemsbidrag för särskild personaltrafik och kollektivtrafik för 2021, ökad intäkt 
från råkraft samt lägre beräknade pensionskostnader för räddningstjänsten står 
bakom budgetavvikelsen. 

Driftsredovisning  

Under kommunstyrelsens ansvarsområde finns såväl löpande kärn- och 
stödverksamhet som finansiering av bolag och förbund. Nedan redovisas dessa 
separat med ekonomiska utfall. 

KS ansvarsområden exkl. bolag och förbund 

Resultaträkning jan-dec (tkr) Budget 
2022 Utfall 2022 Avvikelse 

2022 Utfall 2021 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET     
INTÄKTER 29 778 39 423 9 645 35 149 
varav interna intäkter 22 783 25 716 2 933 23 825 
KOSTNADER (-) -93 774 -100 804 -7 030 -97 171 

NETTOKOSTNADER (-) -63 996 -61 381 2 615 -62 022 
 
I tabellen nedan visas intäkter och kostnader per verksamhetsområde utifrån 
budget samt utfall för helåret. Merdelen av planerad verksamhet har genomförts. 
Omprioritering har gjorts under framför allt första halvåret i framför allt de 
personella resurser som arbetat med krishantering utifrån pandemi samt kriget mot 
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Ukraina. Kostnader från ökade behov har delvis finansierats genom vakanta 
tjänster för att hålla budget. 

Nämnds- och styrelseverksamhet har en negativ budgetavvikelse som grundar sig i 
politiskt deltagande i styrmodellsarbete på en nivå som inte varit budgeterad, samt 
digital tillgänglighet av kommunfullmäktigesammanträden. Kommunens 
oförutsedda medel återfinns här, med ett outnyttjat utrymme om 45 tkr för år 
2022. 

Fysisk o teknisk planering, bostadsförbättr  visar en positiv budgetavvikelse om 1,6 
miljoner kronor på grund av vakanser, samt att personal finansieras av andra 
projekt och därför inte belastar denna verksamhet ekonomiskt. Projekt Solhöjden 
har fått investeringsbidrag som slår igenom på driftsbudgeten under Exploatering, 
med ett överskott om 0,3 miljoner kronor. 
 
Timrås aktiva arbete ut mot näringslivet finns inom Näringsliv, inflyttning och 
landsbygdsutveckling. Insatser och aktiviteter har löpande omprioriterats under 
året utifrån pandemirestriktioner, företagens behov och konjunkturläge, och är i 
nivå med budget under året. Konsument- och energirådgivning pågår enligt 
planerat och håller sig inom budgeterat.  Kostnader för besöksnäring, såsom 
Sinnenas vägar och destinationsarbetet för att stärka Timrås attraktivitet finns inom 
Turistverksamhet (Besöksnäring).  
 
Arbete med krisberedskap, krishantering och civilt försvar finns inom Totalförsvar 
och samhällsskydd. Årets insatser överstiger budgeterade kostnader, men täcks av 
ökat statsbidrag från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. 
 
Bakom överskott inom för regional utveckling står återbetalningar för ej utförd 
verksamhet för 2021 från kommunförbundet. Här finns samarbetsavtalet med 
MIUN, där vi går en med en miljon kronor årligen.  
 
Gemensamma stöd och ledningsverksamheter som står för den största delen av 
kommunledningskontorets kostnader, visar ett utfall i nivå med budget. Här 
budgeteras kostnad för förvaltningsledning, kommunikation, ekonomi, lön, 
upphandling, HR, kundservice, IT samt verksamhetsutveckling. Utrymme från 
vakanta tjänster har fått finansiera behovet av införandet av exempelvis 
visselblåsartjänst, digitala personalakter och ökade IT kostnader.  
 

Resultaträkning jan-dec (tkr) Budget 
2022 Utfall 2022 Avvikelse 

2022 Utfall 2021 

Nämnd- och styrelseverksamhet   
INTÄKTER 0 92 92 51 
KOSTNADER (-) -4 313 -4 659 -346 -3 957 

NETTOKOSTNADER (-) -4 313 -4 567 -254 -3 906 
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Stöd till politiska partier   
INTÄKTER 0 0 0 0 
KOSTNADER (-) -1 900 -1 774 126 -1 937 

NETTOKOSTNADER (-) -1 900 -1 774 126 -1 937 
          

Övrig politisk verksamhet   
INTÄKTER 1 220 1 100 -121 273 
KOSTNADER (-) -9 985 -9 768 217 -9 313 

NETTOKOSTNADER (-) -8 765 -8 669 96 -9 041 
          

Fysisk o teknisk planering, bostadsförbättr.   
INTÄKTER 936 1 205 269 1 159 
KOSTNADER (-) -7 892 -6 577 1 315 -8 423 

NETTOKOSTNADER (-) -6 956 -5 372 1 584 -7 264 
          

Exploatering         
INTÄKTER 0 343 343 0 
KOSTNADER (-) 0 -66 -66 0 

NETTOKOSTNADER (-) 0 277 277 0 
          

Näringsliv, inflyttning och landsbygdsutveckling   
INTÄKTER 75 1 378 1 303 975 
KOSTNADER (-) -8 057 -9 378 -1 321 -7 994 

NETTOKOSTNADER (-) -7 982 -8 000 -19 -7 020 
          

Konsument- och energirådgivning   
INTÄKTER 190 194 4 194 
KOSTNADER (-) -718 -755 -37 -671 

NETTOKOSTNADER (-) -528 -561 -33 -477 
          

Turistverksamhet   
INTÄKTER 0 62 62 346 
KOSTNADER (-) -1 545 -1 652 -107 -1 936 

NETTOKOSTNADER (-) -1 545 -1 591 -45 -1 589 
          

Miljö- hälsa och hållbar utveckling   
INTÄKTER 1 365 3 663 2 298 2 112 
KOSTNADER (-) -2 543 -4 338 -1 795 -2 827 

NETTOKOSTNADER (-) -1 178 -675 503 -715 
          

Totalförsvar och samhällsskydd   
INTÄKTER 1 189 1 301 112 1 186 
KOSTNADER (-) -1 453 -1 588 -135 -1 611 

NETTOKOSTNADER (-) -264 -287 -23 -425 
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Tomträtter (arbetsområden och lokaler)   
INTÄKTER 0 95 95 100 
KOSTNADER (-) 0 0 0 0 

NETTOKOSTNADER (-) 0 95 95 100 
          

Regional utveckling (MIUN & KFVN)   
INTÄKTER 0 0 0 0 
KOSTNADER (-) -1 580 -1 389 191 -1 394 

NETTOKOSTNADER (-) -1 580 -1 389 191 -1 394 
          

Gemensamma verksamheter, stöd och ledning   
INTÄKTER 24 803 29 990 5 188 28 753 
KOSTNADER (-) -53 789 -58 858 -5 070 -57 107 

NETTOKOSTNADER (-) -28 986 -28 868 118 -28 354 
 
KS Bolag/ kommunalförbund 

Redovisning av finansieringen av kommunala bolag och förbund sker sedan år 
2021 skilt från kommunledningskontorets budget. Det totala ägartillskottet till 
flygplatsen uppgår till 5,5 miljoner kronor, vilket är lägre än budgeterat. Under året 
har flygplatsen tilldelats särskilt statsbidrag för intäktsbortfall under pandemin, 
men eventuell återbetalning av Timrås del i detta beslutas under 2023. Ökade priser 
på el har bidragit till ett överskott för elförsäljning/råkraft, vilken väntas bli ännu 
högre under kommande år.  

Den höga inflationen med framför allt ökade drivmedelspriser skapar även en stor 
osäkerhet i finansiering av kollektivtrafik och färdtjänst. För medlemsbidrag år 
2021 har Kollektivtrafikmyndigheten återbetalat 2,7 miljoner kronor,. Trots de 
ökade drivmedelspriserna är prognosen att årets medlemsbidrag kommer att hålla 
sig inom budget. En osäkerhetsfaktor kring kollektivtrafiken är hur resmönster 
utvecklas i samhället utan pandemirestriktioner. Kollektivtrafikmyndigheten 
bevakar frågan och kommer att gör prognoser löpande. 

Nettokostnaden för räddningstjänsten uppgå till 19,5 miljoner kronor vid årets slut 
på grund av en mindre ökning än väntat i pensionskostnader.  

Den sammanlaga kostnaden för bolag och förbund 2022 uppgår till 43,5 miljoner 
kronor, vilket är 5,8 miljoner kronor lägre än budgeterat. 

Resultaträkning jan-dec (tkr) Budget 
2022 Utfall 2022 Avvikelse 

2022 Utfall 2021 

Bolag och förbund         
Räddningstjänst, MRF -20 000 -19 521 479 -20 129 
Färdtjänst/ riksfärdtjänst -4 910 -3 321 1 589 -3 132 
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Flygtrafik, Midlanda -6 200 -5 495 705 -4 711 
Kollektivtrafik -19 313 -18 117 1 196 -14 523 
Infrastrukturutveckling -57 -57 0 -57 
Elförsörjning, råkraft (intäkt) 1 200 3 036 1 836 1 743 

NETTOKOSTNADER (-) -49 280 -43 475 5 805 -40 809 
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Investeringsredovisning  

Investeringar (tkr) Budget 2022 Utfall 2022 Budget-
avvikelse 

Allmänna inv KLK 1 000 0 1 000 
Bredbandslyftet 5 000 0 5 000 
IT investeringar budget 5 040 7 690 -2 650 
UBO4 etapp 1 (Solhöjden) 6 000 5 971 29 
Strategiska markköp 1 000 193 807 
Vägproj SCA-mark 0 3 493 -3 493 
Exploatering AME-tomt 0 321 -321 
Förskola Söråker 0 100 -100 

SUMMA 18 040 17 768 272 
 

Gjorda investeringar i Solhöjden (UBO4 etapp 1) består huvudsakligen av konsult-
utredningar (dagvattenutredning, trafikanalys, geoteknik, markmiljöutredning) som 
genomförts för planering av Solhöjden, samt personalkostnader för den personal 
som arbetar i projektet. I december 2022 köpte kommunen 1,5 hektar mark inom 
Solhöjden och äger nu marken inom planområdet. Projektet följer budget.  

Strategiska markköp avser ett markköp i Forsmon för att kunna anlägga en 
anslutningsväg mellan gamla E4:an och Stavreviksvägen. 

I kompletteringsbudget för 2022 flyttades ej använt utrymme för IT- investeringar 
samt allmänna investeringar över från 2021 års investeringsbudget. Vid ingången 
av 2022 fanns en äldre IT-infrastruktur som hämmade utveckling och 
uppgraderingar, många äldre datorer fanns i omlopp samt att vi stod inför att 
leasingavtal på skrivare skulle löpa ut under årsskiftet 22/23. Flera stora 
investeringar har gjorts under åter: Upphandling av utbyte av äldre PC, elevdatorer, 
nya iPads till förtroendevalda, inköp av skrivare samt IT-infrastruktur. 
Leveranstider har ändrats men kort varsel, och en tidigarelagd leverans av 
accesspunkter i slutet av året gör att investeringsutrymmet för IT investeringar 
överskrids med 2,6 miljoner kronor. 

Sammantaget hålls budgeten, med investeringar om 17,8 miljoner kronor.  
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Uppföljning av privata utförare 

Enligt program för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata 
utförare ska uppföljning av ingångna avtal med privata utförare planeras och 
genomföras. Kortare uppföljning beskrivs här, eventuell utförligare uppföljning 
finns i bilaga.  

IOP mellan Timrå Kommun och EQ Arena, Turistverksamhet Yet 

Avtalet om att skapa en verksamhet kring Yet som välkomnar besökare till Timrå 
Kommun samt möjliggör ett öppethållande av en INFO-point under 
sommarmånaderna mellan juni-augusti är mellan Timrå kommun och EQ Arena 
KS/2020:226.  

Uppföljning är gjord enligt plan. Uppföljning bifogas.  
 
PREVIA , företagshälsovård 

Timrå kommun har upphandlat och tecknat avtal med Previa företagshälsovård. 
Företagshälsovården ska stödja och komplettera kommunens egna resurser inom 
arbetsmiljöområdet.  Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2001:1, SAM, 
reglerar arbetsgivarens ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

Uppföljning helår: Inom företagshälsovården kan vi se en förflyttning från 
efterhjälpande, rehabiliterande insatser av främjande och förebyggande karaktär, 
vilket är i linje med önskvärd inriktning av företagshälsovård i kommunen. I 
kronor räknat har kommunen under året lagt totalt 2,7 miljon kronor på 
företagshälsovård, varav hälften varit förebyggande insatser och drygt en halv 
miljon på hälsofrämjande insatser.  

Uppföljning av IOP Timrå IK och Timrå kommun 

I Kommunens inriktningsmål ”Trygghet, delaktighet och livslångt lärande” och 
”Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer” finns stöd för samverkan i syfte att bidra 
till trygghet för invånarna i Timrå kommun och att låta barnen gå först.  

I IOP mellan Timrå IK och Timrå kommun anges att syftet med samverkan är att 
skapa en tryggare tillvaro för medborgaren under helger, på kvällar/nätter. Den 
unge medborgaren ska känna att det finns vuxna ute som kan kontaktas om behov 
uppstår. Ett mervärde är att överenskommelsen också bidrar till ett stärkt 
föreningsklimat som bidrar till samhörighet och samhällsnytta. 
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Under året uppföljningar av IOP-avtalet genomförts kvartalsvis utifrån hur syftet 
uppnås, hur arbetet fungerar, vad som gjorts under trygghetsvandringarna, 
erfarenheter att ta med sig, behov av fortbildning med mera.  

Strategier för måluppfyllelse 

Digitalisera 

Digitaliseringen erbjuder stora möjligheter genom teknik och att hitta nya 
arbetssätt med stöd av verktyg och system för att göra processer mer effektiva. För 
att skapa förståelse för digitaliseringens möjligheter och för att skapa 
förutsättningar för en lyckad digitalisering, bör den digitala kompetensen höjas hos 
medarbetare och chefer. Detta har skett löpande under året i form av kortare 
digitala utbildningar som skickas ut till samtliga medarbetare inom exempelvis 
informationssäkerhet. 

För att skapa tydlighet i vår riktning i digitalisering behöver modellen för den 
digitala färdplanen utvecklas samt integreras med nationell och regional strategi. 
Denna påbörjades under hösten men pausades på grund av resurs- och 
kompetensbrist. Nämnderna efterfrågar ytterligare stöd vad gäller att fånga deras 
behov med verksamhetsdialoger och utveckla verksamhetssystem, AI, 
integrationslösningar mellan system och utvecklade digitala stödprocesser inom 
arbetsmiljö och HR-system. Att göra rätt saker i kommunstyrelsens 
verksamhetsutveckling och IT-funktion för att stödja nämndernas verksamheter blir 
viktigt för planperioden. 

Stora upphandlingar inom IT är genomförda; äldre PC, elevdatorer och IT-
infrastruktur byts ut för att skapa bättre förutsättningar till utveckling av system 
genom uppdaterad IT-infrastruktur. 

Verksamhetsutveckling med hjälp av digital teknik pågår inom flera håll. Genom 
att utveckla funktioner i ekonomisystemet kan vi arbeta mer effektivt, samt att på 
sikt med hjälp av AI minska den manuella hanteringen av fakturor.  Under våren 
har möjligheter för digital signering arbetats fram, vilket skapar förutsättningar till 
att digitalisera och effektivisera flertalet processer ytterligare. Under hösten har 
arbetet med digitala personalakter att påbörjats, vilket på sikt skapar möjligheter till 
effektiviseringar för hela kommunen. Det arbete som pågår kring digitala 
personalakter och digital signering är en förutsättning för framtida projekt i digital 
on-boarding/ introduktion för nyanställda. En digital kommunövergripande 
introduktion där nya medarbetare kan introduceras i arbetet och blir snabbare 
produktiva i sina nya roller, sparar både tid och pengar.  
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Säkra kompetens 

Förmågan att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla rätt kompetens är 
avgörande för en organisations möjlighet att nå framgång och utvecklas. Detta 
gäller i hög grad Timrå kommun med bakgrund av att nya tjänster tillkommer, 
vikariat behöver tillsättas samt den ordinarie personalomsättningen. I 
förlängningen är Timrå kommun beroende av en kontinuerlig 
kompetensförsörjning för att kunna utföra sitt uppdrag gentemot medborgarna.  

Kompetensförsörjningen kommer bli en allt större utmaning inom kommunal 
verksamhet de kommande åren. I hela landet råder redan idag brist på personal 
inom många yrkesgrupper då alltför få utbildar sig inom de aktuella bristyrkena. 
Utmaningen blir att, i konkurrens med andra, hitta medarbetare som har rätt 
kompetens och kvalifikationer inom flera viktiga välfärdsyrken. Den nya 
generationens arbetstagare vill ha balans mellan arbete och fritid, låter intresset 
styra i sitt val av arbete och önskar samtidigt trygghet i sin anställning. De vill 
utvecklas på arbetet och förväntar sig bekräftande, konstruktiv och snabb feedback. 

Timrå kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och vi behöver jobba aktivt med 
alla delar i kompetensförsörjningsprocessen; attrahera, rekrytera, utveckla, behålla 
och avsluta. Detta är ett arbete som kräver långsiktighet och uthållighet och är en 
del av strategisk kompetensförsörjning.  

Under året har fokus varit insatser för att stärka såväl arbetsgivarvarumärket som 
platsvarumärket. Arbetet med att stärka arbetsgivarvarumärket som ett led i den 
strategiska kompetensförsörjningen har förflutit enligt plan, där porträtt på 
medarbetare och berättelser från de olika förvaltningarnas verksamheter har lyfts i 
sociala medier och på intern och extern webbsida. Utvärdering visar att 
kommunens synlighet som en attraktiv arbetsgivare har ökat kraftigt, framför allt 
inom sociala medier. Detta visar sig även genom bättre rekryteringsunderlag i form 
av såväl antal ansökningar som kompetensnivån hos de som söker sig till oss och 
på så sätt locka till sig ny kompetens. Med avstamp från utvärderingen har plan för 
fortsatt arbete med arbetsgivarvarumärket tagit fram.  

Under året pågår även kompetensöverföring i flera verksamheter för att säkerställa 
att kompetens överförs väl i samband med pensionsavgångar, vilket också blir till 
kompetensutvecklande insatser för befintlig personal.  

Skapa utveckling 

En verksamhet kan bara förbättras av medarbetare som är engagerade och delaktiga. 
Att kunna påverka sin arbetsmiljö och arbetssituation stimulerar till 
initiativrikedom, kreativitet och ansvarstagande. Det utvecklar verksamheter och 
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medarbetare, och kommunen får ännu fler nöjda invånare och stolta medarbetare. 
Arbetsplatser som uppmuntrar delaktighet och initiativ är mer attraktiva.  

Unga människor söker sig till arbetsplatser där man kan påverka och göra skillnad. 
Att arbetet är meningsfullt upplever många av kommunens medarbetare dagligen. 

Genom att samordna införandet av den nya styrmodellen drivs utvecklingsarbetet i 
organisationen med utgångspunkt i verksamhetsidé och förhållningssätt. Förutom 
det har ett nytt fyraårigt avtal tecknats med Mittuniversitetet för att även 
fortsättningsvis skapa en gemensam arena där medarbetare för vara delaktig att 
driva utveckling i dialog med forskare. Förutom förstudier och projekt kommer 
den nya avtalsperioden även innehålla långsiktiga satsningar inom områdena 
hållbar tillväxt och välfärd 2.0. 

Med den nya styrningens kraft så är det av ytterligare vikt att under 2022 skapa en 
medarbetardriven verksamhetsutveckling samt att i dialogform främja medskapande 
tillsammans med medborgare, företag och besökare. 

Fånga och möta behov 

När vi arbetar tillsammans och samarbetar lär vi oss av och inspireras av varandra. 
Vi söker kunskap och delar med oss av vår kunskap och är öppna för nya synsätt. 
Tillsammans tar vi ansvar för kompetens och nytänkande och för att forma 
framtiden på bästa sätt. Vi har alla olika bakgrund, erfarenheter och sätt att tänka. 
Genom att ta tillvara varandras olikheter ökar vi förmågan att utveckla kvaliteten i 
verksamheten. 

För öka delaktigheten och kunna fånga upp medborgares behov behövs arbetssätt 
och metoder kring dialogforum arbetas fram. Ett sätt att fånga in behov är SCBs 
medborgarundersökning som Timrå deltar ifrån och med år 2021, där resultatet 
kan ge en grund för analys av kommande insatser. I övrigt ska resultatdialogen med 
nämnderna utvecklas samt arenor för att fånga och möta behov skapas för samtliga 
stödjande verksamheter. Ett mer samordnat verksamhetsstöd ska utgå från 
verksamheterna för att planera verksamheten och hjälpa dem att lyckas i 
kärnuppdraget. 

Uppdraget platsvarumärket utgår från en analys av för kommunen viktiga 
målgrupper, fånga deras behov och utifrån det bygga upp budskap och erbjudande 
som packas i kommunens varumärke. 

Det verksamhetsstöd som ryms inom kommunledningskontoret behöver fortsatt 
samordnas, koordinera och metodutveckla för att stötta kärnverksamheter inom 
samtliga förvaltningar på bästa sätt. Ett steg i riktningen som genomförts under 
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året är att slå ihop enheterna för verksamhetsstöd och informationshantering med 
verksamhetsutveckling och IT för att skapa bättre förutsättningar för samordning 
och samarbete. 

Arbeta tillsammans 

För att ta vara på varandras styrkor och att vi går åt samma håll behöver vi utveckla 
våra interna nätverksmodeller mellan samtliga förvaltningar. En process där god 
samverkan sker, men som fortsatt behöver utvecklas är processen med 
verksamhetsplanering och budgetering. För långsiktig samverkan kan 
årshjulsplanering underlätta. Det kommer att integreras i plattform för ledning och 
styrning. 

Arbetet utvecklas även fortsättningsvis i kommunens ledningsgrupp för att fortsätta 
arbeta tillsammans med att införa ny styrning. Nätverk för genomförande av 
gemensamma verksamheter och uppdrag blir allt viktigare. 

Utveckling av samarbete med närliggande kommuner är en nyckelfråga i en region 
med flera små- och medelstora kommuner. Samverkan med Sundsvall kommer att 
fördjupas inom flera verksamhetsområden, såsom upphandling och fordonspark. 

Arbetet i Sundsvallsregionen går in i en mer aktiv fas för att främja stora 
etableringar. Arbetet med att lyckas med den riktigt stora energiintensiva 
etableringen har visat på behov av att främja och vässa inflyttningserbjudandet till 
nya invånare och samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor. Under kvartal två 
har avgörande beslut fattats för att kunna aktivera ett bolag. Timrå har tillskjutit 
marken och Sundsvalls kommun förvärvat 50 % av bolaget för 120 miljoner 
kronor. Uppdraget samhällsbyggande för ett växande Timrå genomfördes delvis 
genom att skapa denna gemensamma struktur för tillväxt. 

Arbetet fortgår med idéburet offentligt partnerskap. Förutom fortsättning kring 
besöksnäring och yta för arbetsträning vid Y:et kommer arbetet med att samverka 
med föreningslivet för att främja trygghet – trygghetsvandringar – att utvecklas för 
att även fånga behov av aktiviteter som kan bedrivas i föreningsregi. 
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Postadress: 861 82 Timrå 
Besöksadress: Köpmangatan 14 
Telefon: 060-16 31 00 

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

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

 

    Timrå 2022-12-22 

 

Uppföljning av IoP Timrå IK och Timrå kommun 

Utgångspunkter 

Enligt program för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata 
utförare ska uppföljning av ingångna avtal med privata utförare planeras och 
genomföras. Uppföljningen ska beskrivas i en plan som innehåller sju moment, se 
vidare nedan. 

Avtalets uppföljning 

Avtalet om trygghetsvandringar/nattvandringar mellan Timrå IK och Timrå 
kommun (dnr KS/2021:489) beskriver syfte och mål med avtalet, vad som ska 
utföras samt hur uppföljning/utvärdering ska gå till.  

I Kommunens inriktningsmål ”Trygghet, delaktighet och livslångt lärande” och 
”Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer” finns stöd för samverkan i syfte att bidra 
till trygghet för invånarna i Timrå kommun och att låta barnen gå först.  

I IoP mellan Timrå IK och Timrå kommun anges att syftet med samverkan är att 
skapa en tryggare tillvaro för medborgaren under helger, på kvällar/nätter. Den 
unge medborgaren ska känna att det finns vuxna ute som kan kontaktas om behov 
uppstår. Ett mervärde är att överenskommelsen också bidrar till ett stärkt 
föreningsklimat som bidrar till samhörighet och samhällsnytta. 

Uppföljning av avtalet 2022-12-21: 

1. En sammanfattande beskrivning av nämndens uppföljningsansvar  
Kommunstyrelsen har ansvar för att följa upp IoP-avtalets 
överenskommelse. 
 

2. Vad har följts upp 
* Hur syftet med vandringarna uppnås.  
Ja. Lösningen bidrar till Kommunfullmäktiges målbilder och dess 
inriktningsmål. 
 
* Hur det praktiska arbetet fungerar.  
Arbetet fungerar allt bättre ju längre tiden har gått. Det positiva är att det är 
fler vuxna som vet hur det går till då det gjort det förut. Utmaningen för 



 
 

föreningarna är att få med sig fler föräldrar på nattvandringarna. 
* Vilka åtgärder som gjorts under vandringarna (metodutveckling)  
De vuxna nattvandrarna stöttar ungdomarna i olika situationer som 
uppstår på kvällarna. De är där om någonting händer och kan hjälpa till att 
föra ungdomarna hem, larma vård eller polis beroende på situation. De kan 
bidra med koll på vad som händer/är på väg att hända på olika platser i 
kommunen. Precis som ungdomarna är rörliga kan nattvandrarna vara det. 
Efter hand växer nu fungerande praktiska nätverk fram mellan 
nattvandrarna och andra aktörer i samhället. Värdefullt. Nattvandrarna 
pratar och resonerar med ungdomarna om många olika saker, är goda 
förebilder helt enkelt. 
Vi har gjort ett test med att bjuda in clean under en kväll. Clean är välkänt 
lokalt hos ungdomarna. Det visade sig att fler ungdomar kom till 
arenaområdet då de hörde att clean var närvarande. Uppsidan var att vi fick 
fler ungdomar på en och samma plats. 
 
* Vilka erfarenheter som trygghetsvandrarna gjort och vill använda i 
det framtida arbetet (kunskapsbyggande). 
Det finns en ”EPA-kultur” – hur ska samhället fånga och möta upp de 
behoven på ett rimligt sätt som bidrar till trygghet och stimulerande fritid? 
Tankar om framtiden bör styras mot vad som kan erbjudas till de 
ungdomar som finns ute fredag och lördag kvällar. Avsaknaden av 
aktiviteter tas oftast upp av de ungdomar som träffas. 
 
* Behov av fortbildning för deltagande vuxna. 
I nuläget finns inga uttalade fortbildningsbehov för deltagarna. Det flyter 
på bra. Diskussion har förts mellan samordningen för Rådet för trygghet 
och hälsa och TIK hur till exempel fältverksamhet och polis vid behov kan 
stötta med utbildning och erfarenhetsutbyte av att möta unga. 
 
* Hur ersättningen fördelas mellan de föreningar som deltar i 
vandringarna. 
Den fördelningsnyckel som finns och administreras av TIK fungerar väl. 
Det är viktigt att ersättningarna når hela vägen till lagkassorna, det 
fungerar. 
De mest aktiva föreningarna just nu är: IFK Timrå (tillsammans med TAIS-
friidrott), TIK, TIBC (innebandy) och Timrå golfklubb. Ett test gjordes 
under hösten med Söråkers IF. De har gått en gång i månaden i 
Söråkersområdet och får då samma ersättning som övriga.  
 



 
 

* Upplevd trygghet följs upp i de mätningar som kommunen genomför 
regelbundet inom ramen för kommunens styrmodell.   

  



 
 

 
* Löpande daganteckningar i samband med vandringarna.  
Över lag fungerar det bra med att nattvandrande grupper lämnar en kort 
rapport i form av anteckningar. Dessa förvaras via Timrå IK. 
 
* Månadsvisa trepartssamtal mellan aktörerna i IoP.  
På grund av vakanser har detta skett mer sporadiskt under 2022. Timrå 
kommun har sedan 1 november anställt en samordnare för trygghet och 
hälsa som är kommunens kontaktperson för detta. Vid möte 2022-12-14 
diskuterades frekvensen på dessa avstämningar och parterna kom överens 
om att 2023 testa kvartalsvisa avstämningsmöten i koppling till 
styrgruppsmötena. 
 
* Kvartalsvisa uppföljningar i styrgruppen IoP. 
Kvartal 1, genomförd.  
Kvartal 2, genomför med TIK. 
Kvartal 3, genomförd i samband med möte om förnyelse av avtal för IOP. 
Kvartal 4, genomfört. 
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Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Katarina Tjernblom 2023-01-20 KS/2023:32 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Uppföljning av internkontrollplan 2022 - Kommunstyrelsen 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Godkänna rapport om uppföljning av intern kontroll 2022. 
 
Ärendet 
Kommunledningskontoret har sammanfattat granskningen av den interna kontrollen 2022. 
Genomförda kontroller visar att vissa rutiner fungerar och andra behöver utvecklas vidare. Vad gäller 
utbetalningsrutiner i ekonomisystemet så visar kontrollen att dessa fungerar. Det som däremot 
behöver ses över är dels information kring rutinen kring rehab och arbetsskada så att den följs samt 
att det saknas att PUB-avtal upprättats för två av kommunens system. Internkontrollpunkten om 
direktupphandling har ej hunnits med.   
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunstyrelsens sammanträde 2022-03-15, §66, beslut om internkontrollplan 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2022 
Granskningsrapporter 
 
 
Protokollsutdrag till 
Ekonomichef 
Verksamhetscontroller 
 
Exp     /     2023 
 
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Peter Ekström 
Tf kommunchef
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Plan för granskning av intern kontroll 2022 
Kommunstyrelsen 
 
Granskning avser Metod Reglemente, 

anvisningar, 
policy, beslut 

Ansvarig Gransknings-
tillfällen, 
Tidsperiod 

Rapportering 

Direktupphandling,  Ny kontrollmetod, 
stickprov 
sällaninköp 

VROB för 
upphandling, LOU 

Ekonomichef Avrapportering 
efter Q2 

Ekonomichef för 
samlad rapport till 
kommunstyrelsen 

Utbetalningsrutiner 
Procapita och UBW 

Granskning av 
säkerhetsrutiner mm 
för handläggare m fl 
Stickprov om 
upprättad 
säkerhetsrutin för 
utbetalningar i 
systemen fungerar 

Enligt genomgången 
rutin 

Ekonomichef Avrapportering 
efter Q2 

Ekonomichef för 
samlad rapport till 
kommunstyrelsen 

GDPR/Information
ssäkerhet 

Gärna ny 
kontrollmetod, 
GDPR-avtal med 
leverantörer 

VROB drift och 
förvaltning 

Chef Verksam-
hetsstöd - och 
informations-
hanrtering 

Avrop MRF, 
avrapportering Q4 

Informations-
säkerhetssamordnare
n för samlad rapport 
till 
kommunstyrelsen 

Stödsystem, 
dokumentation 
Rehab och 
arbetsskada 

Följa upp inaktivitet, 
varje kvartal, på 
förvaltningsnivå och 
skicka 

Policy arbetsmiljö, 
rehabprocess och 
arbetsskada 

HR-konsult Q1-Q4 Teamledande HR-
strateg 

Uppföljning av  
gjorda förändringar 
av systemförvaltare 
ekonomisystem 

Stickprov  Ekonomichef Q4 Kommunstyrelsen 

 



  2022-11-15    
 
 
 
 
Ekonomichef 

 
 
 
 
GRANSKNING AV INTERN KONTROLL 
 
Process/Rutin 
 
Utbetalningsrutiner i ekonomisystemet UBW 
 
Tidpunkt för kontroll 
2022-11-15 
 
Period som granskats 
Genomgång av logg för perioden 22-07-01 – 22-11-15. 
 
Granskningsmetod 
Granskning av rutin för utbetalningar i ekonomisystemet UBW . 
Stickprov om upprättad säkerhetsrutin för utbetalningar i systemen fungerar. 
 
Resultat/Iakttagelser 
Det finns en rutin för utbetalningar i ekonomisystemet. Rutinen utgörs av tre steg som måste 
följas i systemet för att en utbetalning ska kunna göras. Dessa steg är: 
1. Ett betalningsförslag upprättas i systemet. 
2. Bekräftelse av betalning görs i systemet. 
3. Betalfil skickas i systemet.  
Dessa tre steg måste göras av minst två personer. Den som upprättar ett betalningsförslag (steg 1) 
ska aldrig kunna göra bekräftelsen och skicka betalfilen. Steg 2 och 3 kan vara samma person.  
Under 2022 har det upprättats en logg i UBW så det går att följa vilka som gjort de olika stegen. 
Den logg-lista som tagits fram gäller för perioden 1 juli t o m 15 november i år.  
Vid genomgång av logg-listan kan konstateras att rutinen följs.  
 
Förslag till åtgärd 
Inga åtgärder föreslås. Det finns en dokumenterad rutinbeskrivning som fungerar.   
 
Finns dokumenterad rutinbeskrivning för processen/rutinen? X Ja  Nej 
Om ja, fungerar rutinen enligt rutinbeskrivningen? X Ja  Nej 
 
Behöver rutinbeskrivningen utvecklas?  Ja X Nej 
Om ja, ange på vilket sätt: 
 
 
Om rutinbeskrivning eller liknande saknas, finns det behov av att upprätta en sådan?  
  Ja  Nej 
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Kommunledningskontoret 
 
 
 
Katarina Tjernblom/Margaretha Viklund 
Granskningsansvarig 
 
 
Kopia: Internkontrollsamordnare, KS



  2022-11-18    
 
 
 
 

 
 
 
 
GRANSKNING AV INTERN KONTROLL 
 
Process/Rutin 
Giltigt PUB-avtal ska upprättas vid skrivande av avtal med leverantör 
 
Tidpunkt för kontroll 
November 2022 
 
Avtal som granskats 
Kommunens prioriterade system samt 2 stora som innehåller personuppgifter från varje 
förvaltning 
 
Granskningsmetod 
Kontrollerat om giltigt avtal finns och om det finns bifogat giltigt PUB-avtal 
 
Resultat/Iakttagelser 
Avvikelser när det gäller giltigt avtal för följande system/leverantör; 
 
LEX, ärendehantering                    
Geosecma, kartdata                       
eCompanion/Besched, personal/löner                   
Rehab verktyg                               
Unit 4 ERP, ekonomi                      
Procapita/Lifecare, soc verksamhetssystem  
Edlevo/BoU, BoU verksamhetssystem 
G-suite lärplattform för elever och lärare 
Vanderbuilt. Lås/passerkort 
RCO. Lås/passerkort  
Quria Bibliotekssystem, nytt avtal och PUB upprättat 25 nov -22 
                                              
Site Vision, webbverktyg - Inget avtal upprättat med systemleverantör. Licens inköpt genom 
licenspartner och all information finns på egna servrar hos kommunen. Leverantören har ingen 
uppkoppling eller support i systemet. 
 
Dessa ovan är utan anmärkningar. 
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De nedan kräver åtgärder; 
 
PMO journalsystem elever             Eva-Britt Isaksson Rodling 
 
Screen 9 (webbsändning)              Annika Nyberg, inget avtal upprättat. Licens inköpt genom 
licenspartner. Avtal bör omedelbart upprättas. Inspelningarna ligger på server hos leverantör och 
denne har den senaste tiden köpts upp av annan leverantör, QuickChannel. 
 
 
Förslag till åtgärd 
- Systemägare bör omedelbart ta kontakt med leverantör och upprätta giltiga avtal där det 

saknas.  
 

- Tydligare rutiner för vart avtalen ska förvaras, förslagsvis i LEX ärendehanteringssystemet. 
 
 
Finns dokumenterad rutinbeskrivning för processen/rutinen? X Ja  Nej 
 
Om ja, fungerar rutinen enligt rutinbeskrivningen? Ja X Nej 
 
Behöver rutinbeskrivningen utvecklas? X Ja Nej 
Om ja, ange på vilket sätt: 
PUB-avtal måste tas hänsyn till vid varje ny avtalsskrivning 
 
Om rutinbeskrivning eller liknande saknas, finns det behov av att upprätta en sådan?  
  X Nej 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Helen Peterzon, Dataskyddssamordnare Timrå kommun 
Matts Boman, Dataskyddsombud Timrå kommun 
Granskningsansvariga 
 
 
Kopia: Internkontrollsamordnare, KS
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GRANSKNING AV INTERN KONTROLL 
 
Process/Rutin 
Uppföljning av rutin Rehab och arbetsskada 
 
Tidpunkt för kontroll  
Period som granskats 2022 01 01 – 2022 09 30 
 
Granskningsmetod 
Statistikverktyg i Adato och Stella 
 
Resultat/Iakttagelse  
Vid genomgång i Adato så är det ett för högt antal rehabärenden som haft inaktivitet på 30,60 och 
90 dagar. 
Antalet pågående rehabärenden: 60   
- 30 dagars inaktivitet: i 30 st av de totala 60. 
- 60 dagars inaktivitet i 18 st av de totala 60.  
- 90 dagar inaktivitet: i 8 st av de totala 60.  
 
I systemet Stella finns 11 händelser av 25 skador med frånvaro där det inte är ikryssat att 
Försäkringskassans skadeblankett är inskickad per post. Här kan det vara så att den är inskickad 
men det är inte noterat i händelsen. 
 
Förslag till åtgärd 
Det behövs utbildning/påminnelse om våra rutiner både på grupp och individnivå. 
 
 
Finns dokumenterad rutinbeskrivning för processen/rutinen?  Ja  
Om ja, fungerar rutinen enligt rutinbeskrivningen?  Ja  
 
Behöver rutinbeskrivningen utvecklas? Nej 
-Rutinerna finns tydligt beskrivna i Timrå kommuns rehabprocess. 
-Digitala utbildningar i hantering av skadeanmälan finns. 
-Ny utbildningssatsning/påminnelse om rutinen behövs. Troligtvis så är pandemin en orsak till att 
detta av förklarliga skäl inte hunnits med. 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Carina Brunnström 
Granskningsansvarig 
 



  2022-12-05
Kopia: Internkontrollsamordnare, KS



  2022-12-20    
 
 
 
 
Ekonomichef 

 
 
 
 
GRANSKNING AV INTERN KONTROLL 
 
Process/Rutin 
Uppföljning av gjorda förändringar i ekonomisystem 
 
Tidpunkt för kontroll 
December 2022 
 
Granskningsmetod 
Granskning av ändringslogg. Dialog med systemförvaltare.  
 
Resultat/Iakttagelser 
KPMG gjorde hösten 2021 en granskning av den interna kontrollen kring ekonomisystemet. De 
rekommendationer som KPMG gav i sin rapport var bl a att kontroller införs för att kontrollera 
systemförvaltarnas ändringar i ekonomisystemet.  
 
Det finns rapporter att ta del av som beskriver ändringar inom följande delar i systemet: 
- Kontoplan. 
- Leverantörsregister. 
- Användare. 
-  
Inom följande områden går det ej att ta ut rapporter. 
- Objekt i periodisk faktura. 
- Kundregister. 
 
I uttagna rapporter finns alla ändringar som gjorts och av vem. Ändringar görs ofta och det kan 
handla om ändringar av en rubrik till mer avancerade systemförändringar. Det är dock svårt att 
bedöma utifrån rapporterna om en ändring som gjorts är befogad eller ej då rapporterna tar med 
alla förändringar som gjorts. För att kunna göra den bedömningen så behöver ekonomienheten 
köpa tjänst av leverantören av ekonomisystemet då detta inte ingår i avtalet.  
 
Vid dialog med ekonomichef kring vad som är möjligt att göra som skulle vara otillbörligt så är 
det inte möjligt att t ex göra ändringar som skulle gynna någon personligen. Som exempel så ska 
ändringar av bankgiro eller utbetalningar signeras av tredje part.  
KPMG har i sin rapport bara beskrivit att de noterat att kontroller inte görs men inte vilken risk 
som de bedömer kan uppstå.  
 
En annan rekommendation från KPMG var att behörigheterna avseende konsulter och 
testanvändare i ekonomisystemet ses över och endast aktiveras vid behov. Detta är genomfört och 
numera görs regelbundna kontroller av detta.  
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Förslag till åtgärd 
Se till att det går att få ut rapporter för samtliga områden.    
 
Finns dokumenterad rutinbeskrivning för processen/rutinen?  X Ja  Nej 
Om ja, fungerar rutinen enligt rutinbeskrivningen?  X Ja  Nej 
 
Behöver rutinbeskrivningen utvecklas?   Ja X Nej 
Om ja, ange på vilket sätt: 
 
 
Om rutinbeskrivning eller liknande saknas, finns det behov av att upprätta en sådan?   
  Ja  Nej 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Katarina Tjernblom 
Granskningsansvarig 
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Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Bo Glas 2023-01-10 KS/2022:493 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Firmatecknare, Förvaltande stiftelser 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
I egenskap av styrelse för förvaltade stiftelser, att bemyndiga kommunstyrelsens ordinarie medlemmar 
att vara firmatecknare för förvaltade stiftelser tiden 2023-01-01 2026-12-31. 
 
 
Ärendet 
Timrå kommun är förvaltade av ett antal, 6 stycken, registrerade stiftelser. Stiftelserna är egna 
juridiska personer och alla stiftelser innehar olika tillgodohavanden i bank. 
Genom förändrade lagbestämmelser för kontohavare i bank efterfrågar de banker där stiftelsens 
tillgångar är förvaltade beslut från stiftelserna om firmatecknare. 
Firmateckning erfordras för att kunna ingå eventuella avtal för stiftelsen och för att verifiera 
stiftelsens ekonomiska förehavanden. 
Under perioden 2019-01-01 till 2022-12-31 var Stefan Dalin KSO firmatecknare för förvaltande 
stiftelser. Revisorer och länsstyrelsen vill att ordinarie medlemmar av kommunstyrelsen tillsammans 
är firmatecknare för förvaltande stiftelser och det finns inga bra argument att gå emot deras önskan. 
När årsredovisningar för stiftelserna ska skrivas under så krävs att samtliga ordinarie medlemmar 
skriver under och är någon ordinarie borta så kan ersättare tas in.  
Tidigare beslut KS/2018:419 upphävs med detta beslut 
  
Aktuella stiftelser 
Stiftelsen Per Bergmans donationsfond, org nr 889200-0202 
August Bångs skolstiftelse org nr 889201-8097 
Familjen Bunsows hjälpstiftelse org nr 889202-8401 
Ada Englunds fond för barn vid Bergeforsens skola org nr 802424-2920 
Anna o Maria Åström minnesfond org nr 889201-8089 
Stiftelsen Brundinska fonden org nr 889200-3206 
 
 
 
Bilagor 
KS/2018:419 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret 
Revisionen 
 
Exp     /     2023 
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Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Bo Glas 2023-01-10 KS/2022:493 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 
 
 
 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
 
 
Peter Ekström 
Tf Kommunchef



 
Tjänsteskrivelse  

 

  
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Hans Jonsson  2018-11-20  KS/2018:419  
 
 

Postadress Besöksadress Telefon  
861 82 Timrå  Köpmangatan 14  060-163371   

1 

 Kommunledningskontoret 

 Kommunstyrelsen  
 
 
 
Firmatecknare, förvaltade stiftelser  
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
I egenskap av styrelse för förvaltade stiftelser, att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande 
Stefan Dalin att vara firmatecknare för förvaltade stiftelser tiden 2019-01-01 2022-12-31. 
 
Ärendet 
 
Timrå kommun är förvaltade av ett antal, 6 st, registrerade stiftelser. Stiftelserna är egna 
juridiska personer och alla stiftelser innehar olika tillgodohavanden i bank. 
Genom förändrade lagbestämmelser för kontohavare i bank efterfrågar de banker där 
stiftelsens tillgångar är förvaltade beslut från stiftelserna om firmatecknare. 
Firmateckning erfordras för att kunna ingå eventuella avtal för stiftelsen och för att verifiera 
stiftelsens ekonomiska förehavanden. 
 
Aktuella stiftelser 
Stiftelsen Per Bergmans donationsfond, org nr 889200-0202 
August Bångs skolstiftelse org nr 889201-8097 
Familjen Bunsows hjälpstiftelse org nr 889202-8401 
Ada Englunds fond för barn vid Bergeforsens skola org nr 802424-2920 
Anna o Maria Åström minnesfond org nr 889201-8089 
Stiftelsen Brundinska fonden org nr 889200-3206 
 
 
Beslutsunderlag 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret 
Revisionen 
 
Exp     /     2018 
  
 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
 
 
 
Andreaz Strömgren  
Kommunchef 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Peter Ekström 2023-01-20 KS/2023:11 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
/Eget_Postadress/ /Eget_Besöksadress/ /RedigerareTelefon/ 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Underlätta anstånd och avbetalningsplaner 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Ge kommunchefen i uppdrag att genomföra fördjupad utredning i enlighet med förvaltningens 
förslag.  
 
Redovisa utredning samt förslag till beslut till kommunstyrelsens sammanträde i april.  
 
 
Ärendet 
Timråpartiet har föreslagit att medborgare ges möjlighet till anstånd med betalning samt att upprätta 
avbetalningsplaner inom ett antal områden. Nedan redovisas en sammanfattning av dagens hantering 
samt förslag till sammanfattande bedömning och beslut.  
 
Omvårdnad inom ordinärt och särskilt boende  
Debitering av kostnader sker månadsvis. Hyra inom särskilt boende debiteras i förskott, medan alla 
andra avgifter inom ordinärt och särskilt boende debiteras i efterskott.  
 
Avgiftshandläggare kan fatta beslut om anstånd med betalning för dödsbon. I övrigt har 
verksamhetschef beslutat om anstånd i enskilda fall. Vi erbjuder inte avbetalningsplaner. Sådana 
behov får i sådant fall hanteras mellan medborgaren och inkassobolag. 
 
Förskoleavgifter 
Avgifter till förskola och fritidshem betalas en gång i månaden. Kommunen har ett avtal med Svea 
Inkasso där vårdnadshavare kan kontakta bolaget och begära en avbetalningsplan. 
 
Avfalls- och miljöavgifter 
Kommunens upphandlade entreprenör för avfallshantering, TIRAB, sköter fakturering. 
Faktureringsfrekvens varierar beroende på vilken typ av tjänst det gäller.  TIRAB har möjlighet att 
göra vissa anpassningar i när det gäller exempelvis att skjuta på betalning.  
 
Inom Miljö- och byggförvaltningen sker debiterar i förväg för exempelvis bygglov och enskilda 
avlopp.  
Det är förvaltningen som hanterar fakturering och det har i undantagsfall förekommit att fakturan 
delats upp. Under Covid pandemin förekom att förfallodatum flyttades fram. 
 
Sammanfattning 
Faktureringen sker på olika sätt inom berörda områden. Viss fakturahantering sker i egen regi och 
vissa fakturor hanteras av underentreprenör eller annan extern part. Gemensamt för såväl de 
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verksamheter där fakturahantering sker inom kommunen som för de som hanteras av annan part är 
att det redan idag finns vissa möjligheter att göra anpassningar i relation till betalningsförmåga.  
 
Utifrån hittillsvarande kunskapsläge är det svårt att fullt ut bedöma effekterna av ett beslut enligt 
förslaget. Det är vidare så att det alltjämt är oklart vilken typ av stöd, exempelvis vad gäller 
elkostnader, som kommer att erbjudas från staten.  
 
Förvaltningen föreslår därför att frågan utreds ytterligare. Utredning samt förslag till beslut föreslås 
redovisas till kommunstyrelsens sammanträde i april. Fortsatt utredning bör redogöra för följande; 
 

- Avtalsrättsliga samt finansiella konsekvenser och möjligheter för Timrå kommun att genom 
våra nuvarande entreprenörer och tjänsteleverantörer erbjuda föreslagna anpassningar av 
betalning.  

 
- Volymbedömningar – d.v.s. redovisning av antal ärenden/kostnader som förekommer inom 

aktuella områden samt en känslighetsanalys över hur många av dessa som kan komma att 
nyttja föreslagen lösning i ett scenario med ökade kostnader.  

 
- Redovisning av eventuella merkostnader och andra behov om uppstår med anledning av 

exempelvis ökad administration. 
 

- Konsekvenser för kommunens likviditet med anledning av minskat eller uppskjutet 
kassaflöde.  

 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 10 januari 2023 att på ledamotsinitiativ från 
David Forslund (T) lämna uppdrag till kommunchefen att utreda möjligheter och konsekvenser med 
förslag om möjlighet till anstånd och avbetalningsplan för vissa kommunala avgifter.  
 
Beslutsunderlag 
Dialog med berörda förvaltningar 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret 
 
Exp     /     2023 
 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
Peter Ekström 
Tf Kommunchef



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2023-01-10 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 21 
Ledamotsinitiativ från David Forslund (T) - Underlätta ekonomiskt för 
medborgare 
KS/2023:11 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Ge kommunchefen i uppdrag att utredda förslagets möjligheter och konsekvenser för 
kommunen. 
 

2. Att kommunchefen återkommer på kommunstyrelsens möte i februari –23 med ett förslag till 
beslut. 

____ 
 
Ärendet  
Timråpartiet David Forslund (T) föreslår i ledamotsinitiativ; 
 
Att fr.o.m. år 2023 införa möjlighet att få anstånd för betalningar upp till sex månader från 
förfallodatumet för följande tjänster, omvårdnad inom ordinärt- och särskilt boende, förskoleavgifter 
samt avfalls- och miljöavgifter. Beslutet gäller retroaktivt från första januari 2023. 
 
Att upprätta avbetalningsplaner för de som inte har råd att betala avgifter och servicekostnader till 
kommunen som angetts i första attsatsen. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) föreslår att remittera ärendet till kommunledningskontoret för utredning, till nästa 
kommunstyrelse sammanträde den 7 februari 2023. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget.  
 
Protokollsutdrag till 
kommunledningskontoret 
 
Exp     /     2023 
 
 

 



 
 
Ledamotsinitiativ – underlätta ekonomiskt för medborgare 
 
Vi står i en exceptionell tid av skenande inflation, stigande räntor och höga kostnader 
generellt. Elpriset med tillhörande avgifter tillsammans med höga matpriser kommer göra så 
att kommuninvånare hamnar i situationer som inte är ekonomiskt hållbara. Vi kan underlätta 
genom att ge anstånd för betalningar och upprätta avbetalningsplaner för våra medborgare. 
Hårt pressade barnfamiljer, ensamstående föräldrar och våra äldre i kommunen ska inte 
behöva välja mellan att betala elräkningen, bli utan mat eller betala för kommunservice. 
Därför anser jag att det är till verklig nytta kortsiktigt att ge anstånd till de som är mest 
pressade i denna situation. Även fast ett elprisstöd kommer så kommer det drabba 
medborgare på kort sikt. 
 
Jag föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Att fr.o.m. år 2023 införa möjlighet att få anstånd för betalningar upp till sex månader från 
förfallodatumet för följande tjänster, omvårdnad inom ordinärt- och särskilt boende, 
förskoleavgifter samt avfalls- och miljöavgifter. Beslutet gäller retroaktivt från första januari 
2023. 
 
Att upprätta avbetalningsplaner för de som inte har råd att betala avgifter och 
servicekostnader till kommunen som angetts i första attsatsen. 
 
 
Timrå kommun 2023-01-10 

För Timråpartiet 

David Forslund 

Kommunstyrelsens 2e vice ordförande
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 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Finansiering av länsgemensam organisation för etableringsfrämjande 
och näringslivsutvecklande arbete 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Timrå kommun ställer sig bakom skapandet av en länsgemensam organisation för 
företagsfrämjande, benämnd BizMaker. 

 
2. Ansöka om medlemskap i ideella föreningen BizMaker. 

 
3. Medfinansiera BizMaker AB år 2023 med 311 444 kr samt fr.o.m. år 2024 med 622 888 kr per 

år. 
 

4. Timrå kommuns årliga medfinansiering av BizMaker gäller tills vidare. 
 

5. Det som överskrider Tillväxt Timrås befintliga budget för verksamheten finansieras genom 
medel från finansförvaltningen och hänskjuta finansieringen från 2024 till verksamhetsplan 
och budgetberedning för 2024. 

 
6. Finansieringen villkoras med att BizMaker löpande redoviserar sin verksamhet och ekonomi 

till kommunstyrelsen. 
 

7. Kommunen/regionen åtar sig att följa förslaget att medfinansieringen gäller i 12 månader 
från den tidpunkt när kommunen/regionen har sagt upp sitt medlemskap i ideella föreningen 
BizMaker. 

 
Ärendet 
Ärendet handlar om finansiering och organisering av en länsgemensam plattform för 
företagsfrämjande, benämnd BizMaker. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Tidigare finansieringsbeslut från sammanträdet 2022-08-30 bifogas § 236 KS/2022:319. Ärenden före 
är KS 2021:375 Smart Samverkan. KS 2020:106 och KS 2018:484 HCI. 
 
Beslutsunderlag 
Tidigare finansieringsbeslut från sammanträdet 2022-08-30 bifogas § 236 KS/2022:319 
Protokoll Regionala samverkansrådet 
Beskrivning av verksamheterna High Coast Invest och Bizmaker 
Vision 2025 
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Protokollsutdrag till 
Tillväxt Timrå 
Länets övriga kommuner samt Region Västernorrland. 
 
Exp     /     2023 
 
 
 
Bakgrund 
I den regionala utvecklingsstrategin finns en prioritering om att utveckla ett sammanhållet 
finansierings-, företags- och innovationsstödsystem. Utifrån detta har regionala samverkansrådet1 
(RSR) lett en översyn av stödstrukturerna för företagsfrämjande i Västernorrlands län. Utifrån 
beredningsgruppens2 förslag har RSR vid sitt möte 22-12-02 enats om att föreslå länets kommuner 
och region Västernorrland att långsiktigt finansiera och engagera sig i en länsgemensam organisation 
för företagsfrämjande, benämnd BizMaker.  
 
Organisationen kommer att bestå av tre affärsområden, inkubator, science park och 
etableringsfrämjande. Den operativa verksamheten kommer att skötas av ett aktiebolag som ägs och 
styrs av en förening där samtliga kommuner och regionen genom medlemskap kommer att ha 
inflytande över styrningen av verksamheten. Sammantaget bedöms en gemensam organisation öka 
möjligheterna att koordinera länets främjandesystem och förstärka samverkan med organisationer 
som Bron Innovation, Coompanion, Nyföretagarcentrum, ALMI Mitt m.fl 
 
 
Förvaltningens överväganden 
I förvaltningens överväganden behandlas frågor som är nödvändiga för kommunfullmäktiges 
ställningstaganden. 
 
Gemensam bild av verksamheterna 
I bilaga 1 och 2 beskrivs affärsområdena inkubatorn, science parken och etableringsfrämjande. 
Etableringsfrämjandets huvuduppdrag ska vara att hjälpa utländska företag att hitta affärsmöjligheter 
i regionen. Detta lägger en god grund för ett regionalt hållbart investeringsfrämjande arbete. 
Verksamheten föreslås få ett tydligare och utvidgat uppdrag rörande uppsökande verksamhet, 
expansionsetableringar samt analys. 
 
Inkubatorn och science parken ska bidra till förnyelse av näringslivet, hållbar tillväxt och ökad 
attraktionskraft. I bilaga 1 och 2 ges en fördjupad beskrivning av vilka verktyg som verksamheterna 
disponerar, hur verksamheterna kvalitetssäkras samt vilka interna och externa kompetenser man 
besitter. 
 
Till ovan ska läggas att i dagsläget är verksamheten inom High Coast Invest helt projektfinansierad 
och verksamheten inom Bizmaker är i stor utsträckning projektfinansierad. Projekten löper ut i 
augusti 2023 vilket gör att BizMaker tappar en stor del av sin finansiering och High Coast Invest 

 
1 Rådet utgör grunden för den politiska dialogen och regional samverkan i Västernorrland. I rådet ingår förtroendevalda 
från majoritet och opposition från samtliga kommuner i länet samt från Region Västernorrland. 
2 Gruppen består av kommunernas tillväxt- eller utvecklingschefer, Region Västernorrlands tillväxtchef och 
länsstyrelsen. 
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upphör som verksamhet. Enligt kommunledningskontorets bedömning är detta inte någon önskvärd 
utveckling utan de förmågor och potentialer som finns inom organisationerna bör därför tas tillvara 
och utvecklas enligt förslagen ovan. 
 
Ägarstruktur 
RSR förslag är att ideella föreningen BizMaker föreningsstadgar ändras så att medlemskap i 
föreningen förbehålls, kommunerna i Västernorrlands län samt Regionen Västernorrland. 
Föreningens styrelse bemannas av förtroendevalda från kommunerna och regionen. 
Föreningsstyrelsen (ägarstyrelsen) äger 100 % av aktierna i BizMaker AB som ansvarar för den 
operativa verksamheten. Föreningsstyrelsen styr bolaget genom följande styrdokument: Bolagsordning 
och ägardirektiv.  
 
De kommuner (Timrå, Kramfors och Sollefteå kommuner) som i dagsläget inte är medlemmar i 
föreningar har uppmanats av RSR att besluta om att ansöka om medlemskap i Ideella föreningen 
BizMaker. 
 
Organisationens namn 
RSR föreslår att föreningen namn ska vara den ideella föreningen BizMaker samt att bolagets 
beteckning är BizMaker AB. Orsaken till förslaget är att en namnändring bedöms innebära 
ekonomiska kostnader samt att det kommer att ta lång tid för företag, organisationer och 
allmänheten att förstå vad en namnändrad organisation har för roll och funktion. 
 
Däremot föreslås att affärsområdena ska ses som varumärken och därför bibehålls dagens 
beteckningar dvs. BizMaker Inkubator, BizMaker Science Park samt High Coast Invest 
(etableringsfrämjande). Mycket av kommunikationen vad gäller organisationen bedöms ske via ovan 
angivna varumärken. 
 
Finansiering 
RSR förslag till finansiering baseras på att science park bekostas av de kommuner där de fysiska 
lokaliseringarna finns och att regionen delfinansierar dessa med syfte att verksamheten inom science 
park ska komma hela länet till nytta. Den del av inkubator och High Coast Invest som inte regionen 
finansierar fördelas mellan kommunerna efter invånarantal. 
 

 
 
 

Bizmaker och High coast invest

Västernorrland Science park Inkubator Summa High cost invest Total
Härnösand 626 304 561 788 1 188 092 307 200 1 495 292
Kramfors 404 333 404 333 221 100 625 433
Sollefteå 422 438 422 438 231 000 653 438
Sundsvall 2 489 314 2 232 886 4 722 200 1 221 000 5 943 200
Timrå 402 688 402 688 220 200 622 888
Ånge 207 379 207 379 113 400 320 779
Örnsköldsvik 1 398 175 1 254 147 2 652 322 685 800 3 338 122
Regionen 1 602 458 397 543 2 000 000 1 000 000 3 000 000

6 116 251 5 883 202 11 999 452 3 999 700 15 999 152
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Även om finansieringsmodellen ovan ökar kostnaderna för kommunerna och regionen jämfört med 
nuvarande kostnader så bedöms följande viktiga fördelar uppnås:  
En tydligare styrmodell där finansiärerna även har ett direkt inflytande över hur verksamheten 
bedrivs. 
Genom en gemensam och solidarisk finansiering får alla kommuner tillgång till alla affärsområdens 
verktyg, något som inte skulle vara möjligt om varje enskild kommun skulle bedriva och finansiera 
verksamheten själv. 
Finansieringen består inte av kortsiktiga projektmedel utan av en långsiktig robust grundfinansiering.  
En gemensam regional finansiering ökat möjligheten att erhålla strategisk finansiering från 
exempelvis Vinnova. 
 
RSR föreslår att medfinansiering ska villkoras med att BizMaker löpande redoviserar sitt 
verksamhetsutfall och ekonomi till kommunstyrelsen. 
 
Verksamheterna inom den föreslagna organisationen är till sin karaktär långsiktig. För att ge 
organisationen tid och en rimlig planeringshorisont föreslår därför RSR att kommunernas och 
regionens medfinansiering ska gälla tills vidare. Detta bör dock kombineras med en uppsägningsregel 
som reglerar hur kommunerna eller regionen kan lämna organisationen och sina åtaganden gentemot 
den. RSR föreslår 12 månader som tidsperiod mellan uppsägning av medlemskap i nämnda förening 
och när åtagandena slutar gälla.  
 
Noteras bör att för år 2023 gäller att kommunerna och regionen ska medfinansiera BizMaker AB 
med ett halvt årsbelopp (6 månader) enligt tabellen ovan. Bakgrunden är att BizMaker ideella 
förening respektive bolaget har sina stämmor i maj 2023. Föreningen fastställer då en ny 
föreningsstadga enligt avsnittet Ägarstruktur ovan. Vidare fastställs bolagsordning och ägardirektiv 
för bolaget.  
 
Med andra ord startar den nya länsgemensam organisation för företagsfrämjande, benämnd 
BizMaker sin verksamhet under juni 2023.  I det sammanhang är det viktigt att notera, som nämns 
ovan att att BizMaker tappar en stor del av sin finansiering och High Coast Invest upphör som 
verksamhet i augusti 2023. Den ovan nämnda processen är med andra ord tidskritisk. 
 
Under 2022 har regionen och 6 av 7 kommuner fattat ett beslut gällande finansieringen för 2023 och 
ett inriktningsbeslut gällande den långsiktiga plattformen. Örnsköldsviks kommun har utlovat att 
medfinansiera BizMaker under 2023 men har ännu inte fattat det långsiktiga beslutet. Man kommer 
att utvärdera fortsatt engagemang under första kvartalet 2023 samt fatta beslut om fortsatt deltagande 
innan den 2023-03-30. RSR uppmanar regionen och övriga kommuner att stå fast vid sina åtagande 
och besluta att ställa sig bakom skapandet av en länsgemensam organisation för företagsfrämjande. 
Kommunledningskontoret gör utifrån övervägandena ovan samma bedömning som RSR. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Peter Ekström 
Kommunchef
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High Coast Invest 
High Coast Invest (HCI) är Västernorrlands regionala investeringskontor sedan 2016. 
Verksamheten har sedan starten varit helt projektfinansierad. Huvuduppdraget är att 
hjälpa utländska företag att hitta affärsmöjligheter i regionen. Det lägger en god grund 
för ett regionalt hållbart investeringsfrämjande arbete.  

Idag jobbar High Coast Invest proaktivt inom följande områden: 

 Elintensiv verksamhet 
 Bioekonomi 
 Besöksnäring 
 Food Tech 
 IT 

 

High Coast Invest jobbar reaktivt inom andra branscher, det vill säga tar emot 
inkommande förfrågningar. Däremot görs ingen proaktiv paketering eller säljarbete. 

Bakgrund och omvärld 

Utländska investeringar bidrar till ökad tillväxt, sysselsättning, produktivitet och 
innovation samt internationalisering av svensk ekonomi. På en internationell marknad 
med globala värdekedjor ökar betydelsen av strategisk marknadsföring och 
kommunikation om Sverige som destination för utländska investeringar.  
 
Närmare 14 000 utländska företag sysselsätter 650 000 svenskar. Utländska företag står 
för 50 procent av den svenska varuexporten och svarar för 40 procent av näringslivets 
utgifter för forskning och utveckling. I Västernorrland är utländska företag stora 
arbetsgivare.  
 
Regionala och lokala investeringsfrämjande aktörer har en central roll då alla 
investeringar sker i ett lokalt sammanhang. Samtidigt hårdnar konkurrensen i 
omvärlden. Det finns idag ca 12 000 investeringskontor runt om i världen som jobbar 
intensivt med att marknadsföra just sin del av världen för globala företag. 
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Illustrationen ovan beskriver ett flöde och ett samarbete mellan några av de viktigaste 
aktörerna inom investerings- och etableringsfrämjande. Dessa aktörer är till stor del 
beroende av varandra. 

Detta händer nu i norra Sverige  

Kartan nedan visar pågående och planerade större etableringar i norra Sverige. Det 
kommer att investeras 1 000 miljarder kronor i framtidens industrier. Nu finkammas 
elnätskapacitet, industrimark och kompetens i Norr- och Västerbotten. I 
Västernorrland finns fortfarande dessa viktiga komponenter kvar, vilket skapar 
mycket goda konkurrensfördelar. Detta skapar ett tidsfönster då regionen är 
mycket konkurrenskraftig. Det märks just nu på antalet inkommande förfrågningar till 
HCI. De etableringsförfrågningar som kommer till HCI idag är nästan uteslutande från 
företag som bidrar till den gröna omställningen genom elektrifiering, digitalisering och 
produktion av biobränslen. 
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Business Sweden 

Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden) ansvarar för det statligt 
finansierade investeringsfrämjandet och ägs till lika delar av staten och Sveriges 
Allmänna Utrikeshandelsförening (SAU). High Coast Invest är Business Swedens 
regionala partner i Västernorrland. Det finns ett samarbetsavtal mellan organisationerna 
som bland annat reglerar flödet av inkommande förfrågningar. I praktiken innebär att 
HCI är porten till Västernorrland för dessa förfrågningar. 

 
Det proaktiva arbete som High Coast Invest bedriver följer en systematik där 
processerna normalt sett tar flera år. Det börjar med att identifiera erbjudanden 
tillsammans med kommunerna och andra aktörer. Genom att analysera och paketera 
länets erbjudande bedrivs sedan marknadsföring och sälj. Om detta matchar företagens 
behov koordinerar High Coast Invest besök i vår region och hjälper de olika parterna att 
teckna avtal. Sedan 2016 har High Coast Invest bidragit till åtta etableringar, hanterat 66 
förfrågningar och haft 20 besök av investerare.  

High Coast Invest i framtiden 

I huvudsak kommer High Coast Invest verksamhet och arbetssätt att se ut som tidigare 
men i en ny permanent organisation skapas möjligheter för High Coast Invest att jobba 
mer långsiktigt och strategiskt. 

Hållbarhet  

High Coast Invest kommer att stärka och förbättra sitt hållbarhetsarbete, både internt 
och externt, genom att bland annat utforma underlag som ska användas i en 
hållbarhetsgranskning av de utländska företag som söker sig till regionen. Denna 
granskning kommer att kunna fungera som underlag för olika kommunala beslut, och 
därigenom skapa ett värde för kommunerna.  

Uppsökande verksamhet 

En av High Coast Invests viktigaste uppgifter är att finnas där beslutsfattare för 
etablerande företag finns för att där kunna marknadsföra regionens erbjudanden. Detta 
kommer fortsatt att vara den viktigaste uppgiften och kommer att stärkas ytterligare. 
Verksamheten kommer i ännu större utsträckning att besöka branschmässor och 
huvudkontor på de geografiska marknader där företagen finns, skapa nya relationer och 
förbättra uppföljningsmetodiken. 

Expansionsetableringar 

De utlandsägda företagen i Västernorrland domineras av så kallade expansions-
etableringar, dvs att företaget har sitt huvudkontor i annan region i Sverige. I regionen 
väljer man att etablera produktionsanläggningar, sälj- eller servicekontor etc. Det kan 
även vara butiker som ingår i nationella kedjor eller franchise. I merparten av dessa 
ligger beslutanderätten om expansion och tillväxt inte i arbetsstället i vår region.   

Tillsammans med kommunernas näringslivskontor, industrigrupper, Handelskammaren, 
Almi med flera vill High Coast Invest utveckla en expansionsetableringsstrategi. 
Genom gemensamma workshops, seminarier, kundbesök och enkätundersökningar ska 
High Coast Invest följa upp företagens behov av stöd för tilläggsinvesteringar samt 
regelbundet uppdatera information om finansiellt stöd och FoUstöd från lokalt, 
regionalt, nationellt samt EU, aktuellt för regionens företag.  
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I samverkan med HCI:s nationella samarbetspartner ska man kunna erbjuda stöd för 
utveckling av företagens globala värdekedjor, göra internationella jämförelser kring 
kostnadsläget i Sverige, erbjuda företagen relevant information om Sverige och 
regionen så att bolagen kan förse sina huvudkontor med argument för fortsatt 
verksamhet och tilläggsinvesteringar.   

Analyser 

En tillsvidarefinansiering av High Coast Invest skapar möjlighet för en mer långsiktig 
och strategisk verksamhet. Det ger också möjlighet att ta fram långsiktiga analyser av 
olika slag, exempelvis en omvärldsbevakning/trendspaning som visar på nya 
teknologier och behov som skapar underlag för regionens framtida erbjudanden. Det 
skapar också möjlighet för branschspecifika analyser för att utveckla erbjudandet. Bland 
annat ser man ett behov av en analys behövs med liknande rubrik ”Strategiska vägval 
för ett långsiktigt hållbart elintensivt näringsliv i Västernorrland”. 
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BizMaker 
BizMaker har sedan 2004 drivit en tillväxtfrämjande verksamhet för nya företag och 
befintligt näringsliv i Sundsvall, så kallad science park och inkubator. BizMaker är en 
regional innovationsaktör i Västernorrland som stöttar små företag med nytänkande 
affärsidéer att snabbt nå framgång på marknaden, hjälper företag i näringslivet att 
utvecklas och växa samt motiverar människor med nytänkande idéer att ta nästa 
steg. Verksamheten erbjuder olika verktyg i form av bland annat affärsutveckling, 
nätverk, aktiviteter och evenemang för en mångfald av människor som vill utveckla sina 
idéer, affärer, företag och verksamheter.  

BizMaker arbetar för att bidra till förnyelse, hållbar tillväxt och ökad attraktionskraft för 
Västernorrland. Verksamheten bidrar till att stärka bilden av att regionen består av 
spännande företag och organisationer som ligger i framkant inom sina 
verksamhetsområden, nystartade företag med spännande affärsidéer (startups) och 
lösningar för framtiden, att det finns en vilja att utveckla, förnya och utmana 
traditionella arbetssätt – faktorer som bidrar till att fler människor ser Västernorrland 
som en attraktiv och intressant plats att bo och verka på. 

Bakgrund och omvärld  

I den regionala utvecklingsstrategin; Ett Västernorrland, handlingskraft, livskraft och 
naturkraft 2030, har ett antal målområden pekats ut. Mål 3 beskriver att Västernorrland 
år 2030 är den plats där företag och organisationer väljer att växa. En av prioriteringarna 
inom området är fler nya och växande hållbara företag och fler företagsamma invånare.   

I den regionala innovationsstrategin för smart specialisering (RIS3) beskrivs 
Västernorrland ha ett starkt profilerat och specialiserat näringsliv inom teknik och 
tillverkning. Näringslivet domineras av många små, en mindre andel medelstora och ett 
fåtal globala företag. De små och medelstora företagen har olika förutsättningar och 
behov av stöd i förnyelsearbetet, inte minst inom innovation, men också i fråga om mer 
generella näringslivsinsatser. Den starkt profilerade näringslivsinriktningen har bland 
annat resulterat i en könsuppdelad arbetsmarknad som kräver insatser för att bredda den 
branschstrukturen.  

I Västernorrland är andelen företag 5,8 procent och nyföretagande ligger på 9,5 procent 
vilket är 8:e lägst i Sverige. Av nystartade företag 2020 drevs 31 procent av kvinnor och 
68 procent av män (1 procent har ej angett kön). 

BizMaker bidrar till att Regionala utvecklingsstrategins målbilder uppnås genom att: 

 BizMaker skapar ett innovativt klimat och en attraktiv miljö för hållbara och 
växande företag/organisationer. 

 BizMaker driver innovations- och omställningsprocesser som skapar 
konkurrenskraft i unga såväl som etablerade små och medelstora företag. 

 BizMaker bidrar till utveckling av startups med innovativa affärsidéer och att 
skapa möjligheter och förutsättningar till entreprenörskap i regionen. 

 BizMaker verkar för utveckling av nya innovativa lösningar på olika 
utmaningar. Innovationer, företagsamhet och ett dynamiskt näringsliv skapar ett 
mervärde för invånare, attraktionskraft och bidrar till näringslivsutveckling. 

 BizMaker jobbar med startups och små och medelstora företag från olika 
branscher inom regionens utpekade styrke- och utvecklingsområden så som 
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förnybar energi, skoglig bioekonomi, avancerad tillverkning, Foodtech, 
GovTech med flera.  

Inkubatorverksamheten 

Syftet med inkubatorverksamheten är att skapa tillväxt genom nya och fler 
arbetstillfällen genom att utveckla nytänkande idéer till livskraftiga och snabbväxande 
företag. 

Science park‐verksamheten 

Syftet med science parkverksamheten är att bidra till Västernorrlands hållbara 
utveckling och tillväxt genom att samarbeta över gränserna mellan näringsliv, akademi 
och offentlig sektor, i en så kallad triple helixmodell. Målsättningen är att utveckla det 
befintliga näringslivet och få företag och offentliga organisationer att växa och 
utvecklas för att möta morgondagens utmaningar. 

Ett urval av BizMakers verktyg i korthet: 

 Inkubatorverksamhet för att ge nya affärsidéer hjälp och stöd att växa  

 Ängelinvesteringar genom bolaget Tregion Startup Invest 

 Internationalisering för att snabbväxande företag (startups) ska bli 
konkurrenskraftiga på internationell marknad 

 Acceleratorprogram på sex till åtta månader för att stimulera snabbare affärer  

 Business Scaleup (tillväxtprogram) för små och medelstora företag i 
Västernorrland 

 Nätverk/community och samverkan  

 Den årliga idétävlingen Jagharenidé.nu 

 Hackaton där ofta programmerare träffas för att programmera och inspireras av 
varandras färdigheter för att lösa olika utmaningar 

 Matchmakingevent mellan små snabbväxande företag (startups) och 
styrelseledamöter, med målsättningen att hitta rätt styrelsekompetens och 
samtidigt skapa förutsättningar för mer jämställda styrelser. 

VERKTYG FÖR INKUBATORN  

Verktyg: Inkubator 

Beskrivning: En inkubators syfte är att stötta och underlätta nystartade företags väg 
mot hållbar tillväxt och lönsamhet. Det är en slags kuvös där nytänkande affärsidéer får 
hjälp och stöd att växa. Inkubatorns främsta uppgift är att erbjuda kvalificerad 
affärsrådgivning eller affärscoachning, samt nätverk för att underlätta kontakterna med 
kunder, partners och investerare. 

Affärsrådgivare möter idéägare och hjälper dem att undersöka om det finns ett verkligt 
behov/problem och en marknad. Under nästa fas får affärsidén/lösningen fortsätta 
utvecklas och formeras till ett företag som rustas för en potentiell framtida internationell 
expansion.  

Målgrupp: Idéägare och unga snabbväxande företag (startups) med nytänkande och 
hållbara affärsidéer. 
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Kvalitetssäkring: Vinnova Excellensprogram samt att verksamheten granskas och 
utvärderas regelbundet av branschkollegor genom så kallade Peer reviews. 

Interna kompetenser: Affärsrådgivare, finansieringsrådgivare. 

Övrigt: Extern spetskompetens köps in vid behov till startups i program, till exempel 
juridik, ekonomi, internationalisering, immaterialrätt, kommunikation. 

Verktyg: Ängelinvesteringsbolaget Tregion Startup Invest 

Beskrivning: Tregion Startup Invest är ett bolag som bildats av affärsänglar och privata 
investerare för investeringar i startups. BizMaker förvaltar Tregion Startup Invest AB 
tillsammans med Movexum (Gävleborg) och Dalarna Science Park. Tregion investerar i 
bolag som går ett inkubatorprogram hos BizMaker, Dalarna Science Park eller 
Movexum och som uppfyller vissa villkor. 

Målgrupp: Privata investerare som vill investera i startups från Västernorrland, 
Gävleborg eller Dalarna.  

Kvalitetssäkring: Vinnova Excellensprogram samt återkoppling från investerare och 
startups. 

Interna kompetenser: VD, finansieringsrådgivare, affärsrådgivare, kommunikatörer. 

Verktyg: Internationalisering 

Beskrivning: Internationalisering är en integrerad del i affärsutvecklingen som syftar till 
att skapa rätt förutsättningar för snabbväxande företag (startups) att bli 
konkurrenskraftiga på internationell marknad. 

Målgrupp: Idéägare och startups. 

Kvalitetssäkring: Vinnova Excellensprogram samt uppföljning, resultatmätning och 
analys av de effekter som BizMakers startups och alumner kan påvisa genom 
internationella affärer. Samarbete med Business Sweden och Handelskammaren på 
erforderliga marknader. 

Interna kompetenser: Affärsrådgivare, internationaliseringsexperter. 

VERKTYG FÖR ACCELERATION 

Verktyg: Acceleratorprogram 

Beskrivning: Ett acceleratorprogram är ett kortare (6-8 månader) intensivt 
affärsutvecklingsprogram för startups som alltid görs i samarbete med partners från 
näringsliv eller offentlig sektor. Syftet är att de startups som deltar ska kunna göra 
affärer snabbare och mer träffsäkert. Exempel: BizMaker driver sedan sex år tillbaka 
Forest Business Accelerator tillsammans med SCA, IBM och RISE Processum och är 
den metodik som ligger till grund för alla våra acceleratorprogram. 

Målgrupp: Startups, etablerat näringsliv som vill arbeta med startups. 

Kvalitetssäkring: Forest Business Accelerator har utsetts som ett av Sveriges bästa 
acceleratorprogram och metodiken efterfrågas både nationellt och internationellt. 
Återkommande medverkande storbolag bidrar även till kvalitetssäkring. 

Interna kompetenser: Affärsrådgivare, affärsutvecklare och innovationsledare. 
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VERKTYG FÖR TILLVÄXT 

Verktyg: Business Scaleup (tillväxtprogram) 

Beskrivning: Ett tillväxtprogram för små och medelstora företag i Västernorrland som 
vill öka sin omsättning och antalet anställningar. De deltagande företagen får under en 
2-års period strukturerade och konkreta stödåtgärder av en grupp coacher/mentorer som 
består av erfarna entreprenörer med gedigen erfarenhet av tillväxtresor och BizMakers 
affärsutvecklare som är utbildade inom en specifik metodik för ändamålet.  

Målgrupp: Entreprenörer och företagsledare som vill öka omsättningen och antalet 
anställningar. Företagen som deltar i programmet bör ha en omsättning om ca 5 mkr, 5-
12 anställda och har ännu inte tillsatt en extern styrelse. 

Kvalitetssäkring: Navigator Scaleup är ett EU-finansierat verktyg som utvecklats i 
Värmland och drivs idag av Sparbanksstiftelsen. Navigator Scaleup-metodiken har 
uppvisat goda resultat i effektmätning. Metodiken används av fler science parks i 
Sverige som Ideon i Lund och Dalarna Science Park. 

 

Interna kompetenser: Affärsutvecklare och affärsrådgivare med kunskap inom 
Navigator Scaleup-metodiken. 

 

Verktyg: Nätverk/community 

Beskrivning: BizMaker har en stor gemenskap och ett brett nätverk av människor, 
kompetenser, företag – stora som små, investerare, offentliga aktörer och akademin. 
Genom att använda nätverken kan verksamheten erbjuda en bredare palett av stöd, 
kunskap och expertis till företagen, organisationerna och människorna som BizMaker 
arbetar med. Genom denna gemenskap uppstår även nya samarbeten som bidrar till 
utvecklingen av Västernorrland.   

BizMaker är dessutom medlemmar i SISP som är en branschorganisation för Sveriges 
inkubatorer och science parks. Det ger verksamheten tillgång till nationella och 
internationella nätverk av liknande aktörer som arbetar med nya företag, 
förändringsarbete och forskning. 

Målgrupp: Näringslivet, startups, entreprenörer, företagsstödjande aktörer som 
exempelvis Coompanion, Almi, UF, Handelskammaren, Nyföretagarcentrum, 
näringslivsenheterna och Mittuniversitetet. 

Kvalitetssäkring: Genom kontinuerlig kontakt och aktivt utbyte med nätverk, 
utvärderade och upphandlade leverantörer och spetskonsulter samt genom erfarenheter 
och lärdomar i de många samverkansprojekt, aktiviteter och event som BizMaker 
medverkar i.  

Interna kompetenser: Alla medarbetare. 
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Verktyg: Idétävling 

Beskrivning: BizMaker har under flera år arbetat med en tävling som heter 
Jagharenidé.nu. Det är en tävling för människor som har en idé som kan utvecklas till en 
affärsidé. Tävlingen är ett bra och enkelt sätt att synliggöra verksamheten och komma i 
kontakt med fler människor i Västernorrland som vill utveckla sin idé till ett företag. 

Målgrupp: Människor med idéer. 

Kvalitetssäkring: Metodiken och konceptet för idétävlingen efterfrågas av andra 
inkubatorer och science parks runt om i Sverige. Movexum i Gävleborg använder redan 
konceptet. Dalarna Science Park och Karlstad Innovation park är också intresserade av 
att använda konceptet och metodiken.  

Interna kompetenser: Projektledare, affärsrådgivare, samarbetspartners i våra nätverk 
samt affärsrådgivare bland Västernorrlands olika näringslivsfunktioner. 

 

 

Verktyg: Hackaton 

Beskrivning: Event/evenemang där ofta programmerare träffas för att programmera och 
inspireras av varandras färdigheter för att lösa olika utmaningar, ofta där fokus ligger på 
skapande och kreativitet. Exempel: BizMaker har en skuggstyrelse som består av unga 
talanger, ledamöterna har stor kunskap, driv och engagemang för samhälls- och 
hållbarhetsfrågor. För att skapa attraktion och lyfta hållbarhetsfrågor så vill vi göra ett 
hackaton, ett event i en lekfull, utforskande och inspirerande anda, med unga och 
representanter för näringslivet för att få unga människors perspektiv på smarta hållbara 
lösningar som kan används i näringslivet. Vi ser över möjligheten till att samverka med 
andra aktörer som har metodik för hackaton och att identifiera en lämplig bransch att 
jobba med. 

Målgrupp: BizMakers Skuggstyrelse, barn, ungdomar, unga vuxna, näringslivet, 
startups, entreprenörer och akademin. 

Kvalitetssäkring: Samverkan med relevanta aktörer i genomförandet. Affärsutveckling 
skapar förutsättningar för att de uppkomna idéerna kan utvecklas tillsammans med 
näringslivet. 

Interna kompetenser: Hållbarhetsrådgivare, affärsrådgivare, innovationsledare och 
kommunikatörer.   

 

Verktyg: Event och inspiration 

Beskrivning: BizMaker arrangerar och bjuder in till inspirerande event inom aktuella 
frågor som påverkar företagande och framtiden kopplat till hållbarhet, affärsutveckling, 
inkludering, jämställdhet och mångfald. Exempel: ”Att skapa framtiden” är en 
eventserie som BizMaker har genomfört digitalt under 2020-2021. Fokus är att lyfta 
fram utmaningar inom entreprenörskap, goda exempel på företag som arbetar med 
inkludering och jämställdhet, utmaningar med finansiering och vad i en företagskultur 
som bidrar till affärsmässig utveckling. BizMaker planerar för att göra det till ett fysiskt 
event under 2023. 
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Målgrupp: Näringslivet, offentliga verksamheter, startups, entreprenörer och 
akademin. 

Kvalitetssäkring: Alla evenemang och aktiviteter utvärderas internt samt att alla 
deltagare ges möjlighet att dela sina åsikter och tankar efter genomfört event. 

Interna kompetenser: Projektledare, kommunikatörer samt upphandlad extern 
spetskompetens inom bland annat inkludering, jämställdhet och mångfald. 

 

 

Verktyg: Trendspaning 

Beskrivning: BizMaker delar med sig av trendspaningar inom aktuella frågor som 
påverkar företagande och framtiden kopplat till bland annat hållbarhet, affärs- och 
samhällsutveckling. Exempel: ”What's on 2023” är en föreläsning om vilka trender som 
tros kommer att påverka nästa år. Trendspaningen är ett samarbete med analysföretaget 
Kairos Future. 

Målgrupp: Näringslivet, offentliga verksamheter, startups, entreprenörer och 
akademin. 

Kvalitetssäkring: Samverkan med spetskonsulter inom relevanta områden och 
etablerade analysföretag. 

Interna kompetenser: Projektledare och kommunikatörer som kontinuerligt 
omvärldsbevakar i sina roller. 

 

Verktyg: Matchmaking 

Beskrivning: Det är när människor möts som idéer kläcks och samarbeten uppstår. Som 
en verksamhet med stora nätverk av kompetenta människor, företag och organisationer 
kan BizMaker möjliggöra fler goda samarbeten och affärer genom arrangerade 
mötesaktiviteter. Exempel: Tillsammans med Styrelsekompetens och Styrelseakademin 
har vi genomfört flera matchmakingevent mellan små snabbväxande företag (startups) 
och styrelseledamöter, med målsättningen att hitta rätt styrelsekompetens och samtidigt 
skapa förutsättningar för mer jämställda styrelser. 

Målgrupp: Näringslivet, offentliga verksamheter, startups, entreprenörer och 
akademin. 

Kvalitetssäkring: Resultatet i form av goda matchningar mellan människor, företag 
och organisationer. 

Interna kompetenser: Projektledare, affärsrådgivare, affärsutvecklare, 
innovationsledare och kommunikatörer. 

Verktyg: Samverkan 

Beskrivning: BizMaker samarbetar med andra företagsstödjande aktörer för att fånga 
upp, ta tillvara och stötta fler idéer som kan leda till ett ökat företagande, ökad tillväxt 
och regional utveckling. Samverkan med andra aktörer är ett sätt att dra nytta av olika 
kompetenser och nätverk samt att effektivisera arbete och resurser.  
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Exempel: BizMaker skapar ”smarta noder” i Västernorrlands sju kommuner för att 
skapa en mer lokal närvaro runt om i regionen. Genom att informera 
näringslivsenheterna om hur BizMaker arbetar i de första mötena med idébärare kan de 
arbeta på samma sätt och bli en förlängning av verksamheten ute i kommunerna.  

 

Målgrupp: Företagsstödjande aktörer som exempelvis Coompanion, Almi, UF, 
Handelskammaren, Nyföretagarcentrum, näringslivsenheterna, Mittuniversitetet, 
näringslivet. 

Kvalitetssäkring: Flera oberoende aktörer tar kontakt och vill samverka med BizMaker 
tack vare att tidigare samarbeten och projekt haft goda resultat och utfall. 

Interna kompetenser: Affärsutvecklare, affärsrådgivare, innovationsledare och 
projektledare. 

Verktyg: Kommunikation 

Beskrivning: BizMakers kommunikation ska på olika sätt synliggöra hur verksamheten 
bidrar till innovation, tillväxt och hållbar utveckling. Kommunikationen är ett verktyg 
för att beskriva verksamhetens olika delar, öka kunskapen om vad BizMaker erbjuder 
och värdet det tillför, samt att positionera verksamheten i en lokal, regional, nationell 
och internationell kontext. Det sker främst genom att förmedla inspiration, kunskap, 
resultat och tydliga erbjudanden. 

Målgrupp: Människor med idéer, startups, näringslivet, offentliga organisationer, 
akademin samt våra partners, finansiärer och övriga intressenter - både regionalt och 
nationellt. 

Kvalitetssäkring: Uppföljning, resultatmätning och analys. 

Interna kompetenser: Kommunikationschef och kommunikatörer. 

Hållbarhetsanalys 

Som innovationsaktör arbetar BizMaker med framtiden i fokus och FN:s globala 
hållbarhetsmål är agendan som världens ledare enats kring för att lösa de stora 
samhällsutmaningarna. Att integrera strategier för hur BizMaker arbetar med hållbarhet 
i alla delar av verksamheten är högst avgörande för att vara relevant i framtiden. 
Hållbarhet är något som både attraherar och är en viktig faktor för många, särskilt den 
unga värderingsstyrda generationen. 

BizMaker i framtiden 

BizMaker utgår från ett flertal globala trender och utmaningar i utvecklingen av 
verksamheten framgent. 

Digitalisering 

Världen går mot smart autonom teknik (AI) som erbjuder anpassningsbara, intelligenta, 
självinstruerande system som fattar egna beslut. Pandemin påskyndade 
digitaliseringstakten i samhället, trots det behöver många små och medelstora företag 
stöd med kompetenshöjande insatser inom digitalisering.  

  



 

Postadress  Besöksadress  Telefon  E‐post 
       

       

 

Kompetensförsörjning 

Sveriges befolkning får kontinuerligt en högre utbildningsnivå. Kunskap är i allt högre 
grad värdeskapande i ekonomin. De städer och regioner som lyckas behålla och 
attrahera kompetensen är morgondagens vinnare.  

Samhällsdrivna innovationer 

Samhällsdrivna innovationer är avgörande för att nå de globala målen. Utveckling av 
samhällsdrivna innovationer är viktigt, men kräver samtidigt nya organisationer som är 
öppna för att tänka nytt. Det behövs miljöer och klimat som tillåter människor att var 
kreativa. 

 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-08-30 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 236 
Finansiering av länsgemensam organisation för etableringsfrämjande 
och näringslivsutvecklande arbete 
KS/2022:319 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 

1. Godkänna finansiering på 622 888 kr för Timrås medfinansierng av länsgemensam 
organisation. 

2. Finansiera kostnad som överskrider Tillväxt Timrås befintliga budget för verksamheten med 
medel från finansförvaltningen och hänskjuta finansieringen från 2024 till verksamhetsplan 
och budgetberedning för 2024. 

3. Uppdra till chef för Tillväxt Timrå att tillsammans med beredningsgruppen för stora 
samverkansrådet fortsätta arbetet med plattformens struktur och innehåll. 

4. Beslutet gäller under förutsättningen att alla länets kommuner och regionen fattar likalydande 
beslut. 

 
Ärendet 
High Coast Invest och Bizmakers projektverksamheter har sedan starten varit projektfinansierade. 
Båda har bidragit till länets uppbyggnad av ett affärs- och innovationssystem samt att locka 
internationella investerare till Västernorrland. Samtliga kommuner och Region Västernorrland har 
över tid verkat för ett långsiktigt hållbart system som inte är beroende av projektmedel.  

Efter en längre tids dialog och utredning presenterades ett förslag på en ny organisationsstruktur med 
långsiktig finansiering på det regionala samverkansrådet 22-06-03. Bidragen upphör vid halvårsskiftet 
2023 och rådet beslutade på mötet att medlemmarna skulle förankra föreslagen nivå av finansiering 
och återkoppla sin förankring till beredningsgruppen. 

Ärendets tidigare behandling 
Tidigare finansieringsbeslut av projekten har hanterats i ärende KS-2021:375 Smart samverkan. KS-
2020:106 och KS-2018:484 HCI. 
 
Beslutsunderlag 
Nästa steg företagsfrämjande- presentation från regionala samverkansrådet 3 juni 2022 

Vision 2025 

Protokollsutdrag till 
Tillväxt Timrå 
Region Västernorrland, tillväxtchef Maria Lidgren 
 
Exp     /     2022 
 
 



Protokollsutdrag 
2 

 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-08-30 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 



 
 
 

 

 

TIMRÅ KOMMUN VISION 2025  
 
Timrå – En stark kommun i en växande region 
 
 
TILLVÄXT – Timrå är det självklara valet för företagande och inflyttning! 
Här finns Norrlands bästa företagsklimat. Timrås unika strategiska läge och 
infrastruktur, närhet till universitet, kommunikationer och handel bidrar till att 
företagen växer och att nya verksamheter etableras. Timrå kommun är lyhörd för 
företagens behov och levererar en så god och tillförlitlig service att vi är i topp 10 i 
Sverige när det gäller service till företagen. Klimatet för entreprenörskap och 
nyföretagande är utmärkt och innefattar stimulans av entreprenörskap på alla nivåer i 
skolan.  
Kreativa och trygga läromiljöer och det livslånga lärandet är viktiga samhälls- och 
tillväxtmotorer.  Timrå erbjuder attraktiva bostäder och vackra naturnära miljöer för alla.  
 
 
SERVICE – Vi är proffs på service 
Vi ger alla ett förstklassigt bemötande och effektiv service.  
Vi säkerställer servicenivån till medborgare och företagare genom tydliga servicegarantier.  
Vi lägger stor vikt på samarbete mellan kommunens verksamheter och med aktörer i 
regionen. Medborgaren, företagaren och besökaren kan utföra sina ärenden närsomhelst 
på dygnet. Det innebär att vårt arbete präglas av nyfikenhet och lyhördhet inför de olika 
behoven. 
 
LIVSMILJÖ – Timrå erbjuder livskvalitet med en mångfald av upplevelser, en 
trygg tillvaro och ett klimatsmart liv! 
Med nio mil kuststräcka och ett vackert inland har vi unika naturnära miljöer som är 
tillgängliga för alla. Vårt rika föreningsliv skapar framtidstro, utveckling, engagemang 
och god hälsa. Vi erbjuder en attraktiv och kreativ skola där alla elever trivs och där 
studieresultaten ligger på toppnivå i Norrland!  
Vi ger en trygg och god omsorg till våra äldre och andra behövande utifrån den enskildes 
behov. Vi accepterar ingen mobbning, diskriminering eller socialt utanförskap. I 
kommunen råder jämställdhet, tillgänglighet, mångfald och social integration. Det är 
enkelt att leva i Timrå och livet präglas av ett klimatsmart förhållningssätt! 
 
MEDARBETAREN - Timrå har motiverande medarbetare! 
Timrå kommun stimulerar till en hög grad av delaktighet, mångfald och 
kompetensutveckling samt tar ansvar för varje medarbetare, vilket gör att varje 
medarbetare känner ansvar för sitt uppdrag. 
 
EKONOMI - Timrå kommun har en ekonomi i balans! 
Kommunen har handlingsfrihet på kort och lång sikt, tack vare en god ekonomisk 
hushållning med en stark soliditet, i jämförelse med Norrlands kommuner.  



 
 
 

 

 

Vilken/vilka av kommunens övergripande mål anser förvaltningen 
överensstämmer med ärendet och är i enlighet med kommunens vision 2025? 
 
Tillväxt 
Kommentar: Bidrar till nya företag och stärkt näringsliv samt att det verkar för 
internationella företagsetableringar i Timrå. 
 
 
Service  
Kommentar:       
 
 
Livsmiljö 
Kommentar:       
 
 
Medarbetaren 
Kommentar:       
 
 
Ekonomi 
Kommentar:       
 
 
Om inte, motivera varför beslutet ska tas; 
      
 
 
Namn Annelie Axelsson                Förvaltning Tillväxt Timrå, 
Kommunledningskontoret 
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Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2022-12-15 KTN/2022:663 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Ny avfallstaxa 2023-04-01 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Föreslå kommunfullmäktige fastställa ny avfallstaxa fr o m 2023-04-01. 
 
 
 
Ärendet 
Avfallstaxan är uppräknad med 10%  i förhållande till nuvarande taxa, vilket motsvarar index för 
avfallstjänster.  Den största orsaken till kostnadsökningen är ökade kostnader för förbränning och 
drivmedel. 
 
Taxan för en och två familjs hus har delats upp i två delar en grundavgift och en rörlig avgift. Denna 
förändring är gjord för att jämnare fördela fasta kostnader och kostnader som inte härrör till storlek 
på kärl, kostnader som administration, information, drift av ÅVC samt insamling av returpapper. 
Taxan kommer även efter denna justering att ha en miljöstyrande effekt där större kärl, står för en 
större andel av de gemensamma kostnaderna. Sammantaget har taxan för denna grupp räknats upp 
med 10%.  
 
Avgiften för uppehåll i hämtning har höjts från 100 kr till 150 kr. Det är första gången denna avgift 
höjs. 
 
I övrigt är taxans utformning oförändrad.  
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-12-14 föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fastställa ny avfallstaxa fr.o.m 2023-04-01. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till ny avfallstaxa fr o m 2023-04-01 
Protokollsutdrag KTN 221214 §127 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur- och tekniknämnden 
 
Exp     /     2022 
 
 
Kultur- och teknikförvaltningen 
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Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2022-12-15 KTN/2022:663 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 
Jan Eriksson 
Förvaltningschef



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2022-12-14 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 127 
Ny avfallstaxa 2023-04-01 
KTN/2022:663 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fastställa ny avfallstaxa fr.o.m 2023-04-01. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Avfallstaxan är uppräknad med 10%  i förhållande till nuvarande taxa, vilket motsvarar index för 
avfallstjänster.   
 
Den största orsaken till kostnadsökningen är ökade kostnader för förbränning och drivmedel. 
 
Taxan för en och två familjs hus har delats upp i två delar en grundavgift och en rörlig avgift. Denna 
förändring är gjord för att jämnare fördela fasta kostnader och kostnader som inte härrör till storlek 
på kärl, kostnader som administration, information, drift av ÅVC samt insamling av returpapper. 
Taxan kommer även efter denna justering att ha en miljöstyrande effekt där större kärl, står för en 
större andel av de gemensamma kostnaderna. Sammantaget har taxan för denna grupp räknats upp 
med 10%.  
 
Avgiften för uppehåll i hämtning har höjts från 100 kr till 150 kr. Det är första gången denna avgift 
höjs. 
 
I övrigt är taxans utformning oförändrad.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till ny avfallstaxa fr o m 2023-04-01 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
Ansvarig avfall och återvinning 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



 
Timrå Kommun 
Kultur & Teknikförvaltningen

Postadress: 861 82 Timrå 
Besöksadress: Plåtslagarvägen 17 
Telefon: 060-16 31 00 

Bankgiro: 5672-9387  
Organisationsnummer: 212000-2395 
Fax: 060-16 33 20 

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

 

AVFALLSTAXA  

 
Avfallstaxan avser hämtning av hushållsavfall samt avfall från 
näringsverksamhet m.m. som kan jämställas med hushållsavfall.  
Taxan gäller fr.o.m. 2023-04-01. 
 
Ansvar 

Avfallshanteringen i kommunen regleras i Miljöbalken, avfallsförordningen och i 
föreskrifter om avfallshantering för Timrå kommun.  
Kultur- och teknikförvaltningen ansvarar för kommunens avfallshantering som 
utföres på entreprenad.  
 
För att täcka kostnader för kommunens avfallshantering skall ägare av fastighet 
inom Timrå kommun betala avgifter enligt denna taxa.  
 
Mer information finns i, Föreskrifter för avfallshantering inom Timrå kommun. 
 
Betalning 

Fastighetsägaren är avgiftsskyldig. Avgiften erläggs till entreprenör i enligt avtal 
med Timrå kommun.  
 
 
  



 

Kärl- och Säckavfall 

En- och tvåfamiljshus året runt tömning 

Avgiften består av två delar en grundavgift och en rörligavgift.  
 
Kärlstorlek  Hämtni

ngs-
intervall 

 Hämt- 
avstånd 

Grundavgift 
kr / år   
inkl moms 

Rörligavgift 
kr / år   
inkl moms 

Totalavgift  
kr /år  
inkl. moms 

80 L,  
Komposterar* 

4:e vecka <1,6 m 425 418 
 

843 

80 L,  
Komposterar* 

4:e vecka >1,6 m 425 839 
 

1264 
 

80 L 2:e vecka <1,6 m 425 760 1185 
80 L 2:e vecka >1,6 m 425 1353 1778 
140 L 2:e vecka <1,6 m 425 1610 2035 
140 L 2:e vecka >1,6 m 425 2693 3118 
190 L 2:e vecka <1,6 m 425 2356 2781 
190 L 2:e vecka >1,6 m 425 3747 4172 
240 L 2:e vecka <1,6 m 425 3073 3498 
240 L 2:e vecka >1,6 m 425 4821 5246 
370 L 2:e vecka <1,6 m 425 4956 5381 
370 L 2:e vecka >1,6 m 425 7647 8072 
 
* tillgänglig efter anmälan till Miljö- och byggkontoret. 
 
Vid tömning  av 4 st kärl eller fler per hämtningsställe rabatteras avgiften för 
samtliga kärl med 10 %.   
 
Byte av kärlstorlek 
Byte av kärlstorlek debiteras med 338 kr inkl moms per tillfälle. 
Byte av kärlstorlek i samband med ägarbyte debiteras ej. 
 
Extra tömning 
Budning av extra tömning av tunna debiteras med 270 kr inkl moms per tillfälle. 
 
Fritidshus 
Fritidshus debiteras med 1280 kr/år inkl. moms 
Avser nyttjande av kollektiv behållare under perioden 1 maj till 30 september. 
 
Avgift för ansökan om uppehåll i hämtning 
Vid beviljad ansökan om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall och latrin 
debiteras en administrationsavgift med 150 kr/tillfälle inkl. moms. 
Denna avgift debiteras av Kultur och teknikförvaltningen.  



 

Flerfamiljshus och näringsverksamheter m.m. 

Kärl  

Hämtningsintervall minst 52 gånger per år. 
Kärl-/ Säckstorlek Hämtningsavstånd Avgift    

kr / st  inkl. moms 
240 L kärl 0-15 m 107 
240 L kärl > 15 m 178 
370 L kärl 0-15 m 145 
370 L kärl > 15 m 241 
240 L säck 0-15 m 160 
240 L säck > 15 m 267 
Extra säck  0-15 m 160 
Extra säck  > 15 m 267 
 
Vid tömning  av 4 st kärl eller fler per hämtningsställe rabatteras avgiften för 
samtliga kärl med 10 %.  (Gäller ej säckhämtning).  
 
Flerfamiljshus och näringsverksamheter m.m. kan även nyttja taxan för en- och 
tvåfamiljshus. 
 
Djupbehållare 

Storlek  Hämtningsintervall Avgift     
kr / st  inkl. moms 

3000 liter 1 ggr / vecka  1396  
3000 liter var 14:e dag 1396 
5000 liter 1 ggr / vecka 1837 
5000 liter var 14:e dag 1837 
 
 
Löst hushållsavfall: 
Löst hushållsavfall debiteras med 667 kr/m³ inkl. moms. 
 
 
Maxtaxa för returpapper och tidningar, Auktorisationsavtal 
 
Vid auktorisationsavtal är maxtaxan vid insamling av returpapper och tidningar 
från flerfamiljshus och verksamheter densamma som taxan för hämtning av säck-
och kärnavfall från flerfamiljshus och verksamheter enligt denna avfallstaxa.  
Insamlande entreprenör skall teckna auktorisationsavtal med Kultur- och 
teknikförvaltningen.  

 



 

SLAM 

Slamtaxa för tömning av slamavskiljare* och tankar inom Timrå Kommun. 
 
Specifikation Avgift 

kr/ hämtning inkl. moms 
Slamavskiljare  
0-1500 liter  1061 kr     
1501-3000 liter 1519 kr 
3001-4500 liter 2074 kr 
4501-6000 liter 2677 kr 
större än 6000 liter 797kr +313 kr/1000 liter 
  
Slutna tankar  
0-1500 liter 1061 kr 
1501-3000 liter 1519 kr 
Större än 3000 liter 797kr +313 kr/1000 liter 
  
Tillägg  
Slanglängd   15-40 m  327 kr 
Slanglängd längre än 40 m 833 kr 
Lock 50 kg eller tyngre 492 kr 
  
Akuttömnings tillägg    
Inom 3 arbetsdagar 513 kr 
Inom 24 timmar  
Vardagar  
Lördag, Söndag och Helgdag 

                                        
1450 kr 
1986 kr 

  
 
 
* Med slamavskiljare avses två- och trekammarbrunnar, fettavskiljare  m.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LATRIN 

 
Taxan avser insamling av latrin från fritidsbostäder  inom Timrå Kommun. 

Avgift :   2810 kr för 4 kärl/år inkl moms. 

Latrinet skall avlämnas i kärl tillhandahållet av entreprenören. 

 

 

GROVAVFALL  

Grovavfall från boende i flerfamiljshus,  hämtas från grovsoprum. 
 
Avgift: 597 kr  inkl. moms/tillfälle och grovsoprum.  
 
Hämtning sker efter överenskommelse med entreprenör. 
 
   
 
 
Oförutsedda tjänster 

För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller 
där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får Kultur- och 
tekniknämnden besluta om särskilda avgifter i enlighet med grunderna för denna 
avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kap 6§ miljöbalken.  
 

debitera avgift 
även om ej fastställd tjänst (j fr 27 
k



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Katarina Tjernblom 2023-01-18 KS/2023:23 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Medborgarundersökning 2022 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Med godkännande lägga informationen till handlingarna.  
 
Ärendet 
I verksamhetsplan och budget 2022 och 2023 är arbetet med platsvarumärket Timrå prioriterat i syfte 
att skapa en tydlig marknadsföring av platsen Timrå och på sikt få fler att flytta hit. En viktig 
utgångspunkt i arbetet är att mäta vad medborgarna tycker om platsen Timrå. En ny 
medborgarundersökning har genomförts hösten 2022. Kommunstyrelsen får information om utfallet 
av undersökningen samt jämförelse med den undersökning som genomfördes 2021.   
 
Beslutsunderlag 
Sammanfattning medborgarundersökning 2022. 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchef 
Kommunikations- och marknadsansvarig 
Verksamhetscontroller 
 
Exp     /     2023 
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Peter Ekström 
Tf kommunchef
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Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2022-12-15 KTN/2021:293 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Energieffektivisering - Solceller - Kultur- och tekniknämndens beslut 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
 
 
Ärendet 
I kultur- och tekniknämndens verksamhetsplan för 2021 under inriktningsmål 5: Goda 
förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv har vi skrivit att energieffektivisering ska prioriteras i 
samband med arbete med kommunens eftersatta underhåll i fastigheter. Detta arbete omfattar flera 
typer av åtgärder. En åtgärd för en mer hållbar energikälla är solceller på kommunens befintliga 
fastigheter. Viktiga faktorer att ta hänsyn till innan eventuella solceller sätts upp är takets skick och 
att takkonstruktionen klarar av den ökade belastningen som eventuell solcellsanläggning medför. 
Förvaltningen föreslår att nämnden uppdrar förvaltningen att inventera vilka tak på kommunens 
fastigheter som kan vara aktuella för solcellsanläggningar samt ger ett förslag till framtida prioritering 
av eventuellt kommande fördjupade utredningar inför investeringsbeslut om framtida 
solcellsanläggningar. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-06-09 uppdra till förvaltningen att inventera vilka tak på 
kommunens fastigheter som kan vara aktuella för placering av solceller. Förvaltningen gjorde en 
första inventering och förslag till prioritering där placering av solceller kan vara möjligt. Kultur- och 
tekniknämnden beslutade 2021-10-13 uppdra till förvaltningen att fortsätta arbetet med planering för 
solceller vid Centralköket/Arenaskolan samt återkomma med en investeringskalkyl. 
 
Förvaltningen har tillsammans med konsultstöd utrett följande fastigheter Centralköket/Arenaskolan, 
nya brandstationen Timrå samt Timrå kommunhus.  
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-02-16 använda 3.650 tkr från potten för investeringar 
energieffektiviseringar i investeringsplan år 2022 för objekten Centralköket/Arenaskolan och nya    
brandstationen Timrå, ge förvaltningen i uppdrag att starta ovanstående investeringar, 
investeringarna ska återrapporteras till nämnden i slutet av 2022 samt återremittera till förvaltningen 
att ej gå vidare med investering kommunhuset och till förmån för nya badhuset utreda investering 
där istället.  
 
Förvaltningen har upphandlat en entreprenör som installerat solceller på Arenaskolans tak. 
Anläggningen omfattar ca 320 stycken solpaneler. Anläggningen kommer producera ca 128 000 kWh 
per år. Anläggningen är i drift sedan mitten av oktober 2022. 
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Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2022-12-15 KTN/2021:293 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

Solcellsanläggningen vid nya brandstationen kommer att installeras våren 2023 inom ramen för 
projektet. Anläggningen omfattar ca 470 stycken solpaneler. Anläggningen kommer producera 
165 000 kWh per år.  
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-12-14 godkänna återrapport avseende energieffektivisering 
solceller. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KTN 220216 §11 
Protokollsutdrag KTN 221214 §125 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Här skrivs de som berörs av beslutet 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
Kultur- och teknikförvaltningen 
 
 
Jan Eriksson 
Förvaltningschef



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2022-12-14 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 125 
Energieffektivisering solceller - återrapport 
KTN/2021:293 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Godkänna återrapport avseende energieffektivisering solceller. 
 
--------- 
 
Ärendet 
I kultur- och tekniknämndens verksamhetsplan för 2021 under inriktningsmål 5: Goda 
förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv har vi skrivit att energieffektivisering ska prioriteras i 
samband med arbete med kommunens eftersatta underhåll i fastigheter. Detta arbete omfattar flera 
typer av åtgärder. En åtgärd för en mer hållbar energikälla är solceller på kommunens befintliga 
fastigheter. Viktiga faktorer att ta hänsyn till innan eventuella solceller sätts upp är takets skick och 
att takkonstruktionen klarar av den ökade belastningen som eventuell solcellsanläggning medför. 
Förvaltningen föreslår att nämnden uppdrar förvaltningen att inventera vilka tak på kommunens 
fastigheter som kan vara aktuella för solcellsanläggningar samt ger ett förslag till framtida prioritering 
av eventuellt kommande fördjupade utredningar inför investeringsbeslut om framtida 
solcellsanläggningar. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-06-09 uppdra till förvaltningen att inventera vilka tak på 
kommunens fastigheter som kan vara aktuella för placering av solceller. Förvaltningen gjorde en 
första inventering och förslag till prioritering där placering av solceller kan vara möjligt. Kultur- och 
tekniknämnden beslutade 2021-10-13 uppdra till förvaltningen att fortsätta arbetet med planering för 
solceller vid Centralköket/Arenaskolan samt återkomma med en investeringskalkyl. 
 
Förvaltningen har tillsammans med konsultstöd utrett följande fastigheter Centralköket/Arenaskolan, 
nya brandstationen Timrå samt Timrå kommunhus.  
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-02-16 använda 3.650 tkr från potten för investeringar 
energieffektiviseringar i investeringsplan år 2022 för objekten Centralköket/Arenaskolan och nya    
brandstationen Timrå, ge förvaltningen i uppdrag att starta ovanstående investeringar, 
investeringarna ska återrapporteras till nämnden i slutet av 2022 samt återremittera till förvaltningen 
att ej gå vidare med investering kommunhuset och till förmån för nya badhuset utreda investering 
där istället.  
 
Förvaltningen har upphandlat en entreprenör som installerat solceller på Arenaskolans tak. 
Anläggningen omfattar ca 320 stycken solpaneler. Anläggningen kommer producera ca 128 000 kWh 
per år. Anläggningen är i drift sedan mitten av oktober 2022. 
 
Solcellsanläggningen vid nya brandstationen kommer att installeras våren 2023 inom ramen för 
projektet. Anläggningen omfattar ca 470 stycken solpaneler. Anläggningen kommer producera 
165 000 kWh per år.  
 
Beslutsunderlag 



Protokollsutdrag 
2 

 Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2022-12-14 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag KTN 220216 §11 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef teknik 
Kommunstyreslen 
Controller 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



 
Timrå Kommun 
Kultur & Teknikförvaltningen

Postadress: 861 82 Timrå 
Besöksadress: Plåtslagarvägen 17 
Telefon: 060-16 31 00 

Bankgiro: 5672-9387  
Organisationsnummer: 212000-2395 
Fax: 060-57 36 78 

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

 

Prioriteringslista solceller.  

 

1. Centralköket/Arenaskolan 
Fördelar: Lämpligt tak, stor förbrukare av el året runt.  
 

2. Kommunhuset 
Kräver vidare utredning av takkondition och framtida 
ventilationsombyggnad 
 

3. Nya simhallen 
Bra och lämpligt tak 
 

4. Nya brandstationen  
 
Skolor.  

Det finns även lämpliga skolor att sätta solceller på. Men, skolor är ju bara 
förbrukare av el under dagtid och har nästan ingen förbrukning under lov och 
helger. Om man väljer att sätta på en skola så kommer vi få ett överskott på elen, 
då behöver vi titta på huruvida vi som kommun kan ”sälja” el ut på nätet. Kan 
man ackumulera elen?   

Om man bortser från ovan nämnda omständigheter 

1. Söråker skola/bibliotek 
Lämpligt tak på folkets hus, men här krävs mera arbete och 
överenskommelse med folkets hus då det inte är våran fastighet.  

2. Laggarberg skola 
Här finns ett lämpligt tak att sätta solceller på. Men man behöver 
beräkna hur stor solcellsanläggning man ska ha utifrån vad jag skriver 
ovan i den allmänna texten om solceller på skolor.  

 

Vår bedömning är att gå vidare med alternativ ett i ett första steg och då bygga så 
stor anläggning som möjligt där, så stor som taket klarar av. Egenlasten av själva 
solcellerna klaras av, men det bygger upp större snölaster då solcellerna skapar 
snöfickor.  



 

Centralköket är en stor förbrukare av el så där kommer vi inte få överskott av den 
producerade elen tillbaks ut på nätet, vilket gör att frågan om vi som kommun kan 
sälja el ut på nätet inte blir aktuell i samma utsträckning.  



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-10-13 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 121 
Energieffektivisering 
KTN/2021:293 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Uppdra till förvaltningen att fortsätta arbetet med planering för solceller vid 
Centralköket/Arenaskolan samt återkomma med en investeringskalkyl. 
 
--------- 
 
Ärendet 
I kultur- och tekniknämndens verksamhetsplan för 2021 under inriktningsmål 5: Goda 
förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv har vi skrivit att energieffektivisering ska prioriteras i 
samband med arbete med kommunens eftersatta underhåll i fastigheter. Detta arbete omfattar flera 
typer av åtgärder. En åtgärd för en mer hållbar energikälla är solceller på kommunens befintliga 
fastigheter. Viktiga faktorer att ta hänsyn till innan eventuella solceller sätts upp är takets skick och 
att takkonstruktionen klarar av den ökade belastningen som eventuell solcellsanläggning medför. 
Förvaltningen föreslår att nämnden uppdrar förvaltningen att inventera vilka tak på kommunens 
fastigheter som kan vara aktuella för solcellsanläggningar samt ger ett förslag till framtida prioritering 
av eventuellt kommande fördjupade utredningar inför investeringsbeslut om framtida 
solcellsanläggningar. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-06-09 uppdra till förvaltningen att inventera vilka tak på 
kommunens fastigheter som kan vara aktuella för placering av solceller. 
 
Förvaltningen har gjort en första inventering och förslag till prioritering där placering av solceller 
kan vara möjligt. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KTN 210609 §79 
Inventering med förslag till prioritering av möjlig placering av solceller 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef fastighet 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2021 
 
 

 



Protokollsutdrag 
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 Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-06-09 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 79 
Energieffektivisering 
KTN/2021:293 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Uppdra till förvaltningen att inventera vilka tak på kommunens fastigheter som kan vara aktuella för 
placering av solceller. 
 
--------- 
 
Ärendet 
I kultur- och tekniknämndens verksamhetsplan för 2021 under inriktningsmål 5: Goda 
förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv har vi skrivit att energieffektivisering ska prioriteras i 
samband med arbete med kommunens eftersatta underhåll i fastigheter. Detta arbete omfattar flera 
typer av åtgärder. En åtgärd för en mer hållbar energikälla är solceller på kommunens befintliga 
fastigheter. Viktiga faktorer att ta hänsyn till innan eventuella solceller sätts upp är takets skick och 
att takkonstruktionen klarar av den ökade belastningen som eventuell solcellsanläggning medför. 
Förvaltningen föreslår att nämnden uppdrar förvaltningen att inventera vilka tak på kommunens 
fastigheter som kan vara aktuella för solcellsanläggningar samt ger ett förslag till framtida prioritering 
av eventuellt kommande fördjupade utredningar inför investeringsbeslut om framtida 
solcellsanläggningar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef fastighet 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2021 
 
 

 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 373 
Energieffektivisering 
 
KS/2021:433 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
I kultur- och tekniknämndens verksamhetsplan för 2021 under inriktningsmål 5: Goda 
förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv har vi skrivit att energieffektivisering ska prioriteras i 
samband med arbete med kommunens eftersatta underhåll i fastigheter. Detta arbete omfattar flera 
typer av åtgärder. En åtgärd för en mer hållbar energikälla är solceller på kommunens befintliga 
fastigheter. Viktiga faktorer att ta hänsyn till innan eventuella solceller sätts upp är takets skick och 
att takkonstruktionen klarar av den ökade belastningen som eventuell solcellsanläggning medför. 
Förvaltningen föreslår att nämnden uppdrar förvaltningen att inventera vilka tak på kommunens 
fastigheter som kan vara aktuella för solcellsanläggningar samt ger ett förslag till framtida prioritering 
av eventuellt kommande fördjupade utredningar inför investeringsbeslut om framtida 
solcellsanläggningar. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-06-09 uppdra till förvaltningen att inventera vilka tak på 
kommunens fastigheter som kan vara aktuella för placering av solceller. 
 
Förvaltningen har gjort en första inventering och förslag till prioritering där placering av solceller 
kan vara möjligt.  
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-10-13 uppdra till förvaltningen att fortsätta arbetet med 
planering för solceller vid Centralköket/Arenaskolan samt återkomma med en investeringskalkyl. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KTN 210609 §79 
Inventering med förslag till prioritering av möjlig placering av solceller 
Protokollsutdrag KTN 211013 §121 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2021-10-15 KTN/2021:293 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Energieffektivisering 
 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
 
 
Ärendet 
I kultur- och tekniknämndens verksamhetsplan för 2021 under inriktningsmål 5: Goda 
förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv har vi skrivit att energieffektivisering ska prioriteras i 
samband med arbete med kommunens eftersatta underhåll i fastigheter. Detta arbete omfattar flera 
typer av åtgärder. En åtgärd för en mer hållbar energikälla är solceller på kommunens befintliga 
fastigheter. Viktiga faktorer att ta hänsyn till innan eventuella solceller sätts upp är takets skick och 
att takkonstruktionen klarar av den ökade belastningen som eventuell solcellsanläggning medför. 
Förvaltningen föreslår att nämnden uppdrar förvaltningen att inventera vilka tak på kommunens 
fastigheter som kan vara aktuella för solcellsanläggningar samt ger ett förslag till framtida prioritering 
av eventuellt kommande fördjupade utredningar inför investeringsbeslut om framtida 
solcellsanläggningar. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-06-09 uppdra till förvaltningen att inventera vilka tak på 
kommunens fastigheter som kan vara aktuella för placering av solceller. 
 
Förvaltningen har gjort en första inventering och förslag till prioritering där placering av solceller 
kan vara möjligt.  
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-10-13 uppdra till förvaltningen att fortsätta arbetet med 
planering för solceller vid Centralköket/Arenaskolan samt återkomma med en investeringskalkyl. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KTN 210609 §79 
Inventering med förslag till prioritering av möjlig placering av solceller 
Protokollsutdrag KTN 211013 §121 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Här skrivs de som berörs av beslutet 
 
Exp     /     2021 
 



2 
Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2021-10-15 KTN/2021:293 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 
 
Kultur- och teknikförvaltningen 
 
 
Jan Eriksson 
Förvaltningschef



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2022-02-16 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 11 
Energieffektivisering 
KTN/2021:293 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
1. Använda 3.650 tkr från potten för investeringar energieffektiviseringar i    
    investeringsplan år 2022 för objekten Centralköket/Arenaskolan och nya    
    brandstationen Timrå. 
 
2. Ge förvaltningen i uppdrag att starta ovanstående investeringar.  
 
3. Investeringarna ska återrapporteras till nämnden i slutet av 2022. 
 
4. Återremittera till förvaltningen att ej gå vidare med investering kommunhuset och    
    till förmån för nya badhuset utreda investering där istället.  
 
--------- 
 
Ärendet 
I kultur- och tekniknämndens verksamhetsplan för 2021 under inriktningsmål 5: Goda 
förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv har vi skrivit att energieffektivisering ska prioriteras i 
samband med arbete med kommunens eftersatta underhåll i fastigheter. Detta arbete omfattar flera 
typer av åtgärder. En åtgärd för en mer hållbar energikälla är solceller på kommunens befintliga 
fastigheter. Viktiga faktorer att ta hänsyn till innan eventuella solceller sätts upp är takets skick och 
att takkonstruktionen klarar av den ökade belastningen som eventuell solcellsanläggning medför. 
Förvaltningen föreslår att nämnden uppdrar förvaltningen att inventera vilka tak på kommunens 
fastigheter som kan vara aktuella för solcellsanläggningar samt ger ett förslag till framtida prioritering 
av eventuellt kommande fördjupade utredningar inför investeringsbeslut om framtida 
solcellsanläggningar. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-06-09 uppdra till förvaltningen att inventera vilka tak på 
kommunens fastigheter som kan vara aktuella för placering av solceller. Förvaltningen gjorde en 
första inventering och förslag till prioritering där placering av solceller kan vara möjligt. Kultur- och 
tekniknämnden beslutade 2021-10-13 uppdra till förvaltningen att fortsätta arbetet med planering för 
solceller vid Centralköket/Arenaskolan samt återkomma med en investeringskalkyl. 
 
Förvaltningen har tillsammans med konsultstöd utrett följande fastigheter Centralköket/Arenaskolan, 
nya brandstationen Timrå samt Timrå kommunhus med följande resultat: 
 
Centralköket/Arenaskolan 
Omfattning: 360 st solceller och 2 växelriktare inkl. arbete.  
Kostnaden är kalkylerad till ca 1.700 tkr.  
Anläggningen skulle producera ungefär 115 – 120 MWh/år. 
 
 
Nya brandstationen Timrå 



Protokollsutdrag 
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 Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2022-02-16 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Omfattning 472 stycken solceller och 2 stycken välriktare inkl. arbete. 
Kostnaden är kalkylerad till ca 1.950 tkr. 
Anläggningen skulle producera ungefär 145 MWh/år. 
Detta ingick inte i projektet när det startade. 
 
Timrå kommunhus 
Under projektering gällande omfattning. 
Kostnaden är budgeterad till ca 1.350 tkr. 
Anläggningen bedöms kunna producera ungefär 345 MWh/år. 
 
Upphandling av respektive objekt är påbörjade och kommer att slutföras om beslut tas av nämnden 
annars avbryts upphandlingarna. Förvaltningen anser att det är en bra satsning eftersom 
bedömningen är att energimarknaden kommande år kommer kunna vara volatil samt att 
energipriserna högre.  
 
Förvaltningen föreslår att nämnden tar beslut om investering gällande följande objekt: 
Centralköket/Arenaskolan, nya brandstationen Timrå, Timrå kommunhus.   
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Kultur- och tekniknämnden beslutar:  
1. Använda 3.650 tkr från potten för investeringar energieffektiviseringar i investeringsplan år 2022 
för objekten Centralköket/Arenaskolan och nya brandstationen Timrå. 
2. Ge förvaltningen i uppdrag att starta ovanstående investeringar.  
3. Investeringarna ska återrapporteras till nämnden i slutet av 2022. 
4. Återremittera till förvaltningen att ej gå vidare med investering kommunhuset och    
    till förmån för nya badhuset utreda investering där istället.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KTN 210609 §79 
Inventering med förslag till prioritering av möjlig placering av solceller 
Protokollsutdrag KTN 211013 §121 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef fastighet 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2022-12-20 KTN/2022:686 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Elenergi 2023 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
 
 
Ärendet 
Förvaltningschefen för kultur- och teknikförvaltningen har på delegation undertecknat avtal om 
upphandling av elenergi för 2023. Bifogad informationsskrivelse rapporterades på kultur- och 
tekniknämnden 2022-12-14.  
 
Beslutsunderlag 
Avtal upphandling elenergi 2023 
Delegationsbeslut 
Informationsskrivelse 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Här skrivs de som berörs av beslutet 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
Kultur- och teknikförvaltningen 
 
 
Jan Eriksson 
Förvaltningschef

























 
Timrå Kommun 
Kultur & Teknikförvaltningen

Postadress: 861 82 Timrå 
Besöksadress: Plåtslagarvägen 17 
Telefon: 060-16 31 00 

Bankgiro: 5672-9387  
Organisationsnummer: 212000-2395 
Fax: 060-57 36 78 

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

 

Information elenergi 2023 

Kommunens nuvarande avtal för elenergi går ut vid årsskiftet.  Det är ett 
fastprisavtal. 

Sverige påverkas av ökade elpriser sedan årsskiftet pga. omvärldsläget samt stora 
variationer på elenergimarknaden. 

Inköpscentralen Adda har sedan februari sett att det blivit svårt att få anbud om 
inga alls när det gällt upphandling av elenergi till fast pris. Risken för 
elleverantören är en bidragande orsak. 

Deras rekommendation har varit att upphandla elenergi med rörligt pris på 12 
månader för 2023 och under 2023 upphandla för kommande år. 

Kommunen har tagit hjälp av inköpscentralen Adda för att upphandla elenergi. 
Det har även TimråBo gjort. 

Förvaltningen har gjort bedömningen att detta påverkar kostnaden för elenergi 
kommande år. Kvartal ett för 2021 bedöms vara mycket volatil gällande priserna. 

Förvaltningen har gjort en simulering under hösten där vi räknat med ett snittpris 
på 1 krona per kwh under 2023 . Det skulle det innebära ca 5-6 miljoner kronor 
mer i elkostnader än vad vi har idag. Detta är som sagt en bedömning som kan 
både under och överskridas beroende på omvärldsläget. 

I samband med den nya upphandlingen har vi säkrat priserna för år 2023 till en 
viss nivå, kring ca 80 öre per kWh.  Det gör att vi minimerar riskerna för större 
prisvariationer. Den modell som används kallas portföljförvaltning  och är en form 
av finansiell prislåsning. Vår upphandlade elleverantör bistår oss i detta arbete.  

En ny upphandling kommer att ske efter årsskiftet gällande elenergi för kommande 
år med modellen portföljförvaltning som grund. En lämplig längd på ett sådant 
avtal är ca 3-4 år Det innebär att vi kommer att kunna jobba med att bygga priset 
för elenergi för kommande år i omgångar vilket förhoppningsvis kommer leda till 
mindre variation i prisbilden kommande år. Kommunen för även en diskussion 
med TimråBo om det finns en fördel att upphandla detta tillsammans t.ex. större 
volym. 

 

Jan Eriksson 
Förvaltningschef 



 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Christina Hjalte 2023-01-20 SN/2023:30 
 
 

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

 kommunstyrelsen 
 
 
 
Val av representanter till Timrå kommuns Tillgänglighets- och 
pensionärsråd för mandatperioden 2023-2026 från socialnämnden 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs till handlingarna. 
 
Ärendet 
Arbetsordning för Timrå kommuns Tillgänglighets- och pensionärsråd (KPTR) anger att 
socialnämnden ska utse vice ordförande och en ersättare till rådet 
 
Socialnämnden har den 17 januari utsett Johanna Bergsten (S) till vice ordförande och  
Anita Hellstrand (C) till ersättare i Timrå kommuns Tillgänglighets- och pensionärsråd  
för mandatperioden 2023-01-01--2026-12-31. 
 
Beslutsunderlag 
SN/2023-01-17 § 9 
 
 
Socialförvaltningen 
 
 
Sara Grape Junkka 
FörvaltningschefSocialnämnden ska utse



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2023-01-17 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 9 
Val av representanter till Timrå kommuns Tillgänglighets- och 
pensionärsråd för mandatperioden 2023-2026 
SN/2023:30 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 
För mandatperioden 2023-01-01--2026-12-31 utse Johanna Bergsten (S) till vice ordförande och Anita 
Hellstrand (C) 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 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lars Kempe (S) föreslår Johanna Bergsten (S) till vice ordförande.  
 
Angela Bodin (T) föreslår Anita Hellstrand (C) till ersättare. 
 
Ordföranden finner att socialnämnden beslutar att bifalla Johanna Bergsten (S) som vice ordförande 
samt Anita Hellstrand (C) som ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsordning för Timrå kommuns Tillgänglighets- och pensionärsråd (KPTR) 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
Timrå kommuns tillgänglighets- och pensionärsråd 
Valda ledamöter 
 
Exp     /     2023 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Pernilla Ullberg 2022-12-16 SN/2022:18 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 073-2705476 

 kommunstyrelsen 
 
 
 
Socialnämndens plan för intern kontroll 2022 -uppföljning 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Uppföljning av socialnämndens plan för intern kontroll 2022. 
 
Socialnämnden har godkänt uppföljning till och med december 2022. 
 
Beslutsunderlag 
SN/2022-12-14 § 179 
Plan för intern kontroll 2022 - uppföljning dec 
 
Protokollsutdrag till 
Socialnämnden 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
 
Socialförvaltningen 
 
 
Sara Grape Junkka 
Förvaltningschef



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-12-14 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 179 
Intern kontroll 2022 - uppföljning 
SN/2022:18 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner uppföljning av Plan för intern kontroll 2022 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 
 
Ärendet 
Uppföljning av Plan för intern kontroll 2022, planen innehåller fem kontrollpunkter; hot och våld, 
felaktiga utbetalningar, otillbörlig åtkomst av enskilda ärenden/uppgifter, IT-haveri, fel på mobilnät, 
strömavbrott samt GDPR, brister i Informationssäkerhet och ska följas upp i juni respektive 
december. 
 
Ärendets tidigare behandling 
SN/2022-06-21 § 102 
 
Beslutsunderlag 
Plan för intern kontroll 2022 - uppföljning 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



 
                

 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Plan för intern kontroll 2022- uppföljning 
Juni 2022 

December 2022 
 



 
                

Plan för intern kontroll  
Granskning avser  Metod  Reglemente,  

anvisningar, policy, 
beslut 

Gransknings-
tillfällen, 
tidsperiod 

Uppföljning juni Uppföljning december 

1. Hot och våld Uppföljning i samband med 
skyddskommitté 
 
 
Rapportera situationer då våld 
eller hot om våld har 
förekommit, enligt gällande 
handlingsplan  
 

Handlingsplan för att 
förhindra att våld eller hot 
om våld uppstår  

4 ggr/år 
 
 
 
Löpande under året 

Alla verksamheter har en 
uppdaterad Hot och våldsplan. 
 

Uppföljning sker löpande på 
skyddskommittén 

2. Felaktiga utbetalningar Beloppskontroll av utbetalningar 
till klienter eller uppdragstagare, 
attest. Rapportera om felaktiga 
utbetalningar upptäckts, vilka 
åtgärder som vidtogs omedelbart 
och vilka åtgärder som vidtogs 
för att förebygga att det uppstår 
igen 
.  

Riktlinjer för handläggning 
av ekonomiskt bistånd, 
Delegationsordning  

Löpande under året Kontroll felaktiga utbetalningar 
löper på. 

Kontrollerna löper fortsatt på, 
inga felaktiga utbetalningar har 
upptäckts. 

3. Otillbörlig åtkomst av 
enskilda ärenden/ 
uppgifter 

Kontroll av loggar i 
verksamhetssystem. Enligt 
gällande rutin 

Rutin för uppföljning av 
loggar och 
behörighetstilldelning 
 
 

Löpande under året  
 

Loggkontrollen utan 
anmärkning 

Användarloggar används i hög 
grad, men kan förbättras.  
Vid halvårskontroll av 
behörighetsloggar rapporterades 
inga incidenter. 

4. IT-haveri, fel på 
mobilnät, strömavbrott 

Se över befintliga rutiner. Ta 
fram nya vid behov.  
Säkerställa kännedom om var 
rutinerna finns, förankra dem i 
verksamheten. 

Rutiner för alla 
verksamhetsområden 
 

 Gås igenom 8 juni Enkla rutiner finns. Det 
kommungemensamma arbetet 
samordnas av säkerhetschef via 
närverket för skydd och säkerhet.  

5. GDPR, brister i 
Informationssäkerhet 

Informera om och påminna alla 
chefer om utbildning.  
Sammanställa och kalla alla 
nyanställda till utbildning.  

Dataskyddsförordningen  Utbildningsmaterial håller på att 
tas fram till hösten  

Utbildningar med 
verksamhetschefer och 
enhetschefer är planerade och 
slutförs under december. 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2022-12-19 BUN/2021:267 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Uppföljning av plan för intern kontroll 2022 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat och godkänt en rapport som beskriver arbetet och 
resultatet av de kontroller som genomförts enligt internkontrollplan 2022. 
 
Beslutsunderlag 
BUN § 106 Uppföljning av plan för Intern kontroll 2022 
Rapport  
Plan för intern kontroll 2022 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Förvaltnings- och skolchef



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-12-14 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 106 
Uppföljning av plan för Intern kontroll 2022 
BUN/2021:267 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna upprättad rapport gällande uppföljning av planen för intern kontroll 2022. 
_____________ 
 
Ärendet 
Förvaltningen har upprättat en rapport som beskriver arbetet och resultatet av de kontroller som 
genomförts enligt internkontrollplan 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Rapport 
Plan för intern kontroll 2022 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna upprättad rapport gällande uppföljning av 
planen för intern kontroll 2022. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



 
 
 

 

Plan för intern kontroll 2022 
Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Lisbeth Eklund                                 Ann-Christin Isaksson 
Ordförande BUN                              Förvaltningschef/skolchef BOU 

 
 
 
 
 
 
 



 

Barn- och utbildningsnämnden  
Plan för intern kontroll 2022         2021-12-15 

 

Granskning avser 

 
 
Metodik 

 
Reglemente, 
anvisningar, policy 
mm 

 
 
Ansvarig 

 
 
Frekvens 

 
 
Klart 

 
 
Rapportering 

Kontroll att 
skolmåltider är 
näringsriktiga 

Utdrag från vårt 
kostsystem Matilda. Även 
specialkost ska granskas. 

Skollagen (2010:800) Kostekonom 2 ggr/år En gång under 
höstterminen och en 
gång under 
vårterminen 

Efterföljande nämnd 

Kontroll av skolplikt Kontroll genom vårt 
verksamhetssystem 
(procapita) 

Skollagen (2010:800) IT strateg 2 ggr/år En gång under 
höstterminen och en 
gång under vårterminen. 

Efterföljande nämnd 

Utdrag ur 
belastningsregistret 
 
 
 

Alla anställda mellan 
första januari och sista 
februari samt alla 
anställda mellan första 
augusti och sista 
september. 

Lag (2000:873) om 
registerkontroll av 
personal inom 
förskoleverksamhet, 
skola och 
skolbarnomsorg 

HR strateg 2 ggr/år Mars och Oktober Efterföljande nämnd 

Inköp utanför avtal Stickprov från varje 
enhet utifrån vårt 
ekonomisystem 

LOU Controllers 1 gång/år Oktober Efterföljande nämnd 

Vikarieanskaffning. Har 
enheterna möjlighet att 
ha tillräckligt med 
personal på plats varje 
dag. 

Intervju med chefer. Skollag, arbetsmiljölag HR-strateg 1 gång/år Maj Efterföljande nämnd 

 
 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Ann-Christin Isaksson 2022-11-30 BUN/2021:267 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163433 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Uppföljning av plan för intern kontroll 2022 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna upprättad rapport gällande uppföljning av planen för intern kontroll 2022. 
 
Ärendet 
Förvaltningen har upprättat en rapport som beskriver arbetet och resultatet av de kontroller som 
genomförts enligt internkontrollplan 2022. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Rapport 
Plan för intern kontroll 2022 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
Här skrivs ev utförligare ärendetext 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Förvaltningschef och skolchef



  2023-01-26 
 
 

Förvaltningen har upprättat en rapport som beskriver arbetet och resultatet av de kontroller som 
genomförts enligt internkontrollplan 2022. 
 

Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL 
 
Avser år: 2022 
 
Kontroller har genomförts i enlighet med antagen plan för 
granskning av intern kontroll (planen bifogas) x Ja  Nej 
 
Om nej, kontrollerna avviker från planen enligt följande: 
 
Samlat resultat av genomförda kontroller – redogörelse: 
 
Granskningarna gällande näringsriktiga måltider visade endast på några mindre avvikelser från 
livsmedelsverkets råd ”Bra mat i skolan”.  
 
Granskningarna gällande kontroll av skolplikt visade inte på några brister. Från och med hösten 
2022 görs automatiska granskningar av skolplikten via vårt digitala system Edlevo, detta sker varje 
vecka. 
 
Granskningarna gällande utdrag ur belastningsregistret är genomförda och visade på två avvikelser 
vid kontroll två. Vid det ena fallet kom utdraget in sent, efter underskrivet avtal och i det andra 
fallet har rektor skickat utdraget till lönekontoret men utdraget har försvunnit i hanteringen, nytt 
utdrag är beställt.  
 
Granskningen avseende kontroll av vikarieanskaffning visade på ett ansträngt läge gällande 
vikarieanskaffning på de flesta av våra enheter, vikarieanskaffning är idag ett mycket tidskrävande 
och besvärligt arbete. Enheterna har dåligt tillgång till vikarier och detta leder till en försämrad 
arbetsmiljö och kan på sikt äventyra måluppfyllelse på grund av interna lösningar som t ex interna 
lösningar. 
 
Granskningen gällande inköp utanför avtal visade inte på några avvikelser. 
 
Vidtagna åtgärder med anledning av eventuella brister: 
Utdrag ur belastningsregister:  
De chefer som brustit i hanteringen av utdrag ur belastningsregistret kommer att få en särskild 
genomgång av lagstiftningen av vår HR-strateg. 
 
Vikarieanskaffning: Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschef i uppdrag att 
organisera arbetet med och utarbeta rutiner för vikarieanskaffning och återkomma till barn- och 
utbildningsnämnden med information under våren 2023. 
 
 
ÖVRIG INFORMATION 



  2023-01-26 
 
 

 
Hur genomfördes riskbedömningen i samband med upprättandet av 2022 års plan för 
granskning av intern kontroll? (Vilka valde ut kontroll-/riskområdena som skulle granskas?) 

 En grupp tjänstemän valde kontrollområdena 
 En grupp politiker valde kontrollområdena 
 Samma plan som föregående år användes  
 Annat sätt 

 
Ge exempel på hur nämnd och förvaltning arbetar med förebyggande arbete för att förbättra 
den interna kontrollen inom verksamheterna: 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
Ann-Christin Isaksson 
Förvaltningschef/Skolchef



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Miljö- och byggkontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Mattias Högberg 2022-12-22 MBN/2022:1265 
 
 

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

 Miljö- och byggnadsnämnden 
 
 
 
Plan intern kontroll 2023 - Miljö- och byggnadsnämnden 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Förslag till beslut 
Godkänna planen för internkontroll 2023. 
 
Ärendet 
Nämnden ska årligen besluta om plan för att kontrollera verksamheten, både avseende 
måluppfyllelse, ekonomiskt resultat och följsamhet mot redovisnings- och granskningsrutiner. Planen 
används för granskning av verksamheten löpande under året. Vid årsredovisning följs den upp för att 
utvärdera att den använts på rätt sätt. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till plan för intern kontroll 2023 som är baserad på den risk- 
och väsentlighetsanalys som gjordes inför 2021. Ytterligare uppdrag eller arbetsuppgifter bedöms inte 
påverka planen för intern kontroll. 
 
Vid utformandet av internkontrollplanen har 2022 års plan för intern kontroll legat till grund. 
 
 
Beslutsunderlag 
MBN 2022-12-19 § 195 
Plan intern kontroll 2023 
Risk- och väsentlighetsanalys 
 
 
Miljö- och byggkontoret 
 
Mattias Högberg 
Tf Förvaltningschef 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2022-12-19 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 195 
Plan intern kontroll 2023 
MBN/2022:1265 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Godkänna planen för internkontroll 2023. 
 
____ 
 
Förslag till beslut 
Godkänna planen för internkontroll 2023. 
 
Ärendet 
Nämnden ska årligen besluta om plan för att kontrollera verksamheten, både avseende 
måluppfyllelse, ekonomiskt resultat och följsamhet mot redovisnings- och granskningsrutiner. Planen 
används för granskning av verksamheten löpande under året. Vid årsredovisning följs den upp för att 
utvärdera att den använts på rätt sätt. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till plan för intern kontroll 2023 som är baserad på den risk- 
och väsentlighetsanalys som gjordes inför 2021. Ytterligare uppdrag eller arbetsuppgifter bedöms inte 
påverka planen för intern kontroll. 
 
Vid utformandet av internkontrollplanen har 2022 års plan för intern kontroll legat till grund. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Kommunledningskontoret, Sara Semeraro 
 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



  
  

Plan för intern kontroll år 2023 för miljö- och byggnadsnämnden   
 

Granskning avser Metod Reglemente, anvisningar, 
policy, beslut 

Ansvarig Granskningstillfällen, 
tidsperiod 

Rapportering  

Felaktiga 
bedömningar vid 
myndighets-
utövning. 
 

Granskning av 
slumpvisa ärenden. 

 Verksamhets-
ansvariga 

1 gång/år inför 
årsbokslut. 

Miljö- och 
byggnadsnämnden 

Ouppdaterade 
mallar eller 
felaktigt innehåll 
 

Granskning av 
slumpvisa ärenden. 

 Verksamhets-
ansvariga 

Delår 2 årsbokslut Miljö- och 
byggnadsnämnden 

Överensstämmer 
faktura och beslut 

Stickprov: Fakturor 
inkommande 3 BAB-
beslut. 
+ Stämmer fakturorna 
med BAB-beslutet?  
3 utgående fakturor; 
Stämmer fakturan med 
beslutet/debiterings-
underlaget  
 

 Nämndsekreterare 1 gång / ordinarie 
nämndssammanträde 

Miljö- och 
byggnadsnämnden 

Kontering av fak-
turor, kontokon-
troll, attesträtt mm 

Rimlighetsbedömning 
vid varje ekonomisk 
prognos. 

 Verksamhets-
ansvariga 

1 gång/år 
För budgetarbetet i 
samband med boksluts-
arbete 

Miljö- och 
byggnadsnämnden i 
samband med 
bokslut/årsredovisning 
 

 



  
  
 

Granskning avser Metod Reglemente, anvisningar, 
policy, beslut 

Ansvarig Granskningstillfällen, 
tidsperiod 

Rapportering  

Ärendehand-
läggning för 
miljöenheten 

Granskning av 
handläggning av 6 
ärenden inom 
verksamhetsområde 
miljöskydd, 3 ärenden 
inom hälsoskydd och 
livsmedel samt 2 
ärenden inom alkohol 
och tobak. Ärendena ska 
i största mån fördelas på 
olika typer av ärenden 
och olika handläggare. 
Granskning sker 
gemensamt inom 
enheten samt 
dokumenteras. 

 Verksamhets-
ansvarig, Miljö 

Inför årsbokslut 
 

Miljö- och 
byggnadsnämnden 

Tillsynsplan Uppföljning av 
tillsynsplanen och 
eventuella förändringar 
som utförts efter 
nämnden antog planen. 
Vid delårsuppföljning 
ska även en prognos för 
helår presenteras 
 

 Förvaltningschef Delår och årsbokslut Miljö och 
byggnadsnämnden 

Ärendehand-
läggning för 
byggenheten 

Granskning av 
handläggning av 10 
slumpmässiga ärenden.  
Granskning sker 
gemensamt inom 
enheten samt 
dokumenteras. 

 Verksamhets-
ansvarig, Bygg 

Inför årsbokslut 
 

Miljö- och 
byggnadsnämnden 



 

Intern kontroll 2023 
Risk- och väsentlighetsanalys för Miljö- och byggnadsnämnden 
De steg som ingår i analysen är: 

1. Riskinventering - identifiera och kartlägga alla relevanta risker utifrån fastställda mål 
2. Prioritering - bedömning av identifierade riskers väsentlighetsgrad/konsekvenser och sannolikhet (värden 1-4 enligt riskmatris) 
3. Kvantifiering – om möjligt sätta ett belopp/värde av en viss konsekvens om risken inträffar 
4. Riskhanteringsåtgärder 

 
Riskinventering/-analys 
1. Riskinventering 2. Prioritering 3. Kvanti-

fiering 
4. Riskhanteringsåtgärder Tas med i 

intern-
kontroll-
plan, 
Ja/Nej 

Riskbeskrivning Konsek-
venser 

Sanno-
likhet 

Total = 
K * S 

Belopp/ 
värde 

Befintliga åtgärder Effektivitet Föreslagna åtgärder  

Tillägg och ändringsförslag är otydligt 
formulerade i protokollet. 
 

3 2 6  Justering Tillräcklig Inga Nej 

Brister i kompetens back-up. 3 3 9  Externa inköp av 
tjänster. Skriftliga 
rutiner. 

Till viss del Principavtal med 
närliggande kommuner. 

Nej 

Kommer alla väsentliga ärenden upp till hantering 
i nämnden? 
 

2 2 4  Till viss del i 
beredningen 

Ja Inga Nej 

Risker för hot och mutor. 
 

4 2 8  Går ut 2 handläggare Ja Årlig rapportering av 
förvaltningschef 

Ja 

Jäv 
 

4 1 4  Har information för jäv 
för nyanställda och nya 
politiker. 

Ja Inledning av nämnden 
ställs frågan om någon 
är jävig. 

Nej 

Fel som gör att kommunen blir 
skadeståndsskyldig. 
 
 
 

4 1 4  Utbildning Ja Inga Nej 

Effektiviseringen stannar av. 
 

3 3 9  Tertialrapportering till 
FM 

Ständiga 
förbättringar 

 

Befintliga åtgärder 
bedöms räcka. 

Nej 

 



 

 
1. Riskinventering 2. Prioritering 3. Kvanti-

fiering 
4. Riskhanteringsåtgärder Tas med i 

intern-
kontroll-
plan, 
Ja/Nej 

Riskbeskrivning Konsek-
venser 

Sanno-
likhet 

Total = 
K * S 

Belopp/ 
värde 

Befintliga åtgärder Effektivitet Föreslagna åtgärder  

Bedömningen skiljer mellan handläggare. 
 

3 2 6  Diskuterar gemensamt 
svåra ärenden på 
miljösidan. 
Ärendegranskning av 
ärenden på byggsidan. 

Ja Inga ytterligare åtgärder Ja 

Debiteringar faller bort. 
 

4 2 8  Månadsuppföljning på 
ekonomi. 
Internkontroll, 3 
fakturor. Annan insyn i 
det nya 
ekonomisystemet. 

Ja Fortsätta 
internkontrollen 

Ja 

Miljö risker – hinner inte med miljötillsynsplanen. 
 

3 4 12  Prioriterar och 
omprioriterar. Ta fram 
ett avtal med 
närliggande kommuner. 
 

Nej Förankring av nämnden 
av ändringar i 
tillsynsplanen. 

Ja 

Dålig återrapportering av allmänt intressanta 
ärenden – som leder till förtroendebrist.  
 

2 2 4  Inga  Mer kommunikation 
mellan förvaltning och 
nämnd i beredningen 

Nej 

Timavgifter – för liten debitering. 
 

3 3 9  Finns i 
internkontrollen.  

Nej Följer upp rutin hur 
många timmar som 
handläggaren debiterar. 
 

Ja 

Bostadsanpassning – överskrider budget. 
 
 

2 3 6  Budgetuppföljning. Nej Nej Nej 

Vi betalar för åtgärder som ej är 
bidragsberättigade. 
 
 
 
 

2 3 6  Internkontroll Nej Fortsättning av 
internkontroll. 

Ja 

 



 

 
 
 Riskmatris 

 
 
 
 
4 Allvarlig 

 
4 

 
8 

 
12 

 
16 

 
3 Kännbar 

 
3 

 
6 

 
9 

 
12 

 
2 Lindrig 

 
2 

 
4 

 
6 

 
8 

 
1 Försumbar 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 1 Osannolik 2 Mindre 
osannolik 

3 Möjlig 4 Sannolik 

 
 
Konsekvens:  
1 = obetydlig för intressenter och kommunen 
2 = liten för intressenter och kommunen 
3 = besvärande för intressenter och kommunen 
4 = allvarlig för intressenter och kommunen 
 
Sannolikhet: 
1 = risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå 
2 = risken är mycket liten för att fel ska uppstå 
3 = det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå 
4 = det är mycket troligt att fel ska uppstå 

SANNOLIKHET

KONSEKVENS



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2023-01-09 KS/2022:507 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Internkontrollplan 2023 - AB Timråbo 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
  
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
AB Timråbo har upprättat internkontrollplan för 2023 samt översänt rapporten till 
kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2023 
 
 
 
 



AB TIMRÅBO Protokoll
Styrelsemöte 2022-12-14

Plats: Söråkers Herrgård
Tid: 2022-12-14 kl 08.15-12.15 med efterföljande lunch.

Närvarande styrelsen
Per Arne Olsson ordf
Pirjo Jonsson v ordf
Ronnie Söderlund
Robert Thunfors
Mats Larsson Deltog från § 104

Lotta Backman, Vision

Deltagare övriga
Micael Löfqvist
Vanja Aldengård
Anna-Malin Ekblom
Linda Byström
Thomas Svelander

Kl 11.30 är Modulgruppens representanter inbjudna
Alexis Aminoff ev via Teams
Jan Calissendorf
Håvard Jegerstedt

Beslutsförteckning
§ 101 112
101 Mötets öppnande och val av justerare
102 Beslut - Godkännande av föregående protokoll
103 Beslut - Godkännande av dagordning
104 Beslut Periodrapport månad 1-11
105 Rapport Tema Organisation
106 Beslut Internkontrollplan 2023
107 Beslut Kvarstående punkt granskning KPMG
108 Beslut Omsätta och nyuppta lån via Kommuninvest för år 2023
109 Rapport Elpris
110 Rapport Nyproduktion Söråker
111 Övriga frågor och nästa möte
112 Mötet avslutas
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Styrelsen 2022-12-14

Beslut

§ 106 Internkontrollplan 2023

Vd går igenom internkontrollplan 2023.

Se bifogade filer i mapp 221214 Bilagor & Material i Box

-----------

Styrelsen beslutar:

1, att godkänna internkontrollplan 2023 och uppdra till vd att skicka rapporten till kommunstyrelsen 
för vidare handläggning.

2, att uppdra till vd att inför årets styrelsekonferens planera för genomgång av bolagets 
krisledningsplan.
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1 Internkontroll 2023 

Styrelsen och ledningen har genomfört en årlig riskanalys. Riskanalysen sker genom 
att gå igenom perspektiven ekonomi, kunder, medarbetare och utveckling. Stort 
fokus har lagts vid det ekonomiska riskerna och den påverkan världsläget har på 
bolaget. 

Sammanfattningsvis ser styrelsen att ränteutvecklingen påverkar bolaget genom 
kraftigt ökande räntekostnader. Jämfört med idag kommer räntekostnaderna år 
2026 vara fördubblade om ingen återgång i ränteläge sker. Vidare konstateras att 
bolagets taxebundna kostnader med stor sannolikhet kommer att höjas klart mer än 
planerat, cirka 5-10 % per år de kommande åren. Den samlade ekonomiska påverkan 
som världsläget bidrar med är svårt att bedöma. Kortsiktig planering och förmåga 
parera kostnadsutveckling genom olika åtgärder kommer att vara avgörande för 
bolagets leverans och ekonomi. 

Vidare bedöms den sociala oron fortsätta öka inte minst på grund av världsläget och 
den påverkan ökade levnadskostnader får på individen. Individens fortsatta 
betalningsförmåga t ex när det gäller hyror kan försämras. Individer som riskerar sitt 
hem, mår sämre och risken för missbruk och våld i hemmet ökar. Inom 
fastighetsbeståndet bedöms det ekonomiska riskerna vara så stora att negativ 
påverkan på underhållet av fastigheterna kommer vara troligt. 

Bolagets förmåga att hantera kris under en längre period ses som en risk i det fall vi 
närmar oss sk ”gråzon” eller det fall att regelrätt hot från främmande makt sker på 
Sverige som nation. Vidare ses risker inom fortsätt förändrat klimat med extrema 
vädersituationer som följd. 

Vid riskanalysen 2022-06-07 prioriterades nedan listade områden: 

 Räntekostnadsutveckling 
 Störningar/Oro 
 Kompetensförsörjning 
 Ökade driftkostnader 
 Arbetsmiljö/Tidsbrist 
 Bristande underhåll 
 Dokumentation 
 Extremväder 
 Gråzon – Krig 

  



  

 

2 Aktiviteter & Moment 2023 

Se bilaga 1 - Risker och kontrollmoment 

3 Ansvariga för identifierade risker 

Identifierade risker har sammanställts och utvecklats. En prioritering skett genom 
färgskala, rött=åtgärdas 2023, gult=om möjligt åtgärda 2023 och vitt=bevakas 2023. 

3.1 Ansvarig personer 

Vd har ansvar för samtliga risker. Kontrollaktiviteterna kommer att fördelas på 
ledningsgruppens medlemmar. 

 

4 Rapportering 

Rapportering sker enligt planen i Risker och kontrollmoment. 

5 Tidplan 

5.1 Datum 

Samtliga kontrollaktiviteter ska vara rapporterade i en internkontrollrapport senast 
den 30 november 2023.  

5.2 Hållpunkter generellt 

Senast i januari varje år ska den interna kontrollplanen antas av styrelsen.  
De rutiner eller motsvarande som inte färdigrapporterats på innevarande års interna 
kontrollplan överförs till ny plan året efter. 

Löpande rapportering sker vid varje ordinarie styrelsemöte under verksamhetsåret. 

Senast i december skall VD rapportera skriftligt till styrelsen och även innehålla en 
samlad egen bedömning över hur interkontroller har fungerat i bolaget. 

 

5.3 Övrigt 

5.3.1 ÖVRIGA KONTROLLAKTIVITETER 

Nedan redovisas de aktiviteter som sker löpande via ekonomienheten. 
Internkontroll sker både fysiskt och via inbyggda funktioner i system. 
Dokumentation finns hos ekonomienheten. 

Kontroll fakturakö Fenix (leverantörsfakturasystem): 

 Ankomstkontroll av fakturor gällande att fakturan avser Timråbo. 

Ja 



  

 

 Kontroll orsak & syfte; när fakturor konterats på utbildningskonto, utbildningar 
dokumenteras i Flex HRM. 

 Leasingbilar; kontroller att momsen har konterats rätt. 

 Representation; när fakturor konterats på representationskontot kontrolleras 
att deltagare och syftet med mötet har angivits. 

 

Utbetalningar: 

 Filer bankgirot; Person nr 1 skapar betalningsfil, person nr 2 kontrollerar att 
totalsumman på filen stämmer med underlaget samt gör stickprov på minst 2 
fakturor att belopp, pg/bg och stämmer och att fakturan har godkänts och 
attesterats enligt gällande attestordning. 

 Återbetalningar till hyresgäst, upprättas av person 1 och kontrolleras av person 
2 vad det gäller skäl och summa. 
 

Övriga kontroller: 

 Månadsvisa kontoavstämningar. 

 Kontroll att projekt har konterats rätt. 

 Kontroll nya leverantörer; kontrollerar först att leverantören har f-skatt.  

 

6 Mål & Kopplingar 

6.1 Övergripande mål med interkontrollen 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet samt god ekonomisk 
hushållning(mål) 

 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
(rapportering) 

 Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter, policys och riktlinjer mm (regler) 

 

Upprättad av 

 

 

Micael Löfqvist 

Vd, Timråbo 
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Risker och kontrollmoment 

Nedan listas riskområden framtagna av styrelse och ledning 2022-06-07, framtagna inför år 2023. 

Företagsövergripande kontrollmoment 
 

Kontrollområde Riskbeskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Tidpunkt för  
rapportering 

Kontroll av arbetsmiljö Upplevd stress på grund 
underbemanning och 
brister i planering. 

Kontroll av att 
rekryteringar slutförs och 
samarbetet inom bolaget 
förbättras. 

Slutförande av planerad 
rekrytering samt 
pulsmätning gällande 
stress och samarbete. 

Tertialvis 

     

 

Kontroll av system och 
rutiner 

Brister i strukturer, 
avgränsningar och rutiner 
som leder till sämre 
dokumentation inom 
bolaget. 

Kontroll av att det finns 
väsentliga policys och 
rutiner för arbetet som 
utförs inom bolaget. 

Ledningsgruppen 
prioriterar i vilken ordnings 
verksamhetsförbättringar 
ska ske. 

Tertialvis 

 Brist i underhåll av 
fastigheter 

Säkerställa att ett 
framtagande av 
underhållsplan påbörjas. 

Avstämning under året 
gällande framdrift. 

Årsuppföljning 

 Strategisk 
kompetensförsörjning för 
att säkra bolagets förmåga 
till att lösa sitt uppdrag på 
kort och lång sikt. 

Säkerställa att 
kompetensförsörjningsplan 
arbetas fram utifrån två 
scenarios, normal 

Avstämning under året 
gällande framdrift. 

Tertialvis 
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förvaltning och extrem 
tillväxt. 

 

Kontroll av efterlevnad av 
regler, policys och beslut 

Till följd av tilltagande 
klimatförändringar ökar 
risken för extrem 
nederbörd, 
översvämningar och 
värmeböljor. Om bolagets 
fastigheter inte klimat- 
anpassas i tillräcklig 
omfattning kan det leda till 
stora problem uppstår.  

Kontroll av att bolaget 
påbörjar ett 
klimatanpassningsarbete. 

Enkät eller intervju med 
förvaltare, utemiljö och 
ledning. 

Årsuppföljning 

 Risk för sk ”gråzon” ett 
regelrätt hot mot 
nationen. 

Kontroll av bolagets 
krisledningsplan. 

Uppdaterad 
krisledningsplan 

Årsvis 

     

Finansiell kontroll Kraftigt stigande 
räntekostnader 
 
 
 
 

Kontroll av att bolaget 
följer kommunens 
finanspolicy gällande 
upplåning. 

Avstämning mot 
finanspolicy 

Vid varje tillfälle då 
företagets befintliga lån 
omsätts eller då nya lån 
upptas. 

 Ökade driftkostnader 
 
 
 
 

Kontroll av 
driftkostnadsutvecklingen 
under året och att insatser 
vidtas för att minska 
påföljderna. 

Avstämning av 
månadsbokslut jämfört 
med antagen budget för år 
2023. 

Månadsvis vid prognos 

     

Kontroll av upplevd 
trygghet 

Ökade störningar och ökad 
oro i bolagets 
bostadsområden. 

Kontroll av 
trygghetsnyckeltal samt 
nyckeltal för trivsel. 

Avstämning och 
uppföljning av kundenkät 

Tertialvis 
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Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2023-01-09 KS/2022:506 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Överförmyndarnämnden - Budget 2023 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Överförmyndarnämnden Mitt har upprättat budget för 2023 samt översänt budgeten till de 
samverkande kommunerna för kännedom. 
 
Beslutsunderlag 
Överförmyndarnämnden Mitt budget 
 
Protokollsutdrag till 
Här skrivs de som berörs av beslutet 
 
Exp     /     2023 
 
 



Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum

Sida

Överförmyndarnämnden Mitt 2022-12-15 13

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 209 Budget 2023
(ÖN-2022-00044-9)

Beslut
Överförmyndarnämnden Mitt beslutar

att godkänna budget 2023

att överlämna budget 2023 till kommunstyrelsen samt till samtliga 
samverkande kommuner. 

Ärendet
Enligt Avtal om samverkan i gemensam nämnd, § 8 ska 
Överförmyndarnämnden Mitt presentera årsbudget för de 
samverkande kommunerna senast den 31 oktober med undantag för 
valår, då ska årsbudgeten presenteras senast den 31 december.

Kostnaderna ska fördelas utifrån befolkningsunderlaget vilket 
innebär 73 % Sundsvalls kommun, 13 % Timrå kommun, 7 % Ånge 
kommun och 7 % Nordanstigs kommun.

Kostnader för arvode för förtroendevaldas närvaro vid 
nämndsammanträden samt för arvodeskostnader för gode män för 
ensamkommande barn är undantagna fördelningsnyckeln och 
respektive kommun står för de egna kostnaderna.

Överläggning
Therese Samuelsson Östlund redogör för ärendet och svarar på 
ledamöternas frågor.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - ÖN-2022-00044-9 - Budget 2023
 Bilaga Budget 2023
_ _ _ _



 

Tjänsteskrivelse 
 
 
Datum 

 
1(3) 

  
Dnr 

Överförmyndarnämnden Mitt (2019-01-01 - 
2022-12-31) 

2022-12-02 ÖN-2022-00044-9 

Therese Samuelsson Östlund   
Överförmyndarchef   

 
 

 

  

Budget 2023 
 

Förslag till beslut 
 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 
att godkänna budget 2023 
 
att överlämna budget 2023 till kommunstyrelsen samt till samtliga 
samverkande kommuner.  
 

Ärendet 
Enligt Avtal om samverkan i gemensam nämnd, § 8 ska 
Överförmyndarnämnden Mitt presentera årsbudget för de samverkande 
kommunerna senast den 31 oktober med undantag för valår, då ska 
årsbudgeten presenteras senast den 31 december. 

Kostnaderna ska fördelas utifrån befolkningsunderlaget vilket innebär 73 
% Sundsvalls kommun, 13 % Timrå kommun, 7 % Ånge kommun och 7 % 
Nordanstigs kommun. 
 
Kostnader för arvode för förtroendevaldas närvaro vid 
nämndsammanträden samt för arvodeskostnader för gode män för 
ensamkommande barn är undantagna fördelningsnyckeln och respektive 
kommun står för de egna kostnaderna. 
 

Ärendets tidigare handläggning 
Budget för 2023–2024 hanterades på sammanträde 2022-05-09 (ÖN-2022-
00044-1). 
 

Förvaltningens överväganden 
Nämndens budget för 2023 baseras på de skattemedel som fördelas i 
Sundsvalls kommuns mål och resursplan 2022 med plan för 2023-2024, 
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samt i dialog med samverkande kommuner i form av tjänstemannaträffar 
samt ägarsamråd.  
 
Nämndens budget för 2023 baseras på de skattemedel som fördelas i 
resursplan Sundsvalls kommun, Mål och resursplan 2021–2022 med plan 
för 2023–2024, samt i dialog med samverkande kommuner.  
 

Styrdokument och juridik 
Avtal om samverkan i gemensam nämnd (ÖN-2018-00026). 
Sundsvalls kommuns mål och resursplan 2022 med plan för 2023–2024.  
Kommunallagen kap. 9 § 26  
Kommunallagen kap. 11 § 10 

Ekonomisk hållbarhet 
Ärendet avser nämndens flerårsbudget 2023–2024 och är finansierad inom 
förväntad ekonomisk ram. 

Social hållbarhet 
Ärendet avser nämndens budget 2023. Nämndens budget visar hur 
nämndens medel ska fördelas kommande år och inom vilka ramar som 
verksamheten ska bedrivas. Hur nämnden bedriver sin verksamhet 
påverkar kommunens arbete med social hållbarhet.  
 
Nämnden har en viktig uppgift att rekrytera, utbilda och utöva tillsyn över 
ställföreträdare, dvs gode män, förvaltare, gode män för ensamkommande 
barn, förordnade förmyndare och förmyndare.  
 
För enskilda kan det vara helt avgörande att det finns en god man som 
hjälper den enskilde, som inte själv har förmåga, att bevaka hens 
ekonomiska, rättsliga och personliga intressen.  
 
En god man kan ha en avgörande roll för att minska isoleringen för en 
äldre person. Exempelvis genom att ansöka om olika insatser som den 
äldre personen har rätt till, men saknar förmåga att själv ansöka om, såsom 
annat boende, färdtjänst. Det kan även röra sig om andra aktiviteter såsom 
medlemskap i föreningar eller deltagande på olika kulturella evenemang.  
 
För personer med funktionsvariationer kan en god man bidra till att 
personen får en meningsfull vardag. En god man kan hjälpa personen att 
ansöka om daglig verksamhet eller stötta personen att söka arbete. Genom 
stödet av en god man säkerställs att den enskilde får den ersättning hen har 
rätt till, exempelvis lön, pension eller annan ekonomisk ersättning. Gode 
mannen kan också bidra till att bryta isoleringen och öka delaktigheten i 
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samhället. Exempelvis ansöka om kontaktperson och/eller uppmuntra och 
möjliggöra deltagande av olika aktiviteter såsom idrott, kultur eller något 
annat som personen är intresserad av. 
 
Gode männens insatser påverkar de svagaste i samhället och bidrar till att 
andelen som lever i ekonomisk utsatthet minskar. Detta sker genom att 
hjälpa enskilda till rätt ekonomiska ersättningar, hantera uppkomna 
skulder, upprätta en budget och hjälpa till att betala löpande räkningar.  
 
Nämndens verksamhet är viktig för att säkerställa att barn som saknar en 
förmyndare får en ställföreträdare, exempelvis ensamkommande barn. Det 
kan också vara barn som har en förmyndare som missköter förvaltningen 
av barnets egendom och det finns behov av en medförmyndare utses som 
säkerställer att barnets pengar förvaltas på ett bra sätt och kommer barnet 
tillgodo.  
 
Nämndes verksamhet, rekrytering, utbildning och tillsyn av 
ställföreträdare, bidrar således till att utjämna de sociala skillnaderna och 
ett mer hållbart socialt samhälle.   

Ekologisk hållbarhet 
Ärende bedöms inte påverka ekologisk hållbarhet. 

Landsbygdssäkring 
Ärende bedöms inte påverka landsbygdssäkring. 

Beslutet skickas till 
Samtliga samverkande kommuner. 
 

Förslag till uppföljning 
Ärendet följs upp löpande under 2023 genom månadsrapporter, 
delårsrapporter samt årsrapport.  
 
 
 
 
Therese Samuelsson Östlund 
Överförmyndarchef 
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Överförmyndarnämnden Mitt 
Överförmyndarnämnden Mitt är en gemensam nämnd för Sundsvall, Ånge, Nordanstig och 
Timrå kommun. Nämnden inrättades den första januari 2011 och ansvarar för de samverkande 
kommunernas överförmyndarverksamhet.   
 
Överförmyndarnämnden Mitts verksamhet regleras i huvudsak av 

 Avtal om samverkan i gemensam nämnd. 
 Reglemente för Sundsvall, Ånge, Nordanstig och Timrå kommuners gemensamma 

nämnd.  
 Avsiktsförklaring rörande samverkan i överförmyndarfrågor.  

 
Överförmyndarnämnden Mitt och förvaltningen ingår i Sundsvalls kommuns organisation. 
Nämnden ska bedriva verksamheten i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige i 
Sundsvalls kommun beslutar och de uppgifter som ankommer på överförmyndaren enligt lag 
och annan författning samt samverkansavtalet.  
 
Ekonomi 
Det framgår i Avtal om samverkan i gemensam nämnd att Sundsvalls kommun ska fastställa 
budget för nämndens verksamhet efter samråd med övriga samverkande kommuner. 
Beredningen av budgetprocessen sker i en referensgrupp där tjänstepersoner från varje 
samverkande kommun och förvaltningen ingår. 

Förslag till flerårsbudget ska presenteras för de övriga samverkande kommuner senast den 31 
maj varje år. Nämndens årsbudget ska presenteras senast den 31 oktober varje år, med 
undantag för valår, då ska den presenteras senast den 31 december.  

Nämnden ska rapportera om den ekonomiska ställningen under budgetåret enligt Sundsvalls 
kommuns regler för ekonomistyrning.  

Fördelning av nämndens kostnader 
Nämnd 
Sammanträdesersättning, försäkring och övriga ekonomiska förmåner till de förtroendevalda 
betalas av den kommun som valt densamma. Arvode för ordförande ska ersättas i enlighet 
med Sundsvalls kommuns arvodesregler och ska ingå i nämndens budget. Om Sundsvalls 
kommun utser vice ordförande från annan av de samverkande kommunerna ska denna 
kommun utge ersättning för vice ordförande.  

Kostnaderna för utbildning och liknande verksamhet för de förtroendevalda ska ingå i 
nämndens budget. Dessa kostnader fördelas med fördelningstal efter kommunernas 
invånarantal. 

Kontor och Förvaltare och gode män 
Beträffande administrationen, personalkostnader med mera, av dessa ärenden så fördelas 
kostnaderna med fördelningstal efter kommunernas invånarantal.  
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Ensamkommande barn 
Varje kommun står för de nettokostnader som rör den egna kommunens ensamkommande 
barn. Beträffande administrationen, personalkostnader med mera, av dessa ärenden så fördelas 
kostnaderna med fördelningstal efter kommunernas invånarantal, 

Nämndens uppgift och ansvar 
Överförmyndarnämnden är en kommunal förvaltningsmyndighet. Nämndens uppgift är att 
utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare i syfte att motverka rättsförluster för 
de svagaste i samhället, dvs underåriga och de som på grund av nedsatt hälsotillstånd inte 
själva kan bevaka sina personliga, ekonomiska och/eller rättsliga intressen.  

Verksamheten är lagstyrd och i föräldrabalken framgår de viktigaste bestämmelserna hur 
överförmyndarnämnden ska utöva sin tillsyn. 

Enligt lagstiftningen har nämnden även i uppdrag att fatta beslut, ansöka, yttra sig, genomföra 
utredningar, rekrytera ställföreträdare, säkerställa att gode män och förvaltare erbjuds 
utbildning samt lämna statistik till länsstyrelsen. Verksamheten står under tillsyn av 
länsstyrelsen och JO.   

God man  
Att få en god man är frivilligt och man har alltid kvar sin bestämmanderätt. Om den enskilde, 
den så kallade huvudmannen, inte klarar av att ge sitt samtycke krävs ett läkarintyg. 
Uppgifterna för den gode mannen kan variera. Det handlar oftast om att ta hand om den 
enskildes ekonomi, exempelvis att ombesörja att räkningar betalas, men också att den 
enskilde får rätt vård och boendeform samt det stöd från samhället som denne är berättigad 
till. 

Förvaltare  
Förvaltarskapet är en tvångsåtgärd som kan genomföras mot den enskildes vilja. Det krävs 
alltid att en läkare intygar att den enskilde inte kan vårda sig eller sin egendom. En förvaltare 
har större befogenheter än en god man och förvaltarskapet är begränsat och anpassat till 
behovet i varje enskilt fall. 

Förmyndare 
Föräldrar är skyldiga att förvalta sina barns tillgångar på ett sätt som överensstämmer med 
föräldrabalken, vilket innebär att tillgångarna endast får användas för barnets nytta. Om 
barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp är föräldrarna skyldiga att anmäla detta till 
överförmyndarnämnden och varje år lämna in redovisning som visar hur de förvaltar barnets 
egendom. Det förekommer också fall där det saknas en förmyndare eller förmyndaren har 
behov av stöd. I dessa fall kan en förordnad förmyndare förordnas. 

Ensamkommande barn 
Nämnden spelar även en central roll för de ensamkommande barnen, där nämnden har till 
uppgift att tillsätta och utöva tillsyn över gode män.  
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Nämndens ekonomi och disponering av sina resurser 
Nämndens budget för 2023 baseras på de skattemedel som fördelas i resursplan Sundsvalls 
kommun, Mål och resursplan 2021–2022 med plan för 2023–2024, samt i dialog med 
samverkande kommuner.  

Resultatbudget 
Resultatbudget 2022–2023, tkr 
Verksamhetens resultat och  Utfall Utfall Prognos Budget MRP 
nettokostnad, tkr 2020 2021 2022 2023 2024 
Verksamhetens intäkter 4 474 4 537 4 709 4 657 4 696 
Personalkostnad -13 169 -12 917 -12 453 -13 790 -13 817 
Verksamhetens övriga kostnader -2 746 -3 442 -4 041 -3 499 -3 619 
Verksamhetens nettokostnad -11 441 -11 822 -11 785 -12 632 -12 740 
Skattemedel 12 559 12 380 12 663 12 632 12 740 
Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 
Resultat efter skattemedel 1 118 558 878 0 0 

 
Analys av resultatbudget 
Nämndens resultatbudget 2023 är oförändrad jämfört med budget 2022 efter sedvanliga 
uppräkningar.  

Budgeterad nettokostnad per verksamhet, tkr 
Nettokostnad per  Utfall Utfall Prognos Budget MRP 
verksamhet, tkr 2020 2021 2022 2023 2024 
Nämnd -338 -430 -349 -458 0 
Kontor -8 001 -8 504 -8 894 -8 852 0 
Förvaltare och gode män -2 918 -2 811 -2 491 -3 322 0 
Ensamkommande barn          
- Sundsvall -185 -78 -51 0 0 
- Timrå 0 0 0 0 0 
- Nordanstig 0 0 0 0 0 
- Ånge 0 0 0 0 0 
Summa -11 441 -11 822 -11 785 -12 632 0 
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Analys av budgeterad nettokostnad per verksamhetsområde samt 
osäkerhetsfaktorer 
Nämnd 
Nämndens nettokostnader har ökat 2023 jämfört med 2022. Detta beror på att kostnader 
avseende utbildning av ny nämnd har lagts till.  

Osäkerhetsfaktor nämnd 
Då det är en ny mandatperiod är det okänt vilka kostnader som kan komma belasta nämnden, 
exempelvis ersättning för förlorad arbetsinkomst.  

Kontor 
Kontorets nettokostnader är princip oförändrad 2023 jämfört med 2022. Under 2022 har 
kontoret arbetat med digitalisering av befintliga akter. Detta arbete kommer att slutföras 2022. 
Inför 2023 kommer förvaltningen att öka personalgruppen från 14 personer till 15 personer 
för att göra en ambitionshöjning rörande service, utbildning och rekrytering av gode män och 
förvaltare.  

Osäkerhetsfaktor kontor 
Frånvaro i personalgruppen kan komma att påverka nämnden, dels oplanerad såsom 
sjukfrånvaro, dels planerad såsom föräldraledighet.  

Förvaltare och gode män 
Förvaltare och gode mäns nettokostnader har ökat 2023 jämför med 2022. Detta beror 
på ett flertal beslut rörande arvode som nämnden har fattat under 2022, bland annat 
startarvode och höjt arvode.  

Osäkerhetsfaktor förvaltare och gode män 
Det är lagstyrt när huvudmannen respektive kommunen ska betala arvodet. Kostnaderna 
för Förvaltare och gode män består i huvudsak av arvodeskostnader, i det fall 
kommunen betalar arvodet. Så huvudmännens tillgångar och inkomster är en 
osäkerhetsfaktor.  

Ensamkommande barn 
Ensamkommande barn 2023 förväntas ha en nettokostnad på 0 kr eftersom varje kommun stå 
för de nettokostnader som rör den egna kommunens ensamkommande barn. Om det i slutet av 
året är ett underskott gällande ensamkommande barn ska nämnden fakturera respektive 
medlemskommun.  

Osäkerhetsfaktorer ensamkommande barn 
Faktorer som kan komma att påverka ensamkommande barn är hur många barn som söker 
asyl i Sverige. I det fall det kommer ett ensamkommande barn ska det anordnas ett 
godmanskap och att arvode ska utgå i dessa ärenden enligt lag.  Migrationsverkets 
utredningstid för ensamkommande barn samt socialtjänstens utredningstid är en marginell 
osäkerhetsfaktor då det endast berör ett fåtal ärenden i dagsläget. 
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Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Inspektion av överförmyndarnämnden mitt 2020 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Länsstyrelsen har gjort en översyn och beslutar, med stöd av bifogat protokoll, att rikta kritik mot 
överförmyndarnämnden för långa handläggningstider vid byte av ställföreträdare och att nämnden 
inte hanterat ett överklagande i enlighet med gällande lagstiftning. Länsstyrelsen beslutar även att 
rikta kritik mot överförmyndarnämnden gällande sen inrapportering av statistik för verksamhetsåret 
2019. 
 
Länsstyrelsen beslutar att avsluta tillsynsärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens beslut 
Rapport  
 
Protokollsutdrag till 
Här skrivs de som berörs av beslutet 
 
Exp     /     2023 
 
 



Ämne: Beslut och protokoll efter tillsyn av Överförmyndarnämnden 2020
Från: Y-RB-Överförmyndare <overformyndare.vasternorrland@lansstyrelsen.se>
Till: overformyndarnamnden@sundsvall.se <overformyndarnamnden@sundsvall.se>; 
sundsvalls.kommun@sundsvall.se <sundsvalls.kommun@sundsvall.se>; kansli; 'ange@ange.se' 
<ange@ange.se>; kommun@nordanstig.se <kommun@nordanstig.se>; jokansli1@jo.se 
<jokansli1@jo.se>
Mottaget: 2022-12-30 15:32:48

Hej.
 
Bifogat finner ni beslut, protokoll och aktgranskningslista gällande tillsynen som gjordes för nämndens 
verksamhet 2020.
 
 
Kopia för kännedom till:
Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisionen i Nordanstigs kommun.
Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisionen i Sundsvalls kommun.
Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisionen i Timrå kommun.
Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisionen i Ånge kommun.
 
Vänliga hälsningar
 
Nina Skyttberg
Handläggare
 
Länsstyrelsen Västernorrland
Postadress: 871 86 Härnösand
Besöksadress: Nybrogatan 15 
Telefon växel 0611-34 90 00
www.lansstyrelsen.se/vasternorrland
 
Så hanterar vi dina personuppgifter
 

http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/om-oss/om-webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html
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Överförmyndarnämnden Mitt 
overformyndarnamnden@sundsvall.se 
 
 

 

Inspektion av Överförmyndarnämnden Mitt 2020 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar, med stöd av bifogat protokoll, att rikta kritik 
mot överförmyndarnämnden för långa handläggningstider vid byte av 
ställföreträdare och att nämnden inte hanterat ett överklagande i 
enlighet med gällande lagstiftning. 

Länsstyrelsen beslutar även att rikta kritik mot 
överförmyndarnämnden gällande sen inrapportering av statistik för 
verksamhetsåret 2019.  

Länsstyrelsen beslutar att avsluta tillsynsärendet.    

Beskrivning av ärendet 
I november 2020 genomförde Länsstyrelsen en inspektion av 
Överförmyndarnämnden Mitt i enlighet med 21 § 
förmynderskapsförordningen (1995:379). 

Efter granskningen bokades ett möte med nämnden där resultatet av 
granskningen presenterades, detta möte hölls digitalt via Skype den 13 
januari 2021. 

Länsstyrelsen har upprättat ett tillsynsprotokoll efter genomförd 
granskning vilket ligger som bilaga till detta beslut. 

I granskningen har det bland annat framkommit att nämnden i två 
ärenden (akt 33 och 2695) har väldigt långa handläggningstider vid 
byte av ställföreträdare samt att i ett ärende (akt 2695) har en enskild 
fått vänta nära en månad på en återkoppling från nämnden. 
Länsstyrelsen riktar kritik mot nämnden för detta.  

Dessutom har nämnden i ett ärende (akt 2695) inte hanterat ett 
överklagande i enlighet med lag. Länsstyrelsen riktar därmed kritik 
mot nämnden för detta. 

Länsstyrelsen har i samband med inspektionen även kontrollerat om 
överförmyndarnämnden har rapporterat in statistiken för 2019 enligt 
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26 § förmynderskapsförordningen (1995:379). 
Överförmyndarnämnden har den 4 maj 2020 lämnat in statistik för sitt 
verksamhetsår 2019. Statistiken skulle vara inrapporterad den 28 
februari 2020. Detta föranleder därmed kritik. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av enhetschef Helén Leijon med handläggare Nina 
Skyttberg som föredragande. 
 

Så här hanterar vi dina personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
 
Inspektionsprotokoll 2022-12-30 inkl. bilagor 
 

Kopia till: 
Kommunstyrelse, Kommunfullmäktige och revision i Sundsvalls 
kommun, sundsvalls.kommun@sundsvall.se 

Kommunstyrelse, Kommunfullmäktige och revision i Timrå kommun, 
timra.kommun@timra.se 

Kommunstyrelse, Kommunfullmäktige och revision i Ånge kommun, 
ange@ange.se 

Kommunstyrelse, Kommunfullmäktige och revision i Nordanstigs 
kommun, kommun@nordanstig.se 

JO, JOkansli1@jo.se 

mailto:sundsvalls.kommun@sundsvall.se
mailto:timra.kommun@timra.se
mailto:ange@ange.se
mailto:kommun@nordanstig.se
mailto:JOkansli1@jo.se
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Inspektion av Överförmyndarnämnden Mitt 2020 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har i sin granskning bland annat sett att det finns ett 
antal brister i diarieföringen och akthanteringen. Dessa brister 
föranleder dock ingen kritik. 

Nämnden har inte lämnat in statistiken för verksamhetsåret 2019 i tid. 
Länsstyrelsen riktar därmed kritik mot nämnden för detta. 

I granskningen har det bland annat framkommit att nämnden i två 
akter (33 och 2695) har väldigt långa handläggningstider vid byte av 
ställföreträdare samt att i en akt (2695) har en enskild fått vänta nära 
en månad på en återkoppling från nämnden. Länsstyrelsen riktar kritik 
mot nämnden för detta. 

Dessutom har nämnden i en akt (2695) inte hanterat ett överklagande i 
enlighet med lag. Länsstyrelsen riktar därmed kritik mot nämnden för 
detta. 

Allmänt om inspektionen 
I enlighet med 26 § förmynderskapsförordningen (1995:379), Fmf, 
ska överförmyndaren årligen lämna in statistik till länsstyrelsen. 
Nämnden rapporterade in statistiken för 2019 (föregående 
verksamhetsår) den 4 maj 2020.  Statistiken skulle ha varit 
inrapporterad senast den 28 februari 2020. 

Länsstyrelsen kunde vid kontroll konstatera att information om 
expeditionstid fanns uppsatt i enlighet med 8 § Fmf.  

Under 2020 ska länsstyrelsen bland annat kontrollera att granskningen 
av ställföreträdares redovisningshandlingar genomförs på korrekt vis 
och kontrollera att överförmyndarnas anmärkning på redovisningar 
leder till att åtgärder vidtas samt kontrollera att överförmyndarna gör 
erforderliga lämplighetskontroller av ställföreträdarna. Dessutom ska 
länsstyrelsen kontrollera överförmyndarnas handläggningstid vid byte 
av ställföreträdare. 

Länsstyrelsen granskade vid inspektionen 16 akter som valts ut 
slumpvis ur överförmyndarnämndens aktförvaring. En förteckning 
över de akter som granskats finns i bilaga till protokollet.  

På grund av rådande pandemi har länsstyrelsen valt att utföra 
inspektionen på distans, dvs. nämnden har skickat in kopior på de 
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akter som länsstyrelsen valt ut och granskningen har skett i 
länsstyrelsens egna lokaler. Detta har efterföljts av ett digitalt möte via 
Skype där nämnd och personal fått möjlighet att delta. 

Aktgranskningen 
Akterna granskades två år tillbaka i tiden och det ursprungliga 
förordnandet i domstol kontrolleras alltid. 

Diarieföring och akthantering 
I de granskade akterna framkommer bland annat följande brister vid 
ett fåtal (1–2) tillfällen: 

• Dubblett av diarienummer (olika handlingar)  
• Handling är inte diarieförd.  
• Felaktig rubrik i dagboksbladet mot vad handlingen avser. 
• Felaktiga diarienummer på handlingar/dagboksbladet. 
• Tjänsteanteckning som bara innehåller information om att ett 

samtal skett, inte vad samtalet handlat om eller andra uppgifter. 
Länsstyrelsen vill påtala vikten av att uppgifter som lämnas på 
annat sätt än genom en handling ska dokumenteras enligt 27 § 
Förvaltningslagen (2017:900), FL. 

I de granskade akterna framkommer följande brister vid ett flertal (≥3) 
tillfällen: 

• Årsräkningar/redogörelser byter diarienummer under 
handläggningstiden.  

• Felaktiga datum i dagboksblad/handling.  
• Handlingar som saknas i akten. 
• Handling saknar datum.  

Årsräkningar/sluträkningar/tillgångsförteckningar 
• Framgår inte på tillgångsförteckning att den är granskad med eller 

utan anmärkning i enlighet med 16 kap. 4 § FB. 
• Lång handläggningstid mellan inkommen årsräkning och begäran 

om komplettering (sex månader). 
• Föreläggande om vite upprättas innan deadline för STF att 

inkomma med årsräkningen gått ut. 

Anmälningsärenden 
Länsstyrelsen har i samband med den årliga granskningen även 
granskat två inkomna klagomål. 

Granskning av akt 33 
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I ärendet har det inkommit klagomål till länsstyrelsen bland annat 
gällande lång handläggningstid för byte, att ställföreträdaren (STF) 
inte får några svar och att nämnden inte bilagt alla handlingar till TR. 

Länsstyrelsens granskning: 

Det framgår i granskningen att STF begärt sig entledigad i oktober 
2018. Enligt akten har nämnden inte aktivt sökt efter en ny STF förrän 
i maj 2020 och vid tiden för länsstyrelsens granskning har byte 
fortfarande inte skett.  

Det innebär att ställföreträdaren varit tvungen att kvarstå i sitt uppdrag 
i över två år efter sin begäran om att bli entledigad.  

Det framgår även att tingsrätten haft en ansökan inne gällande 
upphörande av ställföreträdarskapet i sin helhet men att detta avslogs 
då behovet kvarstod.  

STF har blivit informerad om att hen kan ansöka hos tingsrätten själv 
om att bli entledigad, detta redan 2018. Verkar dock inte som att STF 
gjort detta.  

Länsstyrelsens bedömning: 

JO har i beslut dnr 539–2016 och dnr 351–2017 med flera ansett att en 
handläggningstid om åtta månader och längre är oacceptabelt gällande 
byte av ställföreträdare.  

Då byte ännu inte skett vid tidpunkten för granskningen och STF fått 
kvarstå i över två år som ställföreträdare riktar länsstyrelsen kritik mot 
lång handläggningstid för byte samt att nämnden varit passiv genom 
att det inte är gjort några försök för att hitta en ny ställföreträdare för 
uppdraget förrän efter ett och ett halvt år. 

Gällande klagomålen om att nämnden inte svarar på skrivelser eller 
frågor kan länsstyrelsen se att det i vissa fall tagit upp till en månad 
innan nämnden återkopplat till STF. Enligt 6 § förvaltningslagen 
(2017:900) (FL) ska en myndighet se till att kontakt med enskild blir 
smidig och enkel, och hjälp ska lämnas till den enskilde utan onödigt 
dröjsmål. Länsstyrelsen riktar kritik mot nämnden då det i några fall 
tagit dem nära en månad att ge den enskilde svar på skrivelse som 
inkommit till myndigheten. 

Gällande klagomålen om att nämnden inte vidarebefordrat underlag 
till tingsrätten lämnar länsstyrelsen detta utan åtgärd. Länsstyrelsen 
har inte mandat att styra vilka handlingar en överförmyndare anser 
vara relevanta i ett ärende i rätten.  

Granskning av akt 2695  
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I ärendet har det inkommit klagomål bland annat gällande skrivelser 
som inte besvarats och att HM varit utan STF en längre tid.  

Länsstyrelsens granskning: 

Utifrån nämndens tolkning har HM inte haft STF sedan 2018-06-05 då 
Hovrätten meddelat avslag på HM:s överklagan. Nämnden har yttrat 
sig i ärendet och informerat om att de ändrat sitt arbetssätt efter detta 
så att en huvudman inte riskerar att stå utan ställföreträdare mellan 
byten. 

Presumtiv GM tar i april 2019 tillbaka sitt åtagande. Förvaltarenheten 
ska återkomma till ÖFN om nytt förslag. De verkar inte göra så utan i 
oktober 2019 återkommer nämnden till förvaltarenheten. I dec-19 
beslutar nämnden om byte till MM där föräldrarna avstyrkt samtycke 
tidigare.  

Föräldrarna överklagar bytet 27 dec 2019. Byte till ännu ny GM 
(förslag från föräldrarna) i januari 2020.  

Länsstyrelsens bedömning: 

Ärendet är allmänt långsamt och passivt skött, det tillstår även 
nämnden i yttrandet.  

Länsstyrelsen riktar kritik för den långa handläggningstiden för byte 
av GM och att huvudmannen stått utan ställföreträdare i ett och ett 
halvt år. Länsstyrelsen väljer att rikta kritik (nivå tre istället för fyra, 
allvarlig kritik, av fem enligt Lst:s nationella kritiktrappa) med 
motivering att nämnden informerat om att det har upprättats och 
utvecklats rutiner som ska underlätta i framtida liknande situationer.  

Länsstyrelsen riktar även kritik mot att nämnden inte hanterat 
föräldrarnas överklagande av bytet i enlighet med 45 och 46 §§ FL.  

Gällande skrivelserna som inkom i januari från den klagande har 
denne fått svar och detta lämnar länsstyrelsen utan anmärkning i detta 
fall. 

Möte med överförmyndarnämnden 
Överförmyndarnämnden har inför besöket besvarat frågor kring sin 
verksamhet. Vid mötet med nämnden har några av svaren på dessa 
frågor kompletterats och förtydligats. Dessutom har de brister som 
länsstyrelsen uppmärksammat vid aktgranskningen diskuterats. 

Närvarande vid mötet var följande. 

Från länsstyrelsen; 
Nina Skyttberg, Peter Hamberg och Frida Lindgren, handläggare. 
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Från överförmyndaren; 
Rand Al Taie, Ida Maria Andersson, Mariola Bergström, Ulrika 
Danielsson, Hanna Frage, Jenny Hansson, Anders K Persson, Eva 
Sjödin, Katarina Thor och Mina Ångman, utredare samt Therese 
Samuelsson Östlund (chef) och Anneli Jonsson, jurist. 

Rose-Marie Antonic (ordf) och Mandy Eriksson Neu, nämnd. 

Arbetssätt och rutiner 
Kontoret har genomgått en omorganisation och alla benämns numera 
utredare förutom Therese (chef) och Anneli (bitr chef samt jurist). Nu 
ansvarar utredaren för ärendet ”från ax till limpa” till skillnad från 
tidigare. Kontoret är uppdelat på två team baserat på kompetens samt 
en rekryteringsgrupp. Delegationsordningen är uppdaterad med de nya 
rollerna. 

Förvaltningen använder Wärna Go sedan föregående år (2020) och 
överflytten verkar inte ha gett några tekniska problem. Dock arbetar 
man med nya rutiner.  

Nämnden har sett att det blivit en minskad ärendemängd, främst inom 
godmanskapsärenden. Förvaltningen arbetar med att se om det går att 
utröna eventuella anledningar, resultatet ska presenteras vid 
kommande nämnd. 

Nämnden använder sig av förvaltarenhet, i dagsläget är det tre 
årsarbetskrafter. Då länsstyrelsen sett att det i vissa ärenden är lång 
handläggningstid vid byten ställer man frågan om det går att använda 
sig av förvaltarenheten vid dessa tillfällen. Förvaltningen svarar att de 
inte kan säga åt enheten att ta på sig ärenden, men det finns en kontakt 
tagen för att gå igenom gemensamma förväntningar.  

Handläggningstider 
Mötet diskuterar akt 33 och de långa handläggningstiderna. Therese 
informerar att de tydliggjort rutiner så att alla förfrågningar registreras 
i akterna på ett sätt så att de syns, de har även satsat på att utse en 
specifik utredare med ansvar för rekrytering. Pga. pandemin har 
arbetet gått i stå men den nya organisationen ska säkerställa att 
rekryteringsarbetet inte blir lidande när det är arbetstoppar inom andra 
områden i förvaltningen. Det är initialt tänkt att två heltidstjänster ska 
arbeta med detta.  

Förvaltningen är ännu inte i mål gällande handläggningstider men 
arbete pågår. 



Protokoll  6 (6) Länsstyrelsen 
Västernorrland 
 

2022-12-29  203-9199-2020 
 

 

Årsräkningar 
I frågeformuläret har nämnden angett att det är 10 årsräkningar som 
inte är färdiggranskade, denna siffra behöver justeras då det bara är 
fyra kvar.  

Tillgänglighet 
Länsstyrelsen får en del samtal om att nämnden och förvaltningen är 
svår att nå och mötet diskuterar detta. Nämnden informerar att 
telefonsamtal/tider mäts och de kan inte se att det finns långa 
väntetider eller missade samtal där. Klagomålen kan ofta handla om 
att den inringande inte får kontakt med just den person som söks. Men 
arbete pågår för ytterligare utveckling av detta. 

Protokollförare 
Nina Skyttberg 

 

Bilagor 
Förteckning över granskade akter 

Frågor och svar inför inspektionen 
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Postadress: 871 86 Härnösand Telefon: 0611-34 90 00 E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vasternorrland  

Bilaga granskade akter 2020 
 

33, godmanskap, 
anmälningsärende LST dnr 
5021-20 

51, godmanskap 

2695, godmanskap, 
anmälningsärende LST dnr 
4377-20 

4118, godmanskap 

4807, förvaltarskap 

6184, förvaltarskap 

9004, förvaltarskap/tillfälligt 
godmanskap 

10036, godmanskap enligt 11:2 

10330, godmanskap 

10771, förvaltarskap 

11672, förmynderskap 

11912, godmanskap 

12050, ensamkommande barn 

12093, ensamkommande barn 

12165, ensamkommande 

12167, ensamkommande barn 

 

Aktnummer Diarie-
nummer 

Kommentar 

33, GM 181, 217, 
218, 240 

ÅR och redogörelser byter dnr under 
handläggningens gång. Vore bra att 
hålla allt som rör samma 
årsräkning/redogörelse på samma dnr 
om det är möjligt, för sökbarhet och för 
att kunna följa ärendet. 

 206, 211, 
228, 245, 
247 

Fel datum i dagboksblad. 

 263, 270 Handling ej registrerad i dagboksbladet 

 269 Handling ej ankomststämplad. 

  Årsräkning för 2017 – inkom först i 
februari, sedan tar det ca 6 månader till 
det begärs in en komplettering och 
ytterligare 2 månader tills 

 

Förteckning 
 

Datum 
2022-08-16 
 

 
 

Ärendebeteckning  
203-9199-2020 
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kompletteringen inkom. Årsräkningen 
är granskad och godkänd 2018-11-01. 

 Anmälan • Frågor i skrivelser daterade:  
• 9 nov -18 blir besvarade 6 dec -

18. 
• 3 okt -19 – ser inte ut att blivit 

besvarad.  
• 7 feb -20 – finns 

tjänsteanteckning från 14 feb -
20.  

• 9 april och 11 maj -20 besvarade 
26 maj -20. 
 

• STF (BO) begärt sig entledigad 2 
okt 2018, förnyad begäran 8 juli 
2019. 

Framgår att HM inte vill ha någon 
annan STF än BO. Men detta fråntar 
inte ÖFN ansvaret att söka efter ny 
STF då denna de facto begärt sig 
entledigad. 

Inte förrän 14 feb 2020 finns en 
tjänsteanteckning att kontakt tagits 
med HM:s systerdotter (vilken är 
nämnd i ett antal tidigare handlingar 
som ev. tilltänkt ny STF men verkar 
aldrig blivit kontaktad av ÖFN 
förrän vid detta tillfälle) för allmän 
information om behovet av STF för 
HM. Ingen förfrågan verkar göras 
då. I tjänsteanteckning 16 april 2020 
framgår att systerdottern fått frågan 
men sagt nej. Första riktiga 
förfrågan till potentiell ny STF finns 
daterad 29 maj 2020. Det efterföljs 
av ytterligare några förfrågningar 
till ev. STF i september 2020. Tar 
ändå ett år och sex månader innan 
ÖFN formellt ställt frågan till någon 
om uppdraget. 

Vid granskningen (november 2020) 
har ännu inget byte skett.  
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• Gällande BO:s brev från den 14 
oktober 2020: Hon hänvisar till 
3 skrivelser daterade 12 april, 11 
maj och 23 juni som ÖF inte 
hade bilagt sitt yttrande till 
tingsrätten 2020-10-05. I ÖF akt 
så finns det inkomna skrivelser 9 
april, 12 maj och 25 juni (det är 
dessa hon refererar till, man kan 
se i bilagorna till Maritas 
yttrande daterat 13 oktober 2020 
att de stämmer överens med 
handlingarna i akten). 
Skrivelsen som inkom 12 april 
är bilagd ÖF yttrande men inte 
resterande 2. 

   

51, GM  Inget att anmärka kring akten. 

   

2695, GM Anmälan Klagomål på bland annat 

- skrivelser som inte besvaras. 
- HM varit utan stf en längre tid. 

ÖFN har fått möjlighet att yttra sig över 
ärendet i lst dnr 4377-20. 

Lst:s granskning: 

Utifrån nämnden har HM inte haft stf 
sedan 2018-06-05 då Hovrätten 
meddelat avslag på HM:s överklagan. I 
yttrandet i dnr 4377-20 meddelar 
nämnden att de ändrat sitt arbetssätt 
efter detta så att en HM inte riskerar att 
stå utan GM mellan byten.  

Juni 2018 inkommer pappan med 
intresseanmälan att bli GM. Svar på 
detta den 27 juni. Görs ingen kontroll 
av honom förrän mars 2019. ÖFN har i 
sitt yttrande noterat och tillstått 
passivitet kring detta. 

Presumtiv GM tar i april 2019 tillbaka 
sitt åtagande. Förvaltarenheten ska 
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återkomma till ÖFN om nytt förslag. De 
verkar inte göra så utan i oktober 2019 
återkommer nämnden till 
förvaltarenheten. I dec-19 beslutar 
nämnden om byte till MM där 
föräldrarna avstyrkt samtycke tidigare.  

Föräldrarna överklagar bytet 27 dec 
2019. Byte till ännu ny GM (förslag 
från föräldrarna) i januari 2020.  

Lst:s bedömning: 

Ärendet är allmänt långsamt och passivt 
skött, det tillstår även nämnden i 
yttrandet.  

Länsstyrelsen riktar kritik för den långa 
handläggningstiden för byte av GM 
(nivå tre istället för fyra, allvarlig kritik, 
av fem enligt Lst:s nationella 
kritiktrappa). Anledning till den ”lägre” 
nivån motiveras med att nämnden 
informerat om att det har upprättats och 
utvecklats rutiner som ska underlätta i 
framtida liknande situationer.  

Länsstyrelsen riktar även kritik mot att 
nämnden inte hanterat föräldrarnas 
överklagande av bytet i enlighet med 45 
och 46 §§ FL.  

Gällande skrivelserna som inkom i 
januari från den klagande har denne fått 
svar – inget att erinra från länsstyrelsens 
sida 

 161, 168, 
171, 176, 
182 

Tjänsteanteckning diarieförd som 
inkommande men det rör ett utgående 
samtal. Ska diarieföras som upprättad 
handling 

 166, 179, 
184, 186 

Utgående handling diarieförd som 
inkommen i diariet.  

   

4118, GM 144 Felaktigt datum på dagboksbladet. 
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4807, FV 107 Två handlingar med samma dnr. 

 118 Tjänsteanteckning om inkommen 
komplettering ”Kontobevis”, detta 
fattas dock i akten – troligen återsänt till 
STF. Ingen åtgärd. 

   

6184, FV 191 Redogörelse byter dnr efter granskning. 

 194 Handling saknas i akt. 

   

9004, FV, 
tillfällig GM 

 Information om när det beslutades att 
sätta in en tillfällig god man saknas 
(tjänsteanteckning eller beslut?) 

 218 

 

Handling ska enligt diariebladet vara en 
inkommen redogörelse men handlingen 
är ”Begäran om entledigande som God 
man”. Begäran om entledigande har dnr 
219 i diariekortet. 

 220 

 

Handling registrerad som ”Redogörelse 
inkom 2018” är endast en 
tjänsteanteckning. Ingen redogörelse 
finns i akten. 

 226 

 

STF (tillfällig GM) påminner om att 
han vill entledigas (det har gått 2 
månader sedan han blev klar med 
uppdraget och ansökte om 
entledigande). Ytterligare en dryg 
månad tar det innan ÖF skickar en 
begäran om yttrande till den tillfälliga 
GM och sedan beslutar om 
entledigande. Drygt 3 månader fick han 
vänta på att bli entledigad. Helt ok 
handläggningstid för byte, ingen åtgärd 
från LST. 

 236 

 

Föreläggande om vite skapas den 21 
mars trots att enligt påminnelse om 
årsredovisning (handling 235) ger FV 
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tom 22 mars på sig att komma in med 
årsredovisningen.  

Då FV inte skickat in ÅR på ett helt år 
så borde hen kanske entledigats, även 
efterföljande ÅR lämnas inte in. 

Även ÅR gällande 2019 skapas ett 
förslag om Föreläggande om vite den 9 
mars trots att FV fått tom 19 mars på sig 
att komma in med ÅRR. 

 243 

 

I handling, inkom 27 november 2019 
(omprövning av FV), skriver FV att han 
inte tycker att HM behöver FV längre. 
ÖF begär in ett kompletterande yttrande 
men inget inkommer. 

 255 Handling saknar ankomststämpel 

 258 Handling saknas i akt 

 268 Handling är upprättad 1 oktober 2020 
men registrerad som upprättad 2 
oktober 2020 

 269 Handling ”årsräkning inkomst” saknas i 
akt. 

   

10036, 11:2 14 Handling saknas i akt 

 39 Framgår ej på handling 
(tillgångsförteckning) att den är 
granskad med eller utan anmärkning. 

   

10330, GM 42 Redogörelse – byter dnr vid 
granskningen 

 67, 74 

 

Handling 67 och handling 74 gäller 
årsräkning 2019. Borde vara samma 
diarienummer. 
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10771, FV 

 

39, 40, 
41, 42, 
43, 58 

Själva handlingen saknas i akt, är i 
akten bara ett dagboksblad där ingen 
information framgår. 

 52 Tjänsteanteckning från samtal, framgår 
dock inte vad samtalet handlade om 

 57 

 

Handlingen är ett dagboksblad med 
texten begärt anstånd. Ingen ytterligare 
skrivelse finns i akten. 

   

11672, FM  Inga synpunkter. 

   

11912, GM 4 Handling saknas i akt.  

   

12050, EKB  Inga synpunkter. 

   

12093, EKB  10 dagar att förordna stf. 

 20 Felaktigt datum i dagboksblad. 

 22 Framgår inte på handling (redogörelse) 
när den är granskad. Ej lagkrav, ingen 
åtgärd från länsstyrelsen. 

   

12165, EKB  12 dagar från utskick av åtagande till 
inkommet och beslut om förordnande 
av GM.  

   

12167, EKB  10 dagar att förordna stf. 

 8 Förteckning, granskad utan anmärkning, 
dock ej kryssad på handling. 
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Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2022-12-15 KTN/2022:338 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 Kommunfullmäktige 
 
 
 
Medborgarförslag om en cykel/gångbana mellan Timrå kyrka och 
cykelgångbanan vid virkesinfarten östra Östrandsfabriken - Kultur- och 
tekniknämndens beslut 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om en cykel/gångbana mellan Timrå kyrka och cykelgångbanan vid 
virkesinfarten östra Östrandsfabriken har inkommit. 
 
Förslagsställaren har angett att hen inte vill föredra sitt ärende på sammanträdet. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen ser positivt på en gång- och cykelväg på sträckan. Kommunen har 
tidigare jobbat med att knyta samman olika gång- och cykelpartier till sammanhållna sträckor. Efter 
denna sträcka finns inte det. Förhandlingar pågår dock med Trafikverket om väghållarbyte på del av 
sträckan. Förvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget avslås. Förvaltningen kommer att lyfta 
frågan i den gemensamma samverkansgruppen som finns mellan kommunen och Trafikverket. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-12-14 avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 221214 §123 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Här skrivs de som berörs av beslutet 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
Kultur- och teknikförvaltningen 
 
 
Jan Eriksson 
Förvaltningschef



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2022-12-14 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 123 
Medborgarförslag om en cykel/gångbana mellan Timrå kyrka och 
cykelgångbanan vid virkesinfarten östra Östrandsfabriken 
KTN/2022:338 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Avslå medborgarförslaget. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om en cykel/gångbana mellan Timrå kyrka och cykelgångbanan vid 
virkesinfarten östra Östrandsfabriken har inkommit. 
 
Förslagsställaren har angett att hen inte vill föredra sitt ärende på sammanträdet. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen ser positivt på en gång- och cykelväg på sträckan. Kommunen har 
tidigare jobbat med att knyta samman olika gång- och cykelpartier till sammanhållna sträckor. Efter 
denna sträcka finns inte det. Förhandlingar pågår dock med Trafikverket om väghållarbyte på del av 
sträckan. Förvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget avslås. Förvaltningen kommer att lyfta 
frågan i den gemensamma samverkansgruppen som finns mellan kommunen och Trafikverket. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef teknik 
Trafikingenjör 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



 TIMRÅ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Postadress 
861 82 Timrå 

Besöksadress 
Köpmangatan 14 

Tel: 060-16 31 00 
Fax: 060-16 31 05 

Bankgiro 
5672-9387 

MINNESANTECKNINGAR – PRESIDIEKONFERENS/ARVODESKOMMITTÉN  
 
Närvarande:  Jan-Christer Jonsson (S), ordf 

Björn Hellquist (Tidigare L) 
 
 
 
 

Övriga:  Annika Nyberg, kommunsekreterare 
  
    
     
Plats:  Timrå kommunhus, Norden 
 
Tid:  2022-05-03 kl. 09.40-10.00 
 
Välkommen 
 
Ordförande hälsar samtliga närvarande välkommen och förklarar mötet öppnat. 
 
 
 

10. Medborgarförslag om att använda delar av konstgräset från NCC till planen på 
Radhusgatan 

 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
 
Översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 
 

11. Medborgarförslag om att det byggs en cykel- och gångväg längs Östra 
Laggarbergsvägen mellan Vävlandsvägen och Västra Laggarbergsvägen 

 
 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
 
Översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 
 

12. Medborgarförslag om att det införs en begränsning av fordonstrafik på 
Köpmangatan mellan rondellerna vid Simhallen och Framnässkolan mellan 22.00 
och 05.00 

 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
 
Översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 
 
 



 TIMRÅ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 2(2) 

13. Medborgarförslag om att det ordnas med soptunnor och vindskydd med 
sittplatser eller sittbänkar vid Fagervik 

 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
Översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 
 

14. Medborgarförslag om att konstgräs i NCC hallen anläggs på Sörviks 
Samfällighetsförenings fotboll/ishockeyplan 

 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
Översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 
 

15. Medborgarförslag om Bygg inte anslutvägar mot Höjdvägen från Solhöjden 
villastad 

 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
Översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 
 

16. Medborgarförslag om en Cykel/gångbana mellan Timrå kyrka och 
cykelgångbanan vid virkesinfarten östra Östrandsfabriken 

 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
Översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 
 

17. Medborgarförslag om Kommunfullmäktige beslutar att tillsätta en utredning 
kring hur tekniska hjälpmedel kan nyttjas inom vård och omsorg 

 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
Översända medborgarförslaget till socialnämnden för besvarande. 
 

18. Medborgarförslag om gångväg mellan Timrå och Laggarbergs skola 
 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
Översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 
 

19. Medborgarförslag – Norrlandsportalen 
 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
Översända medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
Vid anteckningarna 
Annika Nyberg 
Kommunsekreterare



Sida
(1 2)

Signeringsunderlag

Organisationsnr
212000-2395

Bankgiro
5672-9387

Telefon
060-16 31 00 vx

Fax
060-16 31 05

Hemsida
www.timra.se

E-post
info@timra.se

Besöksadress
Köpmangatan 14

Postadress
Timrå kommun
861 82 Timrå

Medborgarförslag

1. Förslag

Beskrivning
Beskriv kort ditt förslag.

Cykel/gångbana mellan timråkyrka och cykelgångbanan som börjar vid virkesinfarten östra östrandsfabriken.

Jag föreslår att kommunfullmäktie/nämnden beslutar
Beskriv ditt beslutsförslag t. ex: 
Jag föreslår att...... 

Jag tycker att en gångcykelbana mellan kyrkan och förbi fabriken skulle va bra- Det fattas en bit där imellan .Vägen är inte kul att 
gå eller cykla på ingen vägkant och mycket tung trafik till fabrik.plats att anlägga en sådan finns ju på södra sidan av vägen.Skulle 
va perfekt att ansluta den till banan som går nerför kyrkbacken.

Presentation
Ange om du själv önskar komma och presentera ditt förslag vid det beslutande mötet.
Nej

2. Personuppgifter
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Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2022-12-15 KTN/2022:339 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 Kommunfullmäktige 
 
 
 
Medborgarförslag om att det införs en begränsning av fordonstrafik på 
Köpmangatan mellan rondellerna vid Simhallen och Framnässkolan 
mellan 22.00 och 05.00 - Kultur- och tekniknämndens beslut 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om att det införs en begränsning av fordonstrafik på Köpmangatan mellan 
rondellerna vid Simhallen och Framnässkolan mellan 22.00 och 05.00 har inkommit. 
 
Förslagsställaren har angett att hen inte vill föredra sitt ärende på sammanträdet. 
 
Kultur- och teknikförvaltningens uppfattning är att det inte är många boende som störts nämnvärt av 
de spontancruisingar som varit. Vi har på kultur- och teknikförvaltningen fått in klagomål av totalt 
två medborgare sedan i januari, varav en av dessa skickat klagomål flera gånger. Vi ställer också lite 
frågande till att förslagsställaren skriver hen att ”vi boende..” då det inte finns med några 
namnunderskrifter från andra boende i området. Vi behöver då behandla detta som en synpunkt från 
förslagsställarna. 
 
Uppfattningen om spontancruising är störande eller inte varierar mellan olika individer beroende på 
acceptans och intressen. Det är många som uppskattar cruisingarna även bland de boende. 
 
Ljud och rörelse förekommer i de centrala delarna av alla tätorter och att det ibland blir mer än en 
vanlig fredag kväll kan förekomma och får accepteras i den typen av central miljö. Dock är vi väl 
medvetna om att det kan bli mer än det går att stå ut med och då är det en polisiär angelägenhet 
snarare än en kommunal att lösa, då polisen är myndighet och har lagar till förfogande att ingripa 
vad det gäller ljud, nedskräpning, vandalisering och så vidare.  
 
Förslagsställaren anser att problemen har ökat sedan det infördes förbud mot fordonstrafik på 
industriområdet, men här har vi sett att den marginella ökning som skett började långt innan 
förbudet införts och har snarare att göra med facebookfenomenet att snabbt sammankalla till 
spontana träffar än att göra med förbud på industriområdet. Även tidigare år har cruisingar 
förekommit årligen i Timrå, dock under arrangerade former. Även här anser vi att också det är en 
polisiär fråga. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen har varit i kontakt med Polisen som säger att klagomålen varit få 
och att de inte ser några problem som sticker ut. 
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Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2022-12-15 KTN/2022:339 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 
Kultur- och teknikförvaltningens uppfattning är att inte införa förbud mot trafik med fordon på 
Köpmangatan då Timrå centrum alltid varit öppet för alla. Ett förbud skulle säkert gagna några 
boende i centrum men det skulle också begränsa många fler invånare och boende i sin frihet att 
använda den kommunala vägen. Förvaltningen förslår att medborgarförslaget avslås. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-12-14 avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 221214 §124 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Här skrivs de som berörs av beslutet 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
Kultur- och teknikförvaltningen 
 
 
Jan Eriksson 
Förvaltningschef



 TIMRÅ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Postadress 
861 82 Timrå 

Besöksadress 
Köpmangatan 14 

Tel: 060-16 31 00 
Fax: 060-16 31 05 

Bankgiro 
5672-9387 

MINNESANTECKNINGAR – PRESIDIEKONFERENS/ARVODESKOMMITTÉN  
 
Närvarande:  Jan-Christer Jonsson (S), ordf 

Björn Hellquist (Tidigare L) 
 
 
 
 

Övriga:  Annika Nyberg, kommunsekreterare 
  
    
     
Plats:  Timrå kommunhus, Norden 
 
Tid:  2022-05-03 kl. 09.40-10.00 
 
Välkommen 
 
Ordförande hälsar samtliga närvarande välkommen och förklarar mötet öppnat. 
 
 
 

10. Medborgarförslag om att använda delar av konstgräset från NCC till planen på 
Radhusgatan 

 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
 
Översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 
 

11. Medborgarförslag om att det byggs en cykel- och gångväg längs Östra 
Laggarbergsvägen mellan Vävlandsvägen och Västra Laggarbergsvägen 

 
 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
 
Översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 
 

12. Medborgarförslag om att det införs en begränsning av fordonstrafik på 
Köpmangatan mellan rondellerna vid Simhallen och Framnässkolan mellan 22.00 
och 05.00 

 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
 
Översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 
 
 



 TIMRÅ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 2(2) 

13. Medborgarförslag om att det ordnas med soptunnor och vindskydd med 
sittplatser eller sittbänkar vid Fagervik 

 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
Översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 
 

14. Medborgarförslag om att konstgräs i NCC hallen anläggs på Sörviks 
Samfällighetsförenings fotboll/ishockeyplan 

 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
Översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 
 

15. Medborgarförslag om Bygg inte anslutvägar mot Höjdvägen från Solhöjden 
villastad 

 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
Översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 
 

16. Medborgarförslag om en Cykel/gångbana mellan Timrå kyrka och 
cykelgångbanan vid virkesinfarten östra Östrandsfabriken 

 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
Översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 
 

17. Medborgarförslag om Kommunfullmäktige beslutar att tillsätta en utredning 
kring hur tekniska hjälpmedel kan nyttjas inom vård och omsorg 

 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
Översända medborgarförslaget till socialnämnden för besvarande. 
 

18. Medborgarförslag om gångväg mellan Timrå och Laggarbergs skola 
 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
Översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 
 

19. Medborgarförslag – Norrlandsportalen 
 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
Översända medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
Vid anteckningarna 
Annika Nyberg 
Kommunsekreterare



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2022-09-01 KTN/2022:337 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 Kommunfullmäktige 
 
 
 
Medborgarförslag om att det byggs en cykel- och gångväg längs Östra 
Laggarbergsvägen mellan Vävlandsvägen och Västra 
Laggarbergsvägen - Kultur- och tekniknämndens beslut 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om att det byggs en cykel- och gångväg längs Östra Laggarbergsvägen mellan 
Vävlandsvägen och Västra Laggarbergsvägen har inkommit. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-08-31 avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Trafikverkets beslut om fortsatt hantering efter åtgärdsvalsstudie ” Tillgänglighets- och säkerhetsbrist 
väg 648 Timrå-Laggarberg”, Timrå kommun 
Regional infrastrukturplan för Västernorrland 2022–2033 
Protokollsutdrag KTN 220831 §76 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Här skrivs de som berörs av beslutet 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
Kultur- och teknikförvaltningen 
 
 
Jan Eriksson 
Förvaltningschef 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2022-08-31 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 76 
Medborgarförslag om att det byggs en cykel- och gångväg längs Östra 
Laggarbergsvägen mellan Vävlandsvägen och Västra 
Laggarbergsvägen 
KTN/2022:337 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Avslå medborgarförslaget. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om att det byggs en cykel- och gångväg längs Östra Laggarbergsvägen mellan 
Vävlandsvägen och Västra Laggarbergsvägen har inkommit. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås då Trafikverket är väghållare.  
 
Trafikverket har gjort en åtgärdsvalsstudie på vägsträckan som ligger till grund för framtida beslut. 
Åtgärdsvalsstudier tar hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder och kombinationer av dessa t ex 
gång- och cykelväg. Val av åtgärder handlar om att lösa problem och tillgodose behov. Valen ska 
bidra till en hållbar samhällsutveckling genom kostnadseffektiva åtgärder. Det är ett arbetssätt som 
sker i olika faser. Det är studier baserade på dialog och med tydlig dokumentation. Följande faser 
ingår: 

 Initiera 
 Förstå situationen 
 Pröva tänkbara lösningar 
 Forma inriktning och rekommendera åtgärder 

 
Trafikverket beslutade 2021-03-29 om fortsatt hantering efter åtgärdsvalsstudie ”Tillgänglighets- och 
säkerhetsbrist väg 648 Timrå-Laggarberg”, Timrå kommun. 
 
Regionen ansvarar för den regionala transportplanen. Den 22–23 juni 2022 fastställde 
regionfullmäktige ”Regional infrastrukturplan för Västernorrland 2022–2033”. Exempel på satsning 
är väg 648 cykelväg Laggarbergsvägen. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Trafikverkets beslut om fortsatt hantering efter åtgärdsvalsstudie ” Tillgänglighets- och säkerhetsbrist 
väg 648 Timrå-Laggarberg”, Timrå kommun 
Regional infrastrukturplan för Västernorrland 2022–2033 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 



Protokollsutdrag 
2 

 Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2022-08-31 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
 
Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef teknik 
Trafikingenjör 
 
Exp     /     2022 
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                     Kopia till: 

 Diariecenter 

  

 

Trafikverkets beslut om fortsatt hantering efter 
åtgärdsvalsstudie ” Tillgänglighets- och säkerhetsbrist väg 
648 Timrå-Laggarberg”, Timrå kommun 

 
 

Bakgrund 

Väg 648 och väg 631 är vägar som kopplar ihop Timrå centrum och Laggarbergs skola. 
Kommunen har lyft att väg 648, som är en viktig skolväg, har brister för oskyddade 
trafikanter. Vägen går från Timrådalen där många av skolbarnen bor och sedan ut på väg 631 
där Laggarbergsskolan ligger.  

Väg 648 och 631 trafikeras av kollektivtrafik. Det finns behov av att se över hållplatslägena 
och utformning av hållplatserna för att förbättra tillgänglighet och säkerhet till dem. Väg 648 
utgör också en pendlingsväg för boende i Indal, Kovland samt Laggarberg som arbetar i 
Timrå, samt för serviceresor till Timrå centrum.  

Syftet med studien var att analysera vilka problem, brister och behov som finns, samt att 
formulera mål och klargöra alternativ och lösningar. Åtgärdsvalsstudiens omfattning utökades 
från att initialt innefatta väg 648 till att även omfatta väg 631 fram till tätorten Kovland som 
ligger i Sundsvalls kommun. Väg 631 är uppklassad till BK4 och används av tung trafik som 
ska till Östrandsfabriken. 
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Åtgärdsvalsstudiens arbetsprocess  

Metod  
Åtgärdsvalsstudien har utgått från metodiken för åtgärdsvalsstudier som innefattar de fyra stegen 

Initiera, Förstå situationen, Pröva tänkbara lösningar samt Forma inriktning och rekommendera 

åtgärder.   

Intervjuer har skett med berörda aktörer; 

 Timrå kommun  
 Trafikverket  
 Planupprättare  
 Kollektivtrafiksmyndighet  
 Laggarbergsskolan  

 

Problem, brister och behov 

Bristande trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter längs väg 648: 

 Cyklister och andra oskyddade trafikanter färdas i blandtrafik längs väg 648.  
 Blandtrafik innebär en ökad otrygghet och bristande trafiksäkerhet för både 

fordonsförare, cyklister och oskyddade trafikanter, vilket ökar sannolikheten för 
trafikolyckor.  

 Väg 648 är bitvis rak och inbjuder till höga hastigheter. Cyklister och oskyddade 
trafikanter upplever hastigheten som högre än den skyltade. Konsekvensen blir att fler 
oskyddade trafikanter (t.ex. skolbarn) väljer alternativa färdmedel (bil, buss, skoltaxi 
etc.) för att ta sig till olika målpunkter.  

 Individer i olika åldrar upplever väg 648 som smal. Upplevelsen av en smal väg 
utmynnar i en otrygghet att vistas på vägen för oskyddade trafikanter och cyklister. 
Det finns inget vingelutrymme och föräldrar till skolbarn i unga åldrar avstår från att 
låta barnet/barnen gå eller cykla längs vägen till t.ex. skola eller andra målpunkter. 
 

Bristande trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter längs väg 631  

 Cykelvägen är till största del separerad från väg 631med kantsten, men upplevs ändå 
som smal och otrygg. Det är svårt att mötas och det är lätt att hamna ute i biltrafiken 
vid möte.  

 Längs delar av väg 631 färdas oskyddade trafikanter i blandtrafik vilket skapar en 
otrygg trafikmiljö.  
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 Fordonstrafiken upplevs överskrida skyltad hastighet. Utpekat parti är bland annat 
vägavsnittet förbi Laggarbergs skola. Upplevd hastighetsöverträdelse i anslutning till 
en skola medför att flera föräldrar anser trafikmiljön kring skolan som allt för otrygg. 
Föräldrarna skjutsar hellre sina barn till skolan eller andra målpunkter än låter dem 
cykla eller gå.  
 

Bristande tillgänglighet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter vid passager av väg 
631 och 648  

  Längs väg 648 samt väg 631 för studerad sträcka finns inga skyltade passager för 
oskyddade trafikanter. Avsaknaden av tydligt anvisade passager främst i anslutning till 
Laggarbergs skola, busshållplatser och korsningspunkter medför att individer korsar 
vägarna där tillfälle ges, något som skapar en otrygg trafikmiljö för samtliga 
trafikanter.  
 
 

Busshållplatserna längs väg 631 och väg 648 har bristande tillgänglighet och 
trafiksäkerhet. 

 DinTur har lyft brister i utformningen och skyltningen av busshållplatser längs väg  
631 och 648. Hållplatser som saknar bussfickor medför att bussen får stanna mitt i 
vägen. Busschaufför, bilister och oskyddade trafikanter upplever hållplatserna som 
trånga/smala. Trafiksäkerheten vid och omkring hållplatslägen upplevs som otrygg. 
 

 Hållplatsläget vid Laggarbergs skola fungerar periodvis dåligt till följd av att anvisad 
hållplats för buss blockeras av bilister som hämtar/lämnar barn vid skolan. Bussen kan 
då inte köra in på anvisad plats och passagerarna får i värsta fall kliva av i anslutning 
till infarten till parkeringen. Upplevelsen för oskyddade trafikanter, bilister och 
kollektivtrafik blir kaotisk och ger upphov till en otrygg trafikmiljö och frustration.  
 

Mål för åtgärder  
Målen med åtgärdsvalsstudien är att identifiera åtgärder som bidrar till att oskyddade 
trafikanter inom utredningsområdet på ett säkert sätt ska kunna förflytta sig till och 
från målpunkter. Tillgänglighet och säkerheten kring och till kollektivtrafiken ska 
vara hög.  

A. Barns skolvägar ska vara säkra  

B. Det ska vara säkert för oskyddade trafikanter att färdas längs väg 631 och 648  

C. Det ska vara säkert för oskyddade trafikanter att passera väg 631 och 648  

D. Busshållplatser ska vara säkra och tillgängliga  
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E. Det ska vara tydligt för bilister längs väg 631 och 648 var oskyddade trafikanter kan 
förväntas passera vägen  

 

 

Remiss 

ÅVS-rapporten har varit på en informell remiss till Timrå kommun som har lämnat 
synpunkter på innehållet och prioriteringen av åtgärder. Man poängterar att när kommunen 
initierade en brist i detta område via Öppet fönster avsåg det enbart väg 648 och behovet av 
att separera oskyddade trafikanter från biltrafiken, samt se över behovet av busshållplats. 
Bakgrunden var bl a de skrivelser vi fick från skolan med underskrifter från föräldrar och 
elever, samt kommunens strävan att förbinda tätorterna med GC-förbindelser enligt deras GC-
plan. 

Kommunen säger att på väg 631 finns det trots allt en smal gångbana/GC-väg på väg 631 och 
två busshållplatser. Vid skolan är det nedsatt till 30 km/h under skoltid och så har det varit en 
skylt som tänts när man överskridit hastigheten. Kommunens uppfattning är att åtgärd nr 9 i 
paket A och ev åtgärd nr 4 om dispens kan ges för ATK, samt åtgärd nr 20 ska prioriteras 
först. Därtill bör olika steg 1- åtgärder övervägas liksom åtgärd 12, 19 och 21. 

 

Åtgärdsvalsstudiens åtgärdspaket; 

 

 

Åtgärdspaket A är sammansatt av åtgärder med fokus på ökad trafiksäkerhet och 
tillgänglighet för gång- och cykeltrafik mellan Laggarberg och Timrå.  

Paket kan delas in i två sträckor 1 & 2. Sträcka 1 är en ny gång- och cykelbana längs väg 648, 
från korsningen med väg 631 till befintlig GC-anslutning väg 647 (Vävlandsvägen). Sträcka 2 
är en breddning av befintlig gång- och cykelbana 0,5-1,0 m på en sträcka av ca 900 m, mellan 
skolan i Laggarberg och väg 648. I samband med åtgärderna på GC-banorna sker även en 
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översyn över belysningen för eventuellt komplettering av belysning längs väg 631 från 
Laggarberg till väg 648.  

De rekommenderade åtgärderna hanteras vidare inom vägplan genom Trafikverket, och 
finansieras genom länstransportplan. Sträcka 1 är högt prioriterad av Timrå kommun.  

 

Åtgärdspaket B är sammansatt av trafiksäkerhetshöjande åtgärder i nära anslutning till 
Laggarbergs skola, med förbättrad tillgänglighet och trafiksäkerhet för samtliga trafikslag 
med fokus på ökad trygghet för skolbarn. Som underlag för arbetet behövs förnyade 
trafikmätningar som även registrerar hastighet. Dispens för hastighetsövervakning genom 
ATK bör övervägas vid skolan. Trafiksäkra passager för oskyddade trafikanter byggs vid 
skolan och vid hållplats Laggarberg centrum, med tydlig skyltning, målning och belysning. 
Busskurer sätts upp vid hållplats Laggarberg centrum (norra sidan) och vid Laggarberg skola 
(södra sidan).  

De rekommenderade åtgärderna utförs på kort sikt och hanteras vidare inom vägplan 
alternativt kommunens säkerhets- och tillgänglighetsarbete och finansieras av kommunen.  

Åtgärdspaket C består av åtgärder för att öka tillgängligheten till busshållplatsen vid 
korsningen väg 648/Vävlandsvägen. Befintlig gång- och cykelväg från Vävlandsvägen ansluts 
till hållplatsläget vid korsningen väg 648/Vävlandsvägen för att öka tillgängligheten till 
hållplatsen. Alternativt kan hållplatsläget omlokaliseras. Åtgärdspaketet kan med fördel 
kombineras med Åtgärdspaket A.  

De rekommenderade åtgärderna utförs på medellång sikt och hanteras vidare inom vägplan 
genom Trafikverket.  

Åtgärdspaket D består av åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten för samtliga trafikslag 
mellan Kovland och Laggarberg. Separat GC-bana byggs längs väg 631 mellan Kovland och 
Laggarberg samt kompletteras med vägbelysning mellan Laggarberg och Solum.  

De rekommenderade åtgärderna utförs på medellång sikt och hanteras vidare inom vägplan 
genom Trafikverket och finansieras genom länstransportplan.  
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Inför beslut om fortsatt hantering: 
Inför beslut om fortsatt inriktning har avstämning gjorts med enheterna Utredning, 

Trafikmiljö och Åtgärdsplanering samt med Kramfors kommun.  

 
Trafikverkets inriktning och rekommendation 
Detta beslut avser enbart åtgärder inom Trafikverkets ansvarsområden. Åtgärder i åtgärdspaket 

som annan part ansvarar redovisas även om inte TRV tar ansvar för dessa. 

Föreslagna åtgärdspaket som Trafikverket ansvarar för och som rekommenderas att gå vidare 

med är (markerade rader); 

Åtgärds-
paket 

Inriktning och 
rekommenderade 
åtgärder 

Steg 
enligt 4-
stegs-
princip 

Förslag till 
fortsatt 
planering och 
hantering 

Bör gå 
vidare 
av 
TRV 

Kommentar Ansvar När i tid? 
Nära: 1-2 år 
Kort: 2-5 år 
Medel: 5-0 år 
Lång: > 10 år 
 

Förslag 
till 
finan-
siering 

A Sträcka 1: Anläggning 
av ny gång- och 
cykelbana längs väg 
648 (mellan väg 631 
och 647) 

Steg 3 Underlag till 
revidering reg. 
plan 

Ja Timrå 
kommun 
anser att 
denna åtgärd 
är viktigast.  

TRV Prio 1 
Medel-lång 
sikt 

Reg. plan 
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A Sträcka 2: Breddning 
av befintlig gång- och 
cykelbana (0,5-1,0 m). 
900 m sträcka på väg 
631 
 

Steg 3  Underlag till 
revidering reg. 
plan 

Ja  TRV Prio 2 
Medel-lång 
sikt 

Reg. plan 

B Se över lämpliga gång- 
och cykelpassager vid 
hållplatsläget vid 
Laggarbergs centrum. 
 

Steg 3 Underlag till 
revidering reg. 
plan 

Ja 

 
 

 
 
 
 

TRV 
 
 
 

Kort sikt  

B Ny hållplats eller 
ombyggnad av 
busshållplats vid 
Laggarbergs skola. Ny 
busskur vid hållplatsen 
vid Laggarbergs skola. 

 Åtgärder krävs 
inne på 
bussplan. 
Problemet 
finns inne på 
kommunens 
parkering 

Nej Åtgärden är 
viktig men 
bedöms inte 
ingå i 
Trafikverkets 
ansvar att 
utföra. 

Timrå 
kommun 

  

C Anslut befintlig gång- 
och cykelbana från 
Vävlandsvägen till 
kommande GC-väg på 
väg 648, hållplatsläge, 
samt utred anslutande 
passager för GC.  

Steg 2-3  Ja Åtgärden 
görs i 
samband 
med att GC-
väg byggs. 

 
 
TRV 

Prio 1 
Medel-lång 
sikt 

 

D Breddning av befintlig 
gång- och cykelbana 
samt anläggande av ny 
gång- och cykelbana på 
väg 631 mellan 
Kovland och 
Laggarberg 

Steg 3  Ja   Lång sikt  

6 Informationskampanj. 
Försök förmå bilister att 
välja 631 i stället för 
648 som infart till Timrå 
och genomfart till 
Sundsvall. 

Steg 1  Nej  Timrå 
kommun 

  

C Vid kommande 
hastighetsöversyn för 
väg 648, skylta om till 
60 km/tim. 

Steg 2  Ja  TRV/ 
Timrå 
kommun 

Medel-lång 
sikt 

 

11 Genomföra nya 
trafikmätningar som 
även registrerar 
hastigheter, för att 
kontrollera om den 
upplevda hastighets-
överträdelsen stämmer. 

Steg 1  Nej Bristen är 
redan 
bedömd. 

   

13 Utred passage för 
oskyddade trafikanter i 
korsningen väg 631 väg 
627 
(Gudmundsbyvägen). 

Steg 1 Underlag till 
revidering reg. 
plan 

Ja Görs 
samtidigt 
som GC-
etapp 2 på 
väg 631 

TRV Medel-lång 
sikt 

 

15 Dialog mellan 
Laggarbergs skola 
(föräldrarådet/elever) 
och Din Tur om en 
gemensam lösning för 
av- och upphämtning 
av barn vid skolan med 

Steg 1  Nej  Timrå 
kommun 
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bil respektive 
kollektivtrafik. 

16 Barnkonsekvensanalys 
för att bättre få en 
uppfattning om hur 
barnen rör sig till och 
från skolan, färdsätt, 
samt barnens önskemål 
om passager samt 
otrygga platser 

Steg 1  Nej  Timrå 
kommun 

  

19 Se över behov av 
förbättrade 
hållplatslägen eller 
hållplatslägen som bör 
omlokaliseras eller 
stängas längs väg 648. 

Steg 2  Ja Görs 
samtidigt 
som GC-
etapp 1 på 
väg 648. 

Timrå 
kommun/ 
RKM 

Medel-lång 
sikt 

 

21 Uppdatering av 
Kollektivtrafikmyndighet
ens biljettregistrerings-
program för att få ut 
korrekt geografisk data 
för av- och påstigande. 

Steg 1  Nej  RKM   

 
 

Synpunkter från Länsarena datum 15/3 2021 

Komplettera med en beskrivning om vad de olika tidshorisonterna står för.   

 

Synpunkter från Samordningsarenan datum 22/3 2021 

Komplettera med att: 

 Väg 631 är uppklassad till BK4 och används av tung trafik som ska till Östrandsfabriken.  

 Korsningen väg 648/631 är klassad gul enligt Vägsäkerhetslagen. 

En generell fråga lyftes om hur  vi följer upp åtgärdsförslagen som i ÅVS:en läggs på kommunen och 
kollektivtrafikmyndigheten. Det är en viktig fråga att ta vidare.   

 

Synpunkter från Beslutsarenan datum 29/3 2021 

Inge särskilda synpunkter från beslutsarenan. 

 

 

Underskrift av överlämnare av rekommenderat åtgärdsförslag, delar av eller hela åtgärdspaket. 

 

Ort och datum 

Gävle 2021-04 

 

Helena Werre 

Enhetschef Samhällsplanering 
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Ämne: VB: Laggarberg
Från: Glenn Mattsson
Till: Kristina Olofsson
Mottaget: 2022-06-28 15:00:14

Hej Kristina
 
Svar från Trafikverket om Laggarberg.
 
Mvh
Glenn
 
Från: ingela.ohrling@trafikverket.se <ingela.ohrling@trafikverket.se> 
Skickat: den 27 juni 2022 14:29
Till: Glenn Mattsson <glenn.mattsson@timra.se>
Ämne: SV: Laggarberg
 
Hej Glenn!
 
Har inte hunnit svara dig  förrän nu. Man hittar inget om denna åtgärd ännu på TRV:s hemsida. Men 
läget är så här;
 
TRV har ju tagit ett beslut om fortsatt hantering (bifogas). Det tog vi  2021-03-29.
 
I senaste utkastet till ny reg. transportplan 2022-2033 så finns denna GC-väg med som en åtgärd (sid 20) 
, se tabell nedan;
 



 
Kan i dagsläget inte säga när det kan bli aktuellt att en projektering av denna GC kan komma igång. Som 
det ser ut nu så kan det tidigast bli 2026. 
 
 
Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400).

 
Med vänlig hälsning 
Ingela Öhrling
Samhällsplanerare
Region Mitt   
ingela.ohrling@trafikverket.se
Direkt: 010-123 7517
Trafikverket
Box 186 
871 24 Härnösand 
Besöksadress: Nattviksgatan 8
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se

mailto:ingela.ohrling@trafikverket.se
http://www.trafikverket.se/


 
 
 
Från: Glenn Mattsson <glenn.mattsson@timra.se> 
Skickat: den 21 juni 2022 08:26
Till: Öhrling Ingela, PLms <ingela.ohrling@trafikverket.se>
Ämne: Laggarberg
 
Hej Ingela
 
Vi har fått en fråga. Hur ligger Laggarberg(GC mellan Laggarberg och Timrådalen) till nu 
efter ÅVS och så vidare? Och var kan jag hitta på trafikverkets sida om denna?
 
Med Vänliga Hälsningar
Glenn Mattsson
Trafikingenjör/Trafiksamordnare

861 82 TIMRÅ | TFN 060-16 31 73  |  | www.timra.se

 
 

mailto:glenn.mattsson@timra.se
mailto:ingela.ohrling@trafikverket.se
http://www.timra.se/
http://fromtimrawithlove.se/
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Förord 

Region Västernorrland har ansvaret att besluta om hur statliga medel ska fördelas 

till regional transportinfrastruktur i Västernorrland. Attraktiva livsmiljöer förutsätter 

tillgänglighet till arbete, utbildning, service och upplevelser. Därför ligger ett fokus på 

ökad tillgänglighet för människor som lever och besöker Västernorrland. Kollektivtra-

fikresenärer ska få förbättrade hållplatser och bytespunkter, fler ska kunna gå eller 

cykla till jobb, skola och fritidsaktiviteter på ett tryggt sätt och trafiksäkerheten längs 

regionala vägstråk ska successivt förbättras. 

Vi skapar även utrymme att möta behov av infrastrukturåtgärder vid industriinveste-

ringar av regional betydelse för sysselsättningen. Det visar vår vilja att Västernorrland 

ska vara den plats där företag väljer att växa, investera och etablera sig. 

Den regionala infrastrukturplanen för Västernorrland 2022–2033, med en ekonomisk 

ram på 897 miljoner kronor, utgör en viktig del av vårt strategiska arbete med en lång-

siktigt hållbar regional utveckling. Vi vill att prioriteringar i den regionala infrastruk-

turplanen ska bidra till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Västernorrland 

och därmed en regional utveckling som gör skillnad. 

Glenn Nordlund 
Regionstyrelsen ordförande 
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Foto: Mostphotos 

KAPITEL 1 

Regional infrastrukturplan 
2022–2033 

1.1 INLEDNING 

Infrastrukturinvesteringar kräver långsiktig planering på alla nivåer 
Att bygga transportinfrastruktur kostar mycket pengar och tar lång tid att planera och 
att genomföra. Därför tas tolvåriga infrastrukturplaner fram, regionala och en nationell, 
som uppdateras vart fjärde år. Staten beslutar om hur mycket medel respektive region 
ska tilldelas och regionens politiker beslutar om hur medlen ska fördelas mellan trafik-
slagen och vilka åtgärder som ska prioriteras. 

I den nationella transportplanen prioriteras och budgeteras större infrastrukturåtgär-
der som är prioriterade i det nationella och internationella transportsystemet. I den re-
gionala transportplanen ingår åtgärder och investeringar som prioriteras ur ett regionalt 
perspektiv. Vad som är möjligt regleras i en förordning. Det handlar om investeringar 
i regionala vägar, cykelvägar och busshållplatser och tågstationer samt driftbidrag till 
regionala flygplatser. Regionala medel kan också användas för att möjliggöra eller på-
skynda investeringar i den nationella infrastrukturplanen eller som medfinansiering till 
vissa kommunala åtgärder och enskilda vägar. 
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REGERING KOMMUN FÖRETAG 
Beslut om ekonomiska ramar för Beslut om Beslut om 

nationell och regional infrastrukturplan. kommunal bolagsägd 
Beslut om nationell infrastrukturplan infrastruktur infrastruktur, 

Beslut om styrmedel exempelvis 
gator, cykelvä-

exempel-
vis hamn, 

REGION 
VÄSTER-

TRAFIKVERKET 
Förslag på nationell 

gar, hållplatser, 
stationsbyggna-

der, flygplats, 

terminal, 
laddinfrastruk-

tur, enskilda 

NORRLAND infrastrukturplan hamn, terminal, skogsbilvägar, 

Beslut om regional 
infrastrukturplan 

Genomför nationell och 
regional infrastrukturplan 

laddinfrastruk-
tur med mera 

industrispår 
med mera 

Figur 1. Rollfördelning mellan Regeringen, Trafikverket och Region Västernorrland för regional 
och nationell infrastrukturplan, samt kommuners och företags ansvar för infrastruktur. 

Den ekonomiska ramen under kommande tolvårsperiod 2022–2033 för åtgärder i den 
statliga transportinfrastrukturen som finansieras med anslagsmedel, uppgår till 799 mil-
jarder kronor i 2021 års prisnivå. 

Den ekonomiska ramen är fördelad på följande sätt: 
• 165 miljarder kronor till vidmakthållande av statliga järnvägar 
• 197 miljarder kronor till vidmakthållande av statliga vägar inklusive bärighet, 
    tjälsäkring och reinvesteringar av vägar samt till statlig medfinansiering till 

enskilda vägar 
• 437 miljarder kronor till utveckling av transportsystemet, varav 42 miljarder kronor 
    till de regionala infrastrukturplanerna. Av dessa 42 miljarder uppgår Västernorrlands 
    regionala infrastrukturplan till 897 miljoner kronor. 

Utöver den nationella och de regionala planerna har även kommunerna planer för in-
vesteringar i infrastrukturåtgärder med utgångspunkt i översiktsplanen och andra 
strategidokument. Även EU bedriver en aktiv transportpolitik där man har pekat ut 
strategiskt viktig transportinfrastruktur som sammanlänkar medlemsstaterna. EU har 
fler olika finansieringsverktyg för infrastrukturåtgärder. Västernorrland har över tid varit 
aktiva med att få till medfinansiering från EU, både till utredningar och investeringar i 
infrastruktur. 

Figur 2. Den regionala infrastrukturplanens andel av det totala anslaget för statlig transport-
infrastruktur 2022–2033, samt den regional infrastrukturplanen fördelning mellan åtgärds
områdena. 

Hur den regionala planen 2022–2033 förhåller sig till planen 
2018–2029 och tidigare 
Takten med vilka förbättringar i det regionala vägnätet genomförs går långsamt. Det 
beror på att det ekonomiska utrymmet i den regionala infrastrukturplanen är mycket be-
gränsat. Man behöver gå tillbaka åtminstone 20–25 år i tiden för att kunna se den syste-
matik som gällt för stora investeringar i prioriterade regionala vägstråk. Sedan slutet på 
1990-talet har riksväg 90 prioriterats, med bland annat förbifart Sollefteå samt investe-
ringar på sträckan Bollstabruk–Hällsjö. Därefter prioriterades väg 335 Haffsta–Sidensjö 
som färdigställdes 2018. Nu pågår en etappvis utbyggnad av väg 86 mellan Bergsåker 
och Kovland. Kvarstår gör väg 622, Timmervägen Bergsåker–Birsta. Innan väg 622 
kan övervägas måste dock Trafikverket ge besked om vilket alternativ som ska gälla för 
utbyggnad av E14 i centrala Sundsvall. 

I regionala plan 2018–20291 prioriterades åtgärder kopplade till regionala stråk för 
godstransporter och pendling. Två större infrastruktur- och kollektivtrafikprojekt har ge-
nomförts, projekt Mittstråket och Koll2020 som sammantaget omslöt cirka 400 miljoner 
kronor varav hälften utgjordes av medfinansiering från EU. På vägsidan prioriterades en 
särskild satsning på väg 86 i Sundsvalls kommun, som fortsätter i den nya planen. En 
ekonomisk uppföljning av planen redovisas i bilaga. 

1 Ekonomisk uppföljning av 
regional infrastrukturplan för 
Västernorrland åren 2018– 
2021. Region Västernorrland 
(21RS328) 
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Prioriterade åtgärder 
Total 

kostnad 
mkr 

Summa 
i plan 

mkr 

2022 
mkr 

2023 
mkr 

2024 
mkr 

2025 
mkr 

2026 
mkr 

2027 
mkr 

2028 
–2033 

mkr 

Järnväg, samfinansiering med 
nationell plan 55 0 0 0 0 0 0 55 

Vändslinga Västeraspby, 
Ådalsbanan 120 55 55 

Väginvesteringar 291 41 41 39 19 41 42 70 

Trafkiksäkerhetsåtgärder för for-
donstrafik, åtgärder < 50 mkr 36 5 2 1 28 

Väg 86 Kovland 
(inkl. cykelväg 13 mkr) 89 45 40 5 

Väg 86 Silje–Kovland 
(inkl. cykelväg 75 mkr) 275 130 2 5 7 38 40 38 

Väg 622 Ljustavägen–Östra Birsta 
(inkl. cykelväg 36 mkr) 80 72 33 33 6 

Investeringsbidrag enskild väg 9 1 1 1 1 1 1 4 

Samfinansiering för att möta 
industriinvesteringar behov 10 4 5 1 

Cykelinfrastruktur 271 6 4 5 18 24 17 198 

Statlig cykelväg, 
åtgärder < 50 mkr 91 2 1 1 7 6 3 71 

Väg 684 centrumåtgärder Söråker 54 47 3 2 1 2 15 14 10 

Väg 90 cykelväg Frånö–Kramfors 58 54 3 2 2 47 

Medfinansiering kommunala 
cykelvägar, åtgärder < 50 mkr 80 1 1 7 1 70 

Regionala kollektivtrafik
anläggningar 200 4 2 2 11 12 16 154 

Statliga regionala kollektivtrafik-
anläggningar, åtgärder < 50 mkr 130 3 1 1 7 9 11 98 

Medfinansiering regionala 
kollektivtrafikanläggningar, 
< åtgärder 50 mkr 

70 1 1 1 4 3 5 56 

Driftbidrag till regional flygplats 70 6 6 6 6 6 6 35 

TOTALT 897 56 52 51 53 83 81 511 

Foto: Johan Bjurer 

Regional infrastrukturplan för 2022–2033 utgår från prioriteringarna i den regiona-
la utvecklingsstrategin, bedömningarna i strategisk miljöbedömning samt slutsatser 
utifrån länets förutsättningar och utmaningar. Fokus ligger på stärkt tillgänglighet för 
människor i enlighet med prioriteringarna i den regionala utvecklingsstrategin om att 
Västernorrland är den plats som människor väljer för att leva och besöka och företagen 
och organisationer väljer att växa. I planen 2022–2033 prioriteras därför framförallt föl-
jande tre åtgärdsområden: cykelinfrastruktur, kollektivtrafikanläggningar, samt trafik-
säkerhetsåtgärder för fordonstrafik på regionala vägar, med bland annat investeringar i 
väg 86 i Sundsvalls kommun. Ett nytt åtgärdsområde införs dessutom: samfinansiering 
för att möta industriinvesteringars behov. 

Driftbidragen till de icke statliga flygplatserna är oförändrade jämfört med före-
gående planperiod. Ramen för regionala samfinansiering av nationella järnvägsinveste-
ringar har minskat, vilket beror på att det ekonomiska omfattande projektet Mittstråket 
som ingick i gällande plan har avslutats. Dock ingår samfinansiering av vändslingan 
i Västeraspby, som är en högt prioriterad åtgärd. 

Beloppsgränsen för namngivna åtgärder har höjts från 25 till 50 miljoner kronor, 
varför inga smärre åtgärder namnges i tabellen i kapitel 1.2. Smärre åtgärder ingår i 
potterna som redovisas i tabellen. Ytterligare information om vilka smärre åtgärder som 
kan komma ifråga för genomförande framgår av kapitel 2. 

1.2  TABELL  ÖVER  REGIONAL  INFRASTRUKTURPLAN  2022–2033  

Tabell över regional infrastrukturplan 2022–2033. Prisnivå 2021. I total kostnad ingår kostnader som är 
upparbetade i föregående plan för utredning och byggande, såväl som med och samfinansiering. 
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2 Fastställelse av nationell 
trafikslagsövergripande plan 
för transportinfrastrukturen för 
perioden 2022–2033, etcetera. 

    I2022/01294. Regeringen. 
3  Preliminära ramar för regional 
   transportinfrastruktur. 
   TRV 2021/79143. Trafikverket. 

Planeringsram och årlig fördelning 
Planeringsramen för Västernorrlands regionala infrastrukturplan uppgår till 897 mil-
joner kronor. De regionala planernas ekonomiska ramar framgår av Regeringens be-
slut2 2022-06-07. Trafikverket3 har justerat de regionala ramarna så att de är i inbördes 
balans utifrån respektive plan upparbetningsgrad 2018–2021. Det innebär att regioner 
vars infrastrukturplaner haft en låg upparbetningsgrad justeras upp, medan regioner 
med infrastrukturplaner med en hög upparbetningsgrad justeras ner. Västernorrland har 
under 2018–2021 haft ett högre ekonomiskt utfall än vad planeringsramen anger, var-
för planeringsramen för åren 2022–2033 justerats ner i förhållande med den ram som 
regeringen angett. 

Tider för genomförande 
Tabell anger en inriktning för den regionala infrastrukturplanen, hur mycket som ska 
investeras i respektive åtgärdsområde och vilka större åtgärder som ska genomföras. 
Produktionen av åtgärder och åtgärdsområden sker inte nödvändigtvis vid just de år som 
anges i infrastrukturplanen. Justeringar görs kontinuerligt i Trafikverkets verksamhets-
planering utifrån aktuella förutsättningar. I vilken takt som infrastrukturplanen genom-
förs beror bland annat på Trafikverkets årliga budgettilldelning. 

Åtgärder >50 mkr namnsätts 
Av Regeringens planeringsdirektiv framgår att de regionala infrastrukturplanerna ska re-
dovisa de åtgärder som beräknas ha en total kostnad av minst 50 miljoner kronor, vilket 
är en höjning jämfört med planen 2018–2029 där gränsen låg på 25 miljoner kronor. Det 
medför att det är färre åtgärder som namnges i tabellen jämfört med tidigare. Åtgärder 
med en total kostnad på under 50 miljoner kronor ingår istället i de potter som avsatts 
inom respektive åtgärdsområde. Syftet är att öka flexibiliteten och möjligheten att hante-
ra förändringar till följd av ändrade förutsättningar i objekt och/eller i omvärlden. 

För namnsatta åtgärder har Trafikverket tagit fram anläggningskostnadskalkyler. 
Kalkylerna är förknippade med osäkerheter, bland annat beroende på att kalkyler gör 
tidigt i planeringsprocessen, då inte alla förutsättningar är klargjorda. 

1.3  PLANERINGSRAMENS  FÖRDELNING  

Fördelning mellan trafikslagen 
Planeringsramens 897 miljoner kronor fördelas på följande sätt mellan trafikslagen 
• Bantrafik – 55 miljoner kronor 
• Vägtrafik – 772 miljoner kronor (personbil, lastbil, buss, cykel) 
• Luftfart – 70 miljoner kronor 

Fördelning till cykelinfrastruktur, underlag till Trafikverket 
inför beslut om samfinansiering 
Av planeringsramens 897 miljoner kronor fördelas 395 miljoner kronor till cykel-
infrastruktur, varav 315 miljoner kronor till statlig cykelinfrastruktur, samt 80 miljoner 
kronor till medfinansiering av kommunala cykelvägar. 

Utöver de 271 miljoner kronor som framgår av tabell 1, så ingår cykelvägar mot-
svarande 125 miljoner kronor i följande tre namnsatta väginvesteringar 
• Väg 86 Kovland, cykelväg 13 miljoner kronor 
• Väg 86 Silje–Kovland, cykelväg 75 miljoner kronor 
• Väg 622 Ljustavägen–Östra Birsta, cykelväg 36 miljoner kronor 

Enligt planeringsdirektivet ser Regeringen behov av utökade satsningar på cykel-
åtgärder i hela landet och avser ta fram mål för ökad cykling samt fördela medel i na-
tionella infrastrukturplanen till en särskild cykelpott. Trafikverket har fått i uppdrag att 
föreslå hur medlen kan fördelas till samfinansiering av cykelåtgärder på det statliga väg-
ar som ingår i de regionala planerna. 

Regeringen aviserar i planeringsdirektivet att de ser behov av utökade satsningar 
på cykelåtgärder i hela landet och avser att ta fram mål för ökad cykling. Regeringen 
har därför gett Trafikverket i uppdrag att föreslå en fördelning till samfinansiering 
av cykelåtgärder på de statliga vägar som ingår i de regionala infrastrukturplanerna. 
Trafikverket har vid möte med planupprättarna meddelat att samfinansiering kommer 
att ske av cykelinfrastruktur med produktion första sex åren av planeringsperioden, 
2022–2028. 

Cykelinfrastruktur, statlig väg 2022–2027 Totalt, mkr 

Väg 86 Kovland 13 

Väg 86 Silje-Kovland 75 

Väg 622 Ljustavägen-Östra Birsta 36 

Statlig cykelväg, åtgärder <50 mkr 20 

Väg 684 centrumåtgärder Söråker 37 

Väg 90 cykelväg Frånö-Kramfors, projektering 7 

Summa 188 
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Foto: Mostphotos 

Trafiksäkerhetsåtgärder åren 2022–2029 
Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att föreslå en fördelning till samfinansiering 
av trafiksäkerhetsåtgärder i de regionala planerna. Samfinansieringens ska utformas så 
att åtgärder som förkortar restiden på landsbygd prioriteras. Trafikverket ska föreslå 
och motivera lämplig omfattning av en sådan satsning. Trafikverket har vid möte med 
planupprättarna meddelat att det kan handla om mittseparering och mitträffling under 
de första sex åren av planeringsperioden, 2022–2028. Den regionala planen innehåller 
potten "Trafiksäkerhetsåtgärder för fordonstrafik, åtgärder <50 mkr" i vilken mitträffling 
och sidoområden ingår. Under åren 2022-2027 med en summa på 7 mkr. 

Fördelning till medfinansiering av kommunal infrastruktur, med mera 
Av planeringsramens 897 miljoner kronor fördelas 220 miljoner till statlig medfinan-
siering enligt följande 
• Kommunala cykelvägar och miljö 80 miljoner kronor 
• Regionala kollektivtrafikanläggningar 70 miljoner kronor 
• Driftbidrag till regionala flygplatser 70 miljoner kronor 

Fördelning till åtgärder i nationell plan 
Av planeringsramens 897 miljoner kronor fördelas 65 miljoner till samfinansiering med 
åtgärder i nationell infrastrukturplan, varav 55 miljoner kronor till järnväg och 10 mil-
joner kronor till väginvestering och/eller kollektivtrafikanläggning. Detta kan även vara 
regional väg. 

1.4 UTGÅNGSPUNKTER FÖR PLANENS INRIKTNING 

Inriktning utifrån regionala utvecklingsstrategin 
Utgångspunkten för den regionala infrastrukturplanen är de transportpolitiska målen4, 
prioriteringar i den regionala utvecklingsstrategin5 (RUS), samt bedömningar av planens 
påverkan på mål för miljö och social hållbarhet (strategiska miljöbedömningsprocess). 

I Västernorrlands utvecklingsstrategi ”Ett Västernorrland handlingskraft, livskraft 
och naturkraft. Tillsammans för människors och företags växtkraft, i en hälsosam livs-
miljö för framtida generationer” finns tre utpekade målområden. Det är framförallt ut-
maningarna kompetensförsörjning samt resande och transporter som ligger till grund för 
utpekande av dessa målområden. 

Det är framförallt målområdena 2 och 3 som berör infrastruktur och transporter och 
som ligger till grund för den valda inriktningen för den regionala infrastrukturplanen. 
Målområdena innehåller utpekade prioriteringar och beskrivning av insatser som bidrar 
till måluppfyllelse. Nedan följer en sammanfattning av det som berör regional infrastruk-
tur och en beskrivning av hur respektive målområde ligger till grund för inriktningen av 
och prioriteringarna i den regionala infrastrukturplanen. 

År 2030 är Västernorrland den plats som människor väljer 
för att leva och besöka 
Målområdet har följande prioriteringar som berör den regionala infrastrukturplanen 
• Växande region med attraktiva, livskraftiga städer och landsbygder 
• Ett funktionellt och sammanhållet system för hållbart resande 
• Ökad upplevd närhet till omvärlden, oavsett om den är fysisk eller digital. 

Målområde 2 anger att städer och landsbygder i Västernorrland ska utvecklas och vara 
välmående. Attraktiva livsmiljöer förutsätter tillgänglighet till olika typer av utbud. Till-
gängligheten kan vara fysisk eller digital, men avsikten är att inte lämna orter utanför. 
Social sammanhållning och en god folkhälsa som är jämlikt fördelad i befolkningen är 
förutsättningar för hållbar samhällsutveckling. Kollektivtrafiksystemet är funktionellt, 
sammanhållet, tillförlitligt och byten mellan trafikslagen är enkelt. Hållbart resande med 
delade resurser och fossilfritt resande är en självklarhet. Alla ska ges möjlighet att min-
ska klimatpåverkan vid resande genom att åka kollektivt eller genom att kunna använ-
da fossilfria drivmedel. Platsers attraktivitet handlar om utformningen av den fysiska 
miljön, upplevd trygghet, närhet till kollektivtrafik och olika typer av utbud. Ny teknik 
hjälper oss till nya resesätt och klimatsmart resande, även på orter som inte trafikeras 
av traditionell kollektivtrafik. Invånare och besökare ser hållbart resande med delade 
resurser som en självklarhet och vår klimatpåverkan minskar. 

Den regionala infrastrukturplanens bidrag till målområdet handlar om förbättrad 
tillgänglighet för invånare och besökare genom kollektivtrafikanläggningar (hållplatser, 
bytespunkter, stationslägen) och cykelinfrastruktur, antingen i kombination med varandra 
(cykelväg till bytespunkt för kollektivtrafik) eller var för sig. Hållplatser och bytespunkter 
har betydelse för hur resan med kollektivtrafik uppfattas av och fungerar för resenären. 
Tillgänglighet för fordonstrafik i regionala stråk kan förbättras genom ökad trafiksäkerhet. 

4  Mål för transportpolitiken 
 Regeringen.se (hämtat från

 webb 2021-09-13) 
5  Region Västernorrland 

 Regional utvecklingsstrategi
   (rvn.se) (hämtat från webb
 2021-09-13) 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruktur/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruktur/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruktur/
https://www.rvn.se/sv/Utveckling/regional-utvecklingsstrategi/
https://www.rvn.se/sv/Utveckling/regional-utvecklingsstrategi/
https://www.rvn.se/sv/Utveckling/regional-utvecklingsstrategi/
https://www.rvn.se/sv/Utveckling/regional-utvecklingsstrategi/
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År 2030 är Västernorrland platsen där företag och organisationer 
väljer att växa  
Målområdet har följande prioriteringar som berör den regionala infrastrukturplanen 
• Finansieringsbeslut tagna för genomförande av nya Ostkustbanan, Mittbanan 

och Ådalsbanan 
• Ett sammanbundet logistiksystem som ger kraftigt minskad klimatpåverkan 

från länets transportinfrastruktur 
Av målområde 3 framgår att Västernorrland ska ha en stärkt hållbar transport-

infrastruktur för alla fyra trafikslag (väg, järnväg, sjöfart och flyg). En utbyggd järnväg 
skapar goda möjligheter för större arbetsmarknadsregioner och ekonomiskt och miljö-
mässigt hållbara godstransporter, vilket ger våra företag möjligheter att växa och expor-
tera. Överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart ska gynnas. Lång-
siktigt ligger fokus i en utbyggd järnväg, men under tiden är flyget det trafikslag som 
erbjuder långväga tillgänglighet till rimlig restid och vägnätet det som ger förutsättning-
ar för gods- och persontransporter i stora delar av länet. Flyget är en förutsättning för 
ett konkurrenskraftigt näringsliv och omställning till fossilfritt flyg är därför avgörande. 

Den regionala infrastrukturplanen bidrar till målområdet genom samfinansiering av 
järnvägsåtgärder i nationell plan, i syfte att påskynda att genomförandet och möjliggöra 
överflyttning av godstransporter från väg till järnväg, vilket bidrar till minskad klimat-
påverkan. Fortsatt driftbidrag till regionala flygplatser utifrån näringslivets långväga till-
gänglighet till rimliga restider. Åtgärder som i övrigt gynnar effektivare godstransporter 
inryms i den nationella infrastrukturplanen (bärighet, kapacitet) eller finansieras på an-
nat sätt (hamnar, godsterminaler) 

Strategisk miljöbedömningsprocess  
Den strategiska miljöbedömningen beskrivs utförligt i ett separat dokument Strategisk 
miljöbedömningsprocess – underlag för regionala infrastrukturplanen 2022–2033. Här 
följer sammanfattande slutsatser som ligger till grund för val av inriktning för den regio-
nala infrastrukturplanen. Den sammanfattande bedömningsmatrisen redovisas i bilaga. 

Den regionala infrastrukturplanen har möjlighet att ge en positiv påverkan på mål-
området Boendemiljö och hälsa, förutsatt en fördelning av planeringsramen till cykel-
infrastruktur, kollektivtrafikanläggningar, samt väg – trafiksäkerhet fordonstrafik. En 
inriktning på kollektivtrafikanläggningar och cykelinfrastruktur är även positivt för mål-
området Social hållbarhet eftersom det leder till ökade resmöjligheter för alla grupper. 

Det är svårt att med hjälp av den regionala infrastrukturplanen bidra till begränsad 
klimatpåverkan. Det beror på att planen medför utsläpp då åtgärderna byggs. För att 
minska planens klimatpåverkan handlar det om att begränsa planens negativa påverkan, 
bland annat genom hur åtgärder utformas och en inriktning på åtgärder i befintlig sträck-
ning. Även åtgärder som medför en väsentlig överflyttning från väg till järnväg eller 
sjöfart, såsom triangelspår och/eller stationslägen kan vara positivt. 

Åtgärdsområden Väg – framkomlighet fordonstrafik medför viss negativ påverkan på 
klimat och klimatanpassning, samt landskap, natur- och kulturvärden. Bedömningen för 
boendemiljö och hälsa samt social hållbarhet är delad. I huvudsak försumbar påverkan. 
Dock finns en viss positiv påverkan på regional funktionalitet/tillgänglighet förutsatt 
att restiderna minskar för personer med tillgång till bil i regionala stråk mellan stad och 
landsbygd. Därav en delad bedömning, ingen eller liten positiv påverkan samt positiv 
påverkan. 

En inriktning på smärre åtgärder och åtgärder i befintlig sträckning – istället för 
omfattande åtgärder i obruten mark – kan minska den negativa påverkan på klimat, 
landskap, natur- och kulturvärden som planens åtgärdsområden annars medför. 

Kollektivtrafikanläggningar som ökar kollektivtrafikens konkurrenskraft jämfört 
med personbilstrafik, exempelvis genom kortare restider med buss (signalprioritering-
ar, busskörfält) kan öka åtgärdsområdet Kollektivtrafikanläggningars påverkan på mål-
området Klimat och klimatanpassning i positiv riktning. 

Åtgärder som syftar till ökad framkomlighet för fordonstrafik, kan om möjligt kom-
pletteras med åtgärder som gynnar kollektivtrafikresande, cyklister och gående, för att 
medföra en mer positiv påverkan på målområdena Social hållbarhet samt Boendemiljö 
och hälsa. 

Västernorrlands förutsättningar och utmaningar  
Här följer en sammanfattning av de slutsatser som beskrivs utförligt i dokumentet 
Västernorrlands förutsättningar och utmaningar – underlag till regional infrastruktur-
plan 2022–2033. 

Länets olika arbetsmarknadsregioner, se karta i bilaga, hänger inte ihop på grund 
av långa restider. För att ytterligare stora förändringar av arbetsmarknadsregionerna ska 
ske krävs snabba tågförbindelser och omfattande investeringar i järnvägsinfrastrukturen. 

Västernorrlands godstransporter domineras av skogsindustrins transporter med 
rundvirke till regionens industrier, samt export av träprodukter med järnväg och sjöfart. 
Västernorrland har en bra infrastruktur och ligger i framkant när det gäller godshan-
tering och arbete med att flytta gods från väg till järnväg och sjöfart. Det finns öppna 
terminaler i Ånge, Sundsvall och Örnsköldsvik och ett stort antal hamnanläggningar, 
både hamnar som är öppna för allmän trafik och anläggningar som är knutna till en viss 
industri. Den ökade handeln med nordöstra EU kan komma att medföra att Östersjöham-
narna kommer att få en större betydelse. 

I Sundsvall och Örnsköldsvik pågår arbete med att utveckla logistiknoder för att 
möjliggöra överflyttning av god mellan väg, järnväg och sjöfart. Den regionala infra-
strukturplanen har samfinansierat järnvägsåtgärder i nationella infrastrukturplanen som 
har en avgörande regional betydelse, för att binda samman järnväg med sjöfart (tri-
angelspår Maland och Tunadalsspåret på Sundsvalls hamn) och effektivisera transporter 
på järnväg (åtgärder på Mittstråket). 
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 Foto: Karin Ingemansson 

För en region som Västernorrland, som på vägsidan domineras av skogsindustrins rund-
virkes transporter, är utvecklingen mot längre och tyngre fordon avgörande i arbetet 
med omställningen, såväl som ökad transporteffektivitet för företagen. Ökad bärighet 
för att klara fordon med en bruttovikt på 74 ton vägnätet krävs, samtidigt som det låg-
trafikerade vägnätet behöver vara framkomligt året runt. För detta krävs såväl fysiska 
åtgärder på vägnätet, statliga, kommunala och enskilda, såväl som ändrat regelverk. 
Bärighet och underhåll av det statliga vägnätet är åtgärder som ingår i den nationella 
infrastrukturplanen. 

Vi är långt ifrån att nå målen om att begränsad transportsektorns klimatpåverkan 
och klara anpassningen till ett förändrat klimat. För det krävs insatser inom tre områden: 
• överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart 
• minskning av transportarbetet vilket inkluderar effektivisering av godstransporter 

med bland annat längre och tyngre fordon 
• övergång till förnybara drivmedel och eldrift. 

Det krävs en minskning av transportarbetet i länet samt byte till förnybara drivme-
del och eldrift. När det gäller byte till eldrift pågår arbete inom ramen av Västernorrlands 
elektrifieringslöfte om att öka elektrifiering av de regionala godstransporterna, som sjut-
ton aktörer ställs sig bakom och som redovisades till regeringen i juni 2021. Utbyggnad 
av laddinfrastruktur kan dock inte finansieras med medel från den regionala infrastruk-
turplanen, men är mycket viktigt i omställningsarbetet. 

Även luftföroreningar är ett problem i delar av länet. Minskad användning av per-
sonbil samt minskad användning av fossila bränslen är viktigt för luftkvaliteten. Ren-
hållning och dammbindningsåtgärder på vårvintern är viktiga åtgärder för att minska 
problem med luftföroreningar i form av höga partikelhalter. 

De geologiska förhållandena i Västernorrland är geotekniskt en stor utmaning och 
klimatförändringar medför att markstabiliteten påverkas och bärigheten på vägnätet 
försämras. Det kan medföra behov av särskilda klimatanpassningsåtgärder och ökade 
kostnader för infrastrukturprojekt i länet. Mellersta Norrlandskusten inklusive älvdalar-
na är ett av tio nationella riskområden som identifierats av SGU och MSB. Risker finns 
i huvudsak för skred, men även för översvämningar av vattendrag6. Trafikverket har, 
inom ramen för sitt ansvar för det statliga transportsystemet samt för genomförandet av 
åtgärder prioriterade i den regionala infrastrukturplanen, ett ansvar att initiera och stödja 
arbetet med klimatanpassning av statliga infrastrukturanläggningar. 

Det är betydande ojämlikheter i hälsa i länet. En av de identifierade hälsoutma-
ningar är fysisk inaktivitet för både barn och vuxna. Genom förändringar i den fysiska 
miljön som påverkar människors vardagsrutiner kan man stimulera ökad fysisk aktivitet. 

Kollektivtrafiken fyller en roll för människors tillgänglighet till arbete, utbildning, 
service och fritidsaktiviteter – även för personer utan tillgång till bil – och bidrar sam-
tidigt till att minska transportsektorns klimatpåverkan och förbättra folkhälsan. Infra-
strukturen för gång, cykel och kollektivtrafik är eftersatt och dåligt utbyggd i länet och 
prioriteringar kring utbyggnad behöver göras. 

Den regionala infrastrukturplanen kan bidra till förbättrad tillgänglighet för 
människor, genom kollektivtrafikanläggningar (hållplatser, bytespunkter, stationslägen) 
och cykelinfrastruktur. Dessa åtgärder är också positiva för luftkvalité och folkhälsa. 

6 Riskområden för ras, skred, 
erosion och översvämningar. 

SGI och MSB (2021) 
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7   Förordning (2029:237) om 
  statlig medfinansiering till 
  regionala kollektivtrafik
  anläggningar, mm 

8  Trafikverket diarienummer 
TDOK 2018/0498. 

REGIONAL INFRASTRUKTURPLAN FÖR VÄSTERNORRLAND 2022-2033 
Regional infrastrukturplan 20222033 | K A P I T E L 1  

Den regionala infrastrukturplanen kan bidra till förbättrad tillgänglighet för fordons-
trafik genom åtgärder som innebär förbättrad trafiksäkerhet och kortare restider på det 
regionala vägnätet. Bristande trafiksäkerhet är den främsta bristen för fordonstrafik på 
det regionala vägnätet i länet. Länet ligger högt avseende omkomna i bil. Flest omkom-
mer i singel eller mötesolyckor, samt på det regionala vägnätet per 100 000 invånare den 
senaste femårsperioden. 

Järnvägsåtgärder och vägförbättringar i form av underhåll, bärighet eller tjälsäkring 
omfattas av den nationella infrastrukturplanen. Finansiering av hamnar och terminaler 
omfattas varken av den regionala eller den nationella infrastrukturplanen. 

Fyrstegsprincipen och åtgärdsvalsstudier  
Fyrstegsprincipen ska tillämpas för åtgärder i den regionala infrastrukturplanen för att 
säkerställa effektiva och långsiktigt hållbara lösningar, ekonomiska, socialt och miljö-
mässigt. Metoden innebär att man i fyra steg prövar hur ett trafikproblem kan lösas så 
resurseffektivt som möjligt. Steg 1 genom att påverka transportbehovet, steg 2 genom 
att förbättra den befintliga infrastrukturen, steg 3 genom begränsade ombyggnadsåtgär-
der, samt i steg 4 att bygga ny infrastruktur. Det sistnämna steg 4 förutsätter dock att 
inget av de tidigare stegen kan lösa trafikproblemen. 

Fyrstegsprincipen används i ett tidigt utredningsskede, ofta i en av Trafikverket 
kallad åtgärdsvalsstudie, åvs eller annan typ av utredning. Åvs:er utförs i samverkan 
med kommuner och regioner, kollektivtrafikmyndighet, intresseföreningar, med flera. 
Därefter gör Trafikverket ett ställningstagande för val av åtgärder. 

För att bli en prioriterad åtgärd i regionala infrastrukturplanen behöver åtgärden 
föregått av en ÅVS eller annan utredning. För vart och ett av dessa fyra steg identifieras 
även åtgärder som andra aktörer har ansvar för. Ett förbättringsområde för åtgärdsvals-
studier skulle vara om även övriga berörda aktörer tar ställning till åvs:ens förslag och 
att samtliga åtgärder som identifierats följs upp, exempelvis på gemensamma möten. 

Prioritering av vilka åvs:er som ska utföras görs av Trafikverket. Dialog sker med 
Region Västernorrland. Trafikverket fördelar en del av anslaget för de regionala in-
frastrukturplanerna till en budget för åvs:er och utredningar. Trafikverket gör därför 
även en intern prioritering mellan regionerna av vilka åvs:er som ska genomföras. Pla-
neringen av vilka åvs:er och utredningar som ska genomföras följer en treårig plane-
ringscykel. Kostnaden för en åvs belastar en åtgärd först när åtgärden prioriteras i den 
regionala infrastrukturplanen. 

I åtgärdsvalsstudier finns också även förslag på steg 1- och 2-åtgärder. Det vore 
önskvärt att även dessa åtgärder kunde finansieras med medel från den regionala infra-
strukturplanen, men enligt gällande förordning om statlig medfinansiering7 får medlen 
inte användas för steg 1 det vill säga icke-fysiska åtgärder. Vad gäller genomförandet 
av steg 1- och 2-åtgärder i statlig regi, har Trafikverket meddelat8 att de inte kan eller 
får arbeta med detta i någon större utsträckning enligt lagar och förordningar, annat 
än i särskilda regeringsuppdrag. Endast mycket begränsade påverkansåtgärder (steg 
1 åtgärder) direkt knutna till prioriterade åtgärder i infrastrukturplanen kan därför ge-
nomföras. 

Planens effekter  
Bedömning av planens effekter utgår från de målområden och bedömningsmatris som 
användes i den strategiska miljöbedömningen. Trafikverkets samlade effektbedömning-
ar för namnsatta åtgärder har använts som stöd i arbetet. Dessa redovisas i ett separat 
dokument, men finns även tillgängligt på Trafikverkets webbsida9. 

Planen har en positiv påverkan på målområdet Boendemiljö och hälsa. 92 procent 
av planeringsramen medför positiva effekter och 8 procent påverkar inte målområdet. 
De dominerade positiva effekterna är ökad trafiksäkerhet med minskade risker för all-
varliga olyckor, förbättrad hälsa genom ökade möjligheter till fysisk aktivt resande med 
kollektivtrafik, cykel och gång, samt restidsvinster för resenärer. De trafikslag som får 
störst nytta är cykling och gång. 

Planen medför en i huvudsak positiv påverkan på målområdet Social hållbarhet. 
53 procent av planeringsramen avsätts till åtgärder som tar hänsyn till kvinnors och 
mäns transportbehov genom ökad tillgänglighet för olika grupper utifrån kön, ålder, 
socioekonomi, utbildning, funktionshinder, etnisk bakgrund. Åtgärderna medför ökad 
vardaglig räckvidd och stärkta pendlingsmöjligheter med olika färdmedel oavsett till-
gång till bil. Därutöver medför 34 procent (väginvestering) av planeringsramen en 
både positiv påverkan och en försumbar påverkan på regional. Generellt kan åtgärds-
området väginvestering öka tillgängligheten mellan landsbygd och stad, men framförallt 
för personer med tillgång till bil. I en majoritet av dessa åtgärder, 85 procent, ingår dock 
även kollektivtrafikanläggning och cykelinfrastruktur som medför en positiv påverkan 
på pendlingsmöjlighet till arbete och skola och ökad vardaglig räckvidd. 11 procent av 
planeringsramen medför en försumbar påverkan på målområdet. 

Planen har en negativ påverkan på målområdet Klimat och klimatanpassning, främst 
på grund av de koldioxidutsläpp som sker under byggskeden. 70 procent av planerings-
ramen har en negativ eller viss negativ påverkan på målområdet. Väsentliga utsläpp 
av koldioxid sker under byggskedena. Åtgärdsområdena väginvestering och järnväg 
medför väsentliga utsläpp. Åtgärdsområde cykelinfrastruktur medför också koldioxid-
utsläpp, men i lägre omfattning. Överflyttningseffekter väger inte upp de koldioxidut-
släpp som sker under byggskedena. Övriga åtgärdsområden medför försumbar påverkan 
på målområdet. För namnsatta åtgärder uppgår koldioxidutsläppen under byggskedet till 
drygt 11 000 ton CO2-ekvivalenter år 2040. 

I Trafikverkets samlade effektbedömning framgår även koldioxidutsläpp för drift- 
och reinvesteringsskedet. Den förändring som sker på CO2 utsläpp över kalkylperioden 
(60 år) beror i huvudsak på den allmänna trafiktillväxten utifrån demografisk och eko-
nomisk utveckling, fordonsbränsle och-så-vidare, inte av den nya väglänken. Riskredu-
cerande åtgärder och anpassning till ett förändrat klimat genomförs för två namnsatta 
väginvesteringar, vilket medför positivt påverkan på målområdet. 

9 https://www.trafikverket.se/ 
fordigibranschen/Plane-
raochutreda/langsiktigplane-
ringavinfrastruktur/Samhallse-
konomiskt-beslutsunderlag/ 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/
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Figur 3. Bedömningsmatris över planens effekter för fyra målområden. 
Kolumnens bredd motsvarar ekonomiska ramen för respektive åtgärdsområde. 

Bedömningen är visualiserad med hjälp av följande färgkoder. 

Planen medför negativ effekt på målområdet Landskap, natur och kulturvärden. 
40 procent av planeringsramen avsätts till åtgärder (järnväg och väginvestering) med 
medför ianspråktagande av jordbruksmark, intrång i landskap och miljöer, ökade barriä-
rer samt andra störningar för växt- och djurlivet. 60 procent av planeringsramen medför 
försumbar påverkan på målområdet på grund av små åtgärder och åtgärder i befintlig 
väg. 

Planens effekter sammanfattas i nedanstående tabell. Bredd på kolumn motsvarar 
ekonomisk ram för respektive åtgärdsområde. 

Industri 

Negativ 
påverkan 

Viss negativ 
påverkan 

Försumbar 
påverkan 

Positiv 
påverkan 

Påverkas inte 
/ej relevant 

Foto: Mostphotos 
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KAPITEL 2 

Beskrivning av åtgärdsområdena 

2.1 PRINCIPER FÖR PRIORITERING 

Utgångspunkterna för den regionala infrastrukturplanens inriktning framgår av kapitel 
1. Det handlar om planens bidrag till målen i den regionala utvecklingsstrategin, in-
riktningen i den strategiska miljöbedömningen, samt förutsättningar och utmaningar i 
Västernorrland. Vid prioritering av infrastrukturåtgärder vägs därutöver en stor mängd 
faktorer samman, bland annat teknisk standard och åtgärdens effekter. Målkonflikter 
måste hanteras och flera intressen och intressenters synpunkter ska beaktas. Prioritering 
av åtgärder är dessutom en process som sträcker sig över lång tid, ofta flera år. Det 
innebär att de förutsättningar och värderingar som gällde då bristen konstaterades kan 
ha förändrats över tid. Att en åtgärd diskuteras och omprövas innan ett genomförande är 
därför en naturlig del av processen. 

I den regionala infrastrukturplanen tas inte ställning till den enskilda åtgärdens ut-
formning eller lokalisering. Frågor om utformning och lokalisering hanteras i den for-
mella planeringsprocessen och ska följa gällande regelverk. 

För att klargöra principer för prioritering av åtgärder inom respektive åtgärds-
område såväl för åtgärder som namnsätts, samt för åtgärder inom respektive åtgärdspott, 
så beskrivs nedan vilka principer som är viktiga ur det regionala perspektivet. 

Väginvestering 

• Omställning av transportsystemet genom överflyttning från 
väg till järnväg och sjöfart. 

• Tillgänglighet till/från industrietablering/investering som 
innebär väsentligt ökad sysselsättning med betydelse för 
den regionala utvecklingen. 

• Förbättrad trafiksäkerhet för fordonstrafik i regionalt stråk. 

Cykelinfrastruktur 

• Regionala cykelstråk enligt kartunderlag, arbets-/studie-
pendling, koppling kollektivtrafik. 

• Cykelnät som ökar förutsättningar för skolresor med cykel. 
• Förbättrad trafiksäkerhet för gående och cyklister. 
• Cykelinfrastruktur med fokus på fritid, rekreation och turism. 

Regional kollektiv-
trafikanläggning 

• Nod för resandeutbyte: tågstation, resecentrum, bytespunkt, 
nod för landsbygdstrafik. 

• Hållplatser i prioriterade stråk och trafikområden. 
• Framkomlighet busstrafik. 
• Tillgänglighetsanpassning. 
• Trafiksäkerhet för skolbarn. 

Medfinansiering 
av kommunala 
åtgärder m.fl. 

• Kriterier enligt gällande stödförordningar, exempelvis för 
cykel- eller miljöåtgärder. 

• Samma principer som för statlig infrastruktur, se respektive 
åtgärdsområde. 

Samfinansiering av 
åtgärd i nationell 
plan 

• Ingår i prioriterad transportkorridor Botniska korridoren och/ 
eller Mittstråket, ger regionala systemeffekter, samt tidigare-
läggning av åtgärden i nationell infrastrukturplan. 

• Tillgänglighet till/från industrietablering/investering som 
innebär väsentligt ökad sysselsättning med betydelse för den 
regionala utvecklingen. 

Namnsatt åtgärd 

• Prioritering av någon av de övre kategorierna. 
• Total kostnad på i storleksordningen 50 miljoner kronor 

eller mer. 
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2.2 SAMFINANSIERING NATIONELL PLAN 

Vändslinga Västeraspby, 55 miljoner kronor  
I Regional transportplan 2018–2029 finns 55 miljoner kronor avsatta för ”Ej namngivna 
insatser i Botniska korridoren” och i texten beskrivs att syftet är förbättringar för gods-
tågstrafiken mellan Stambanan och Botniabanan, delen mellan Västeraspby och Lång-
sele för förbättrad anslutning och redundans. 

En överenskommelse om samfinansiering av vändslingan Västeraspby beslutades 
av Regionstyrelsen i april 2021. Överenskommelsen togs fram för att öka möjligheterna 
för prioritering av vändslingan i den nationella planen. Den totala kostnaden beräknas 
uppgå till 120 miljoner kronor. 

Vändslingan i Västeraspby syftar till att förbättra anslutning och redundans för 
godstågstrafiken mellan Stambanan och Botniabanan. Idag måste riktningsbyte ske i 
Västeraspby för trafik mellan Botniabanan och Ådalsbanans fortsättning mot Långsele, 
vilket är mycket tidsödande. Vändslingan är ett viktigt steg i förverkligandet av den 
regional utvecklingsstrategins prioritering av ett långsiktigt hållbart transportsystem. 
Åtgärden kan även få betydelse för att utveckla en framtida persontågstrafik. 

2.3  VÄGINVESTERINGAR  

Vägåtgärderna som prioriteras i den regionala infrastrukturplanen syftar i huvudsak till 
att öka trafiksäkerheten för fordonstrafik i regionala stråk. Större investeringar med en 
totalkostnad på mer än 50 miljoner kronor är namnsatta. I samband med dessa väg-
åtgärder genomförs även en utbyggnad av regional cykelinfrastruktur. Merkostnaden 
för detta redovisas i kapitel 1.2 Planeringsramens fördelning. Smärre åtgärder enligt 
fyrstegsprincipens steg 2 och 3 inryms i potten nedan. 

Enligt Trafikverkets rapport 2020:237 Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2019 
Region Mitt, så är antalet omkomna per 100 000 invånare är högre i Västernorrland än 
snittet för riket. För Västernorrland var det 2019 närmare 6 omkomna per 100 000 in-
vånare, vilket kan jämföras med riket med drygt 2 omkomna per 100 000 invånare. An-
talet omkomna per 100 000 invånare inom Region Mitt har varit högre än riket samtliga 
år sedan 2006. Bristande trafiksäkerhet är den främsta bristen för fordonstrafik på det 
regionala vägnätet i länet. Även med en högsta tillåtna hastighet på 80 kilometer/timme, 
så kvarstår trafiksäkerhetsbrister på flertalet av de regionala vägarna. 
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Ökad trafiksäkerhet för fordonstrafik, åtgärder <50 mkr, 
36 miljoner kronor 
På flertalet regionala vägar i länet finns trafiksäkerhetsbrister med bland annat oeftergivli-
ga sidoområden och inga regionala vägar är mittseparerade. Den stora delen av olyckorna 
i länet sker i singelolyckor och mötesolyckor längs sträckor, så mittseparering alternativt 
mitträffling och sidoområden, är åtgärder som medför reducerade riskerna för att omkom-
ma eller skadas allvarligt. Mitträffling kan utföras i samband med beläggningsarbeten, för 
ökad kostnadseffektiviteten. Sett till kostnaden för mittseparering (35–45 miljoner kronor 
per kilometer) av regionala stråk skulle uppta större delen av hela planeringsramen, ligger 
fokus i stället på mitträffling och förbättrade sidoområden. Därutöver kan även smärre trafik-
säkerhetsåtgärder såsom kurvrätning, uppsättning av sidoräcken och andra åtgärder genom-
föras. Följande regionala sträckor har trafiksäkerhetsbrister (röd klass enligt Trafikverket 
klassning) och prioriteras därför för mitträffling och sidoområdesåtgärder i samband med 
Trafikverket underhållsåtgärder. 

Väg Sträcka Längd km FPV 10 

83 Alby-E14 Ånge Näset 16 X 

87 Graninge-Österforse 13 X 

90 Tjäll-Ed 21 X 

90 E4-Bollstabruk 29 X 

348 Överhörnäs-Bredbyn 29 X 

333 Bollstabruk-Nyland 4 

352 Örnsköldsvik-Hanabäck 9 

Tabell 2. Regionala vägstråk och sträckor prioriterade för mitträffling och sidoområdes
åtgärder 2022–2033 

Väg 86 Kovland, inklusive cykelväg och hållplatser, 45 miljoner kronor 
Väg 86 är riksväg och ett prioriterat stråk för godstrafik och arbetspendling. Delen Kovland 
är i stora behov av åtgärder på grund av allvarliga brister i trafiksäkerhet och geografi. Risker 
för erosion finns då vägen går på hög bank med branta slänterlutningar. Brister i stabiliteten 
leder till höga underhållskostnader för beläggning i-och-med att det inte blir något varaktigt 
resultat av utförda underhållsåtgärderna. Utöver summan ovan så samfinansieras åtgärden 
med den nationella planen, dels med bärighetsmedel i syfte att höja vägen från bärighets-
klass 1 till bärighetsklass 4 (BK4), dels med så kallade riskmedel eftersom det finns avsnitt 
med risker för ras och skred. 10 FPV, Funktionellt prioriterat 

vägnät för nationell och regio-
nal tillgänglighet, Trafikverket. 
www.trafikverket.se/fordig
ibranschen/vag/funktio-
nelltprioriteratvagnat/ 
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Väg 86 SiljeKovland, inklusive cykelväg och hållplatser, 
130 miljoner kronor 
Väg 86 är riksväg och ett prioriterat regionalt stråk för godstrafik och arbetspendling. 
Risker för erosion finns då vägen går på hög bank med branta slänterlutningar. Brister 
i stabiliteten leder till höga underhållskostnader för beläggning i-och-med att det inte 
blir något varaktigt resultat av utförda underhållsåtgärderna. Vägen är olycksdrabbad 
och sammanhängande gång och cykelstråk saknas. Korsningar, utfarter och busshåll-
platser har bristande utformning. Utöver summan ovan så samfinansieras åtgärden med 
den nationell planen, dels med bärighetsmedel i syfte att höja vägen från bärighetsklass 
1 till bärighetsklass 4 (BK4), dels med så kallade riskmedel eftersom det finns avsnitt 
med risker för ras och skred. 

Väg 622 LjustavägenÖstra Birsta inklusive cykelväg, 
72 miljoner kronor 
Väg 622 tillhör det regional prioriterade stråken, mycket viktig för godstransporter och 
arbetspendling. Ljustavägen, delen mellan E4 Birsta till Alnöbron är en länk mellan 
E4 och Tunadalsområdet, samt mellan Birsta och Alnöbron har bristande säker för alla 
trafikslag och behov finns av att förbinda två befintliga gång- och cykelvägar med varan-
dra, samt se över korsningar, med mera. Vägen gränsar till bostadsområdet Ljustadalen 
och trafiksäkerheten brister för människor som vill röra sig längs väg 622 exempelvis för 
att ta sig till Birsta handelsområde eller till busshållplatser i området. Fordonsmängden 
uppgår till mer än 9 000 fordon per dygn, varav elva procent utgörs av tung trafik. 

Investeringsbidrag enskild väg, 9 miljoner kronor 
Runt 250 mil av det enskilda vägnätet i länet erhåller statligt driftbidrag som ersättning 
för att vägarna hålls öppna för allmän trafik. De enskilda vägar som erhåller statligt 
driftbidrag från Trafikverket kan även söka bidrag för investeringsbidrag för större un-
derhållsåtgärder med en finansiering från den regionala transportplanen. Trafikverket 
beslutar i de enskilda ärendena. Prioritering av åtgärder sker i samråd med planupp-
rättaren. Utöver drift och investeringsbidraget finns även ett särskilda driftbidrag som 
Trafikverket ansvarar för. Det statliga bidraget kan som mest omfatta högst 75 procents 
stöd till enskilda väghållare och regleras via förordningen om statligt bidrag till enskild 
väghållning (1989:891). 
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Foto: Mostphotos 
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2.4 SAMFINANSIERING FÖR ATT MÖTA 
INDUSTRIINVESTERINGARS BEHOV 

Mot bakgrund av den gröna omställning som sker i norra Sverige med etableringar av 
nya industrier och ny teknologi, behöver ett handlingsutrymme finnas i den regionala 
infrastrukturplanen för att kunna möta behov av statliga transportinfrastrukturåtgärder 
med plats- och tidsmässig koppling till industriinvesteringar etablering. I Västernorrland 
pågår ett intensivt arbete och förberedelser hos flera av kommunerna för att en etablering 
av energiintensivindustri ska komma till stånd. En sådan etablering kan bidra till Väster-
norrlands utveckling dels genom tillskapandet av en stor mängd nya arbetstillfällen, dels 
genom en stärkt grön omställning. 

Totalt avsätts 10 miljoner kronor i syfte att finansiering och/eller samfinansiera åt-
gärder i nationell infrastrukturplan som behövs för att åstadkomma en tillgänglighet 
till/från en industrietablerings lokalisering. Åtgärder som kan komma att övervägas är 
investeringsåtgärder, åtgärder som påverkar transportefterfrågan och val av transportsätt 
exempelvis hållplatsåtgärd, åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infra-
struktur och/eller åtgärder som bidra till att andelen kollektivtrafik ökar. En plats- och 
tidsmässig koppling till industriinvesteringens etablering är en förutsättning. 

2.5 CYKELINFRASTRUKTUR 

Mål för cykling och principer för prioritering 
Promenader och cykling är det mest hållbara sättet att resa kortare sträckor. Att cykla 
på vardaglig basis bidrar till bättre hälsa och minskad risk för välfärdssjukdomar. Det 
möjliggör även regionförstoring då många resor börjar eller slutar med att man går el-
ler cyklar. Städer och platser där många går och cyklar upplevs också som levande och 
attraktiva. Cykling har även en allt större betydelse för den växande besöksnäringen. 

För att nå visionen om att hälften av alla resor under fem kilometer ska ske på cykel 
och/eller gåendes behövs ett systematiskt samverkansarbete bland de primära väghållar-
na gällande cykelinfrastruktur. Region Västernorrland, Trafikverket och kommunerna 
har börjat diskutera en gemensam samverkan för ökad och säker cykling. Under 2022 
kommer inriktning och innehåll för denna samverkan att formuleras. 

För att öka cykling och gång behövs investeringarna i sammanhängande cykelstråk 
på både lokal och regional nivå, men också steg 1–2-åtgärder det vill säga påverkans-
arbete för ökad gång och cykling. 
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För att åstadkomma sammanhängande stråk behövs en närmare planering mellan Regi-
on Västernorrland, Trafikverket och kommunerna. Region Västernorrland har tagit fram 
ett regionalt kunskapsunderlag för regionala cykelstråk för att underlätta planering och 
prioritering av åtgärder. Även smärre åtgärder kan ge bra effekt exempelvis vid ”glapp” 
mellan väghållare. 

Av det kartbaserade kunskapsunderlaget över regionala cykelstråk11 framgår omfat-
tande brister för cykling längs det statliga regionala vägnätet samt övergripande regio-
nala stråk med potential för ökad cykling för arbetspendling och fritidscykling. Sträckor 
inom stråk som identifierats i kunskapsunderlaget har en ökad prioritet jämfört med 
sträckor som inte ingår i identifierade stråk. Fokus i kartunderlaget ligger på relationer 
mellan orter, relationer till arbetsplatser och till kollektivtrafik. Kartunderlaget är inte 
fullständigt exempelvis avseende brister inom en mindre ort på landsbygd med genom-
fartsproblematik. 

Utmaningar finns gällande trafiksäkerhet för cyklister. Allvarligt skadade på cykel 
står för cirka 50 procent av det totala antalet allvarligt skadade och trenden ser tyvärr 
inte ut att minska över tid. Andelen rödklassade gång- och cykelpassager i Trafikverkets 
Region Mitt är högre på det regionala vägnätet än på det nationella vägnätet och finns 
oftast på vägar med hastighet 40–60 km/tim. Andelen gång, cykel- och moped (GCM) 
passager med god kvalitet på statligt vägnät är bara 39 procent. Det är därför viktigt att 
en inriktning för ökad cykling och gång genomförs tillsammans med ett engagemang för 
ökad trafiksäkerhet för gående och cyklister. 

En annan aspekt är att behovet av att kunna transportera sig på cykel även finns ut-
med det mindre vägnätet. Det handlar dels om byar och mindre samhällen där så kallade 
bygdevägar12 skulle kunna övervägas, dels om tätorter med tung genomfartstrafik. För 
det sistnämnda pågår en åvs. Motsvarande utredning behövs för att få en överblick var i 
länet bygdevägar skulle kunna tillämpas. 

Följande principer för prioritering gäller: 
1. Regionala cykelstråk enligt regionalt kartunderlag 

• Ökade förutsättningar för arbets- och studiependling 
• Cykelnät och cykelparkering med koppling till kollektivtrafik 

2. Cykelnät som ökar förutsättningar för skolresor med cykel 
3. Förbättrad trafiksäkerhet för gående och cyklister 
4. Cykelinfrastruktur med fokus på rekreation och turism 

• Ökade förutsättningar att nå fritidsaktiviteter och rekreationsområden med cykel 
• Utveckla turistcykelleder 

11 Kartanalyser för regionala 
cykelstråk i Västernorrland 
(arcgis.com) 

12 Söråker har fått länets första 
bygdeväg  Trafikverket 

https://www.youtube.com/watch?v=4smg1uDY-OQ
https://www.youtube.com/watch?v=4smg1uDY-OQ
https://rambollglobal.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=3daf86433a664de6b2535f2e7a6ecace
https://rambollglobal.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=3daf86433a664de6b2535f2e7a6ecace
https://rambollglobal.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=3daf86433a664de6b2535f2e7a6ecace
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Statlig cykelväg, åtgärder <50 mkr, 91 miljoner kronor 
I tabellen nedan redovisas åtgärder med en totalkostnad under 50 miljoner kronor och 
som tillhör potten för cykelåtgärder. I potten ingår även cykelpassager utifrån Trafikver-
kets pågående utredning som färdigställs 2022, samt utredning avseende bygdevägar. 

Utöver de prioriteringar som nämns i tabellen kan ytterligare cykelåtgärder komma 
att prioriteras. Åtgärderna redovisas i vägnummerordning. Ytterligare åtgärder kan kom-
ma att prioriteras i mån av utrymme utifrån pågående åvs:er. 

Vägnr Avsnitt Kommun Kommentar 

E4 
trafikplats 
Timrå 

Regional väg, delsträcka mellan 
hållplats Köpmangatan och bron, 
i samband med broreparation 

Timrå 
Regionalt 
kartunderlag 

352 Nordanås – Sportvägen Örnsköldsvik 
Kategori 
2 och 3 

615 Alnöbron Sundsvall 
Regionalt 
kartunderlag 

648 
Laggarbergsvägen 
(väg 631-Vävlandsvägen) 

Timrå 
Regionalt 
kartunderlag 

718 
Etappvis utbyggnad 
Bondsjö-Brunne, enligt ÅVS 

Härnösand 
Kategori 
2 och 3 

Flera 
Cykelpassager längs statliga 
regionala vägar utifrån pågående 
utredning 

Länet Kategori 3 

Flera Bygdevägar, utredning Länet Kategori 3 

Väg 684 Centrumåtgärder Söråker, 47 mkr 
Avsiktsförklaring finns mellan Trafikverket och Timrå kommun avseende medfinan-
siering. Väg 684 genom centrala Söråker är bred och inbjuder till höga hastigheter utgör 
en barriär för gående och cyklister i samhället. Det finns behov att korsa vägen för de 
som bor nedanför vägen och behöver nå samhällsservicen ovanför vägen. Genom Sör-
åkers centrum finns endast en mycket smal trottoar på vardera sidan av vägen, som är för 
smal både för gående och för cyklister. Tillgänglighet och säkerheten behöver förbättras 
för gående och cyklister och trafikmiljön förbättras för att öka känslan av tätort. Buss-
hållplatserna behöver få förbättrad standard. Timrå kommun kommer att medfinansiera 
åtgärden eftersom kommunen är väghållare för korsande vägar. Medfinansieringen ingår 
inte i beloppet ovan. 

REGIONAL TRANSPORTPLAN FÖR VÄSTERNORRLAND 2018-2029 
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Foto: Daniel Håkansson 

Väg 90 cykelväg FrånöKramfors, 54 miljoner kronor 
De föreslagna åtgärderna syftar till att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten 
för gående och cyklister längs den aktuella sträckan. Bristande trafiksäkerhet för gående 
och cyklister mellan Frånö och Kramfors centrum, en sträcka på drygt fyra kilometer. 
Det saknas en separerad gång- och cykelväg samt säkra gångpassager på större delen 
av sträckan. Trots relativt korta avstånd sker arbetspendling i huvudsak med bil vilket är 
negativt med hänsyn till miljö. I vissa korsningar är det bristande utformning med hänsyn 
till trafiksäkerhet 

Medfinansiering kommunala cykelvägar, åtgärder <50 mkr, 
80 miljoner kronor 
Enligt förordningen 2009:237 är det möjligt för kommuner att erhålla statlig medfinan-
siering för cykelinfrastruktur på det kommunala vägnätet. Bidraget uppgår till maximalt 
50 procent enligt förordningen. När behovet av ny cykelväg ska bedömas är potentialen 
till ökad cykling en viktig faktor. 

Medfinansiering till cykelinfrastruktur på kommunala vägar bör ske enligt samma 
prioriteringsgrunder som för cykelvägar längs statliga vägar, bland annat utifrån regio-
nalt kartunderlag avseende regionala stråk för arbetspendling. Trafikverket ansvarar för 
handläggning och prövning av inkomna ansökningar. Beslut i de enskilda ansökningarna 
tas årligen av Trafikverket i dialog med Region Västernorrland. 
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2.6 REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKANLÄGGNINGAR 

Principer för prioritering av kollektivtrafikanläggningar 
Persontågstrafiken är mycket viktigt för snabba restider och utveckling av de regionala 
arbetsmarknadsområdena. Arbete pågår att ta fram en ny strategi för norrtågstrafiken, 
det vill säga för dagtågstrafiken i de fyra norrlänen. Strategin kommer att ta sikte på de 
närmaste 10–15 åren och tas fram inför kommande upphandling av ny tågoperatör med 
trafikstart 2025. Det kan till exempel handla om förändrade tidtabeller, fordon och/eller 
anläggandet av nya stationslägen. 

Även Kollektivtrafikmyndigheten förbereder ny trafikupphandling, vilket kan leda 
till förändrade trafikeringsupplägg och investeringsbehov i bytespunkter, signalpriori-
teringar och hållplatser i samband med trafikstart. Dessutom pågår översyn av trafik-
försörjningsprogram och av styrdokument för kommunalförbundet inklusive finansie-
ringsmodell. 

Det är i dagsläget inte möjligt att ange vilka åtgärder som kan bli aktuella eller hur 
stora investeringsbehoven är till följd av dessa två nya strategier och trafikupphandling-
ar, mer än att den regionala infrastrukturplanens medel för kollektivtrafikanläggningar 
kommer att beröras och att anläggningar för regional persontågs- och kollektivtrafik är 
prioriterade åtgärder. I dagsläget finns inga kända behov av regionala kollektivtrafik-
anläggningar med en totalkostnad på 50 miljoner kronor eller mer. Trafikverket har 
under 2021 frågat samtliga kommuner om behov finns av regionala kollektivtrafik-
anläggningar med en totalkostnad på 50 miljoner kronor eller mer. Därför är inga åt-
gärder namnsatta, utan alla medel är därför avsatta i en pott. Ramen för kollektivtrafik-
anläggningar är dock högre jämfört med tidigare, för att ta viss höjd för framtida behov. 
Behovet av regionala kollektivtrafikanläggningar kommer sannolikt att öka ännu mer. 

I Västernorrland har ett stort kollektivtrafikprojekt Koll2020, genomförts under 
perioden augusti 2017–september 2021. I projektet har en rad aktiviteter genomförts 
varav många är investeringar för framtiden i form av teknikutveckling och framtagande 
av kunskapsunderlag. De närmaste åren kommer fokus till stor del vara att implementera 
dessa kunskaper för att skapa en mer attraktiv kollektivtrafik, revidera befintliga styr-
dokument, samt se över länets samverkansprocesser kopplade till kollektivtrafik. 
Genom ett mer strukturerat, strategiskt och långsiktigt arbete så ska länets parter snabb-
are och mer effektivt höja nivån i kollektivtrafikens olika delar. Ett exempel är processen 
för ombyggnation av hållplatser där ett årshjul och en regional prioritering ska bidra till 
att det för varje år finns en lista med prioriterade objekt. Därutöver så finns behovet av 
en mer flexibel pott för att hantera hastigt uppkomna behov. 
Följande principer för prioritering gäller: 
• Nod för resandeutbyte: tågstation, resecentrum, bytespunkt, nod för landsbygdstrafik 
• Hållplatser i prioriterade stråk och trafikområden 
• Framkomlighet busstrafik 
• Tillgänglighetsanpassning 
• Trafiksäkerhet för skolbarn 
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Principer för finansiering av regionala tågstationer 
Finansiering av regionala tågstationer sker utifrån anläggningens ägaransvar. Ägar-
ansvar, finansiering och genomförandeansvar för en åtgärd förtydligas i samverkansavtal 
mellan Trafikverket och extern part som exempelvis en kommun. Trafikverket delar upp 
utförandet i ett så kallat grundutförande som utgår från det statliga ansvaret för att lösa 
en trafiksituation, samt tillägg som annan part än Trafikverket finansierar och står för. 
Omfattningen på grundutförandet bedöms från fall till fall. Tilläggen är de förbättringar 
och anpassningar utöver grundutförandet. Drift och underhållskostnader som tillkommit 
på grund av tillägg som normalt finansieras av initiativtagande part. 

Trafikverkets ansvar för grundutförandet omfattar bland annat plattform, plattforms-
tak, utrustning på plattform exempelvis bänkar och väderskydd, plattformsförbindelse, 
dynamisk utrustning för trafikinformation på plattform och i stationshus, fast skyltning 
på plattform och plattformsförbindelse. Kostnadsfördelningen ska ske utifrån nationell, 
regional och lokal nytta. Det innebär att även annan part kan bära kostnader för anlägg-
ningen i grundutförandet. 

När det gäller regionala tågstationer så är huvudregeln att de främst utgör en regio-
nal och lokal nytta och därför bör finansieras via regional infrastrukturplan och kommu-
nal medfinansiering. Trafikverket kan delfinansiera åtgärden om det finns nationella nyt-
tor med det prövas från fall till fall. Nyttorna bör spegla fördelningen av finansieringen. 
Den regional infrastrukturplanen kan dock enbart finansiera grundutförande 

Övriga parter ansvarsområden omfattar bland annat stationshus, bussterminal, 
cykelparkering, anslutande kommunala vägar, pendlarparkeringar, angöringsplatser, 
konstnärliga utsmyckningar som inte är integrerade i den statliga konstruktionen, an-
läggningar som väsentligt avviker från grundutförandet för plattformsförbindelse exem-
pelvis anläggning avsedd för kommersiella funktioner, bro eller tunnel avsedd för annan 
trafik än till plattform och-så-vidare. 

Järnvägens kärnfunktion 
Plattform med väntfunktioner, 
plattformsförbindelser, trafikinfor-
mation, järnväg. 

Noden/bytespunkten 
Busshållplats, cykelparkering, 
taxiangöring, biljetter, väntfunktion, 
service. 

Bytespunktens omland "Staden" 
Verksamheter, bostäder, kontor, 
mötesplats, kultur. 

Figur 4. Trafikverkets figur av stationens delar. Trafikverkets ansvar för järnvägens kärnfunktion 
samt andra parters ansvarsområden. 
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Vägnr Åtgärd/avsnitt Kommun Summa Kommentar 

Tågstation, resecentrum, samt bytespunkt mellan buss och tåg. 
Det finns idag ett antal stationsorter i länet där koppling mellan 
tåg och buss inte fungerar tillfredsställande och där det finns 
behov av förbättringar. 
Nod för resandeutbyte landsbygdstrafik – för att kunna upp-

Flera 
Nod för 
resandeutbyte 

Länet 
Ej speci-
ficerad 

rätthålla och även utveckla kollektiv-trafiken på landsbygd och 
i glesbygd så behövs nya trafikupplägg med flexibel närtrafik 
som knyter an till linjelagd trafik i bestämda noder. Dessa noder 
behöver utvecklas så de har en hög nivå för tillgänglighet och 
trafiksäkerhet, samt att det går att parkera cyklar och bilar. 
Även fordonsstandard och informationssystem behöver anpassas, 
bland annat hållplatsutrop och informationssystem i landsbygds-
trafiken. 

Flera 
Prioriterade 
stråk och 
trafikområden 

Länet 
Ej speci-
ficerad 

Utifrån framtagna hållplatsriktlinjer strategiskt arbete för att 
successivt höja standarden på busshållplatser i prioriterade stråk 
och trafikområden. 

Utifrån framtagna hållplatsriktlinjer ett strategiskt arbete för att 

Flera 
Tillgänglighets-
anpassning 

Länet 
Ej speci-
ficerad 

öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning på 
utvalda linjer och bytespunkter. Nivå på fordon, information och 
infrastruktur bör höjas samtidigt. 

Flera 
Framkomlighet 
busstrafik 

Länet 
Ej speci-
ficerad 

Åtgärder som innebär ökad framkomlighet för busstrafik exem-
pelvis signalprioritering, busskörfält, etcetera. 

570 Allsta–Klingsta Sundsvall 27 mkr Tillgänglighet busshållplatser 

Förbättrad trafiksä-

Flera 
kerhet på busshåll-
platser som används 

Länet 25 mkr Under genomförande 2022–2023 

av skolbarn 

Flera 
Microåtgärder på 
hållplatser som an-
vänds av skolbarn 

Länet 
50 000– 
80 000 
kr/år 

Mikroåtgärder för ökad trafiksäkerhet och trygghet på små håll-
platser som används av skolbarn. Mikroåtgärder kan exempelvis 
handla om breddning av hållplatsficka så barnen slipper stå på 
vägrenen i väntan på bussen. 

Kollektivtrafikanläggningar statlig väg, åtgärder <50 mkr, Medfinansiering regionala kollektivtrafikanläggningar, miljö, m.m. 
130 miljoner kronor åtgärder <50 mkr, 70 miljoner kronor 
En utvecklad persontågstrafik är av högsta prioritet som beskrivits ovan. Det är i dags- Ett effektivt kollektivtrafiksystem bidrar till att utveckla och stärka arbetsmarknadsregio-
läget inte möjligt att ange vilka åtgärder som kan bli aktuella eller hur stora investerings- ner och förbättrar därmed möjligheterna till regional tillväxt. Medfinansieringen ska bidra 
behoven gällande stationer och stationslägen för persontågstrafiken. till att göra kollektivtrafiken mer attraktiv, tillgänglig och öka resandet med kollektiv-

trafik. Möjligheterna för personer med funktionshinder att använda transportsystemet ska 
öka. I övrigt ska samma principer för prioritering gälla som för regionala kollektivtrafik-
anläggningar längs statlig väg, se kapitel 2.1. 

Enligt förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollek-
tivtrafikanläggningar kan medfinansiering beviljas till regionala kollektivtrafikmyndig-
heten för investeringar i kollektivtrafikanläggningar och fartyg. 

Det kan även beviljas till kommuner eller andra organ för investeringar i flyg-
platsanläggning med annan huvudman än staten. Kommuner kan även beviljas med-
finansiering för miljö- och trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder på kommunala gator och 
vägar. Medfinansiering till kommunala cykelvägar och miljöåtgärder ingår dock i med-
len för cykelinfrastruktur. Beslut om stöd fattas årligen av Trafikverket. Prioritering av 
åtgärder sker i samråd med planupprättaren. 

2.7 DRIFTBIDRAG FLYGPLATSER 

Driftbidrag till regionala flygplatser, 70 miljoner kronor 
• Driftbidrag Sundsvall-Timrå flygplats: 1 miljon kronor/år 
• Driftbidrag Örnsköldsviks flygplats: 4,8 miljoner kronor/år 

Syftet med det statliga driftbidraget till regionala flygplatser är att främja en god 
flygtransportförbindelse där tillfredsställande kollektiva transportalternativ saknas. Sett 
ur ett regionalt tillväxtperspektiv har flyget en mycket stor betydelse för företag och 
sysselsättning, vilket framgår ur en rapport13 som tagits fram av Region Västernorrland 
tillsammans med de kommuner i länet som äger regional flygplats. De regionala flyg-
platserna är av väsentlig betydelse för samhällets förmåga vid större kriser och olyckor. 
Det visar inte minst tiden under pandemin eller tidigare års omfattande skogsbränder. 
Näringslivet lyfter fram flygets betydelse för långväga tillgänglighet till rimliga restider, 
för resor i tjänsten och för kundbesök. Mot denna bakgrund behöver statens ekonomiska 
engagemang i regionala flygplatser öka. Nivån på driftbidraget baseras på samma beräk-
ningsmodell som ligger till grund för den utökning av den regionala planeringsramen som 
regeringen beslutade 2012 och som för övrigt fortfarande används av övriga regioner med 
motsvarande driftbidrag. Eftersom det handlar om drift av befintlig infrastruktur, så med-
för driftbidraget ingen utveckling av infrastruktur eller flygtrafik. En eventuell förändring 
av driftbidragets nivå är inte en fråga om att utveckla eller förändra transportsystemet, 
utan är en fråga om fördelning av driftkostnader mellan kommun och region. 

13 Samhällseffekter av flygverk-
samhet i Västernorrland, 

   Sweco (2021) 
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KAPITEL 3 

Planeringsdirektiv 

3.1  ÅTGÄRDER  SOM  INGÅR  I  REGIONAL  
INFRASTRUKTURPLAN 

De typer av åtgärder som ingår i regional infrastrukturplan framgår av förordningen 
(2009:263): 
• investeringar i statliga vägar som inte ingår stamvägnätet 
• åtgärder för vilka statlig medfinansiering kan beviljas enligt 2 § förordningen 

(2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafik-
anläggningar, m.m. 

• åtgärder i andra icke-statliga finansierade anläggningar av betydelse för det 
regionala transportsystemet som bör redovisas 

• driftbidrag till icke-statliga flygplatser som bedöms vara strategiskt viktiga för 
regionen 

• investeringar och förbättringsåtgärder för vilka Trafikverket ansvarar för enligt 
förordningen (2009:239) om en nationell plan för transportinfrastruktur 

• byggnadsbidrag till enskilda vägar 
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Den regionala infrastrukturplanen kompletterar en nationell infrastrukturplan som 
beslutas av Regeringen. Den nationella infrastrukturplanen omfattar bland annat: 
• investeringar i statliga stamvägnätet, E4 och E14 för Västernorrlands del 
• investeringar i statliga järnvägar 
• drift, underhåll, bärighetsåtgärder för hela det statliga väg- och järnvägsnätet 
• åtgärder som påverkar transportefterfrågan 
• medfinansiering till farleder, vissa regionala kollektivtrafikanläggningar 
• driftbidrag till icke-statliga flygplatser med beslutad trafikplikt 
• driftbidrag inklusive bärighet till enskilda vägar 

3.2  PLANENS  REDOVISNING  OCH  INNEHÅLL  

Enligt regeringens planeringsdirektiv ska åtgärder som har byggstartats, men som inte 
har avslutats vid ingående av 2022 ingå i planen 2022–2033. Åtgärder i nu gällande 
plan, som inte har byggstartat, kan därmed omprövas inför upprättandet av ny plan för 
åren 2022–2033. 

Åtgärder som bedöms bli utförda under planperioden och som beräknas ha en 
totalkostnad på minst 50 miljoner kronor ska redovisas i planen. Åtgärder ska redovisas 
i 2021 års prisnivå. 

De kostnader som redovisas för olika åtgärder i planen ger en bild av kostnaderna 
vid det tillfälle då kostnaden beräknades och utgörs av medelvärdet av ett kostnads-
spann. Av de samhällsekonomiska effektbedömningarna framgår totalkostnad samt stan-
dardavvikelse. 

Följande ska redovisas: 
• samfinansiering av åtgärder i nationell plan 
• statlig medfinansiering 
• fördelning mellan trafikslag 
• medel till cykelinfrastruktur 
• vilka effekter olika infrastrukturåtgärder väntas ge på förutsättningarna 

för bostadsbyggandet. 

Enligt regeringens planeringsdirektiv ska de transportpolitiska målen med etappmål 
vara utgångspunkt. Planupprättaren beskriva vilka åtgärder som bör prioriteras för att bi-
dra till de transportpolitiska målen. Planupprättaren ska beskrivning vilka prioriteringar 
planförslaget baseras på, samt hur eventuella målsynergier och målkonflikter hanteras. 
Prioriteringar ska motiveras och effekterna redovisas. Förutsättningar att möta betydan-
de industriinvesteringars behov ska vägas in, samt behov av ökat bostadsbyggande lika-
så. Hög genomförbarhet och tidsmässig koppling till infraobjektet ska dock prägla en 
sådan betydande industriinvestering och bostadsbyggnadsobjekt. 
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KAPITEL 4 

Genomförande och 
avvikelsehantering 

Trafikverket ansvarar för att genomföra den regionala transportplanen. Trafikverket tar 
fram kostnadskalkyler och värderar åtgärdernas effekter som redovisas i transportplanen. 
Kostnadskalkylen för en åtgärd kan förändras, på grund av ändrad omfattning och/eller 
utformning, prisförändringar, eller förändringar av ingående risk- och osäkerhetsfaktorer. 
Det medför att den kostnad som finns upptagen i transportplanen är förknippad med vissa 
osäkerheter. Ju tidigare i planeringsskedet en åtgärd är, desto större är osäkerheten i kost-
nadskalkylen. Enligt förordning (2009:239) ska den regionala transportplanen ändras vid 
”väsentlig avvikelse” i fråga om innehållet. 

För att effektivisera genomförandet och öka transparensen har Region Västernorr-
land beslutat (2019) om riktlinjer för genomförandet av regionala infrastrukturplanen. 
Riktlinjerna innebär att det är Regionstyrelsen som avgör om en avvikelse är väsentlig 
och därför ska föranleda en revidering av transportplanen. Trafikverket ska därför re-
dovisa avvikelser över 30% i förhållande till åtgärdens kostnad i regionala planen, till 
Region Västernorrland. Avvikelser upp till 30% bedöms ingå i Trafikverket genomför-
andeansvar. Av riktlinjerna framgår även att avvikelser i görligaste mån bör hanteras 
inom budgetutrymmet för respektive åtgärdsområde. Trafikverket bör därför sträva efter 
att lika stor andel av respektive åtgärdsområde har genomförts efter fyra år. 

Kostnadsökningar för en åtgärd medför att åtgärdens prioritering i planen omprö-
vas. Det kan innebära att åtgärden bortprioriteras ur planen, att åtgärden eller andra pla-
nerade åtgärder senareläggs och/eller att medel från åtgärdspott förs till berörd åtgärd. 
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Foto: Daniel Håkansson 

REGIONAL INFRASTRUKTURPLAN FÖR VÄSTERNORRLAND 2022-2033 
B I L AG O R  

BILAGOR 

Bilagor 

SAMMANSTÄLLNING AV ÅTGÄRDSVALSSTUDIER (ÅVS) OCH UTREDNINGAR 

Åtgärdsvalsstudie eller utredning Kommun Status Start/ 
slut Huvudsakligt syfte 

Väg 718 Brunne-Bondsjö, Bristande tillgänglighet och 
säkerhet för oskyddade trafikanter Härnösand Avslutad 2016 Oskyddade trafikanter 

Hemsöleden Härnösand Avslutad 2019 Framkomlighet fordon 

Härnön Härnösand Avslutad 2021 Framkomlighet, 
oskyddade trafikanter 

E4 genom Härnösand Härnösand Avslutad Oskyddade trafikanter 

E4 Mörtsal-Gallsäter, Bristande tillgänglighet till kollek-
tivtrafiken 

Härnösand, 
Kramfors Avslutad 2019 Kollektivtrafik 

Bristande tillgänglighet och säkerhet mellan Frånö och 
Sandviken i Kramfors kommun 

Kramfors Avslutad 2016 Oskyddade trafikanter 

Väg 332 Mäland-Gallsäter, brister i trafiksäkerhet och 
tillgänglighet för oskyddade trafikanter Kramfors Pågående 2020 Oskyddade trafikanter 

Rv 90, Trafikplats Hågesta Sollefteå Avslutad 2014 Trafiksäkerhet 

Väg 975, Näsåkersnipan, ras- och skredrisk samt trafik-
säkerhetsbrist Sollefteå Avslutad 2017 Minskad risk, 

tillgänglighet 

Rv 90 och 87, Utredning trafiksäkerhetsproblem i kors-
ningar Järnvägsgatan-Långgatan, Lasarettsgatan 

Sollefteå Pågående 2020 Trafiksäkerhet 

Resor Njurunda-Sundsvall Sundsvall Avslutad 2013 Kollektivtrafik 
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Juniskärsvägen Sundsvall Avslutad 2014 Oskyddade trafikanter 

Väg 570, Bristande tillgänglighet och säkerhet för 
oskyddade trafikanter Allsta Klingsta 

Sundsvall Avslutad 2016 Oskyddade trafikanter 

Matfors – Sundsvall Sundsvall Avslutad Kollektivtrafik 

Utredning för oskyddade Gärde-Bydalen Sundsvall Pågående 2017 Oskyddade trafikanter 

Utr Sundsvall; ökad tillgänglighet för oskyddade 
trafikanter Sundsvall Avslutad 2018 Oskyddade trafikanter 

Matfors-Vattjom, Bristande tillgänglighet och trafik-
säkerhet för kollektivtrafikresenärer Sundsvall Avslutad 2019 Kollektivtrafik 

Brister i trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter på 
Alnöbron Sundsvall Pågående 2021 Oskyddade trafikanter 

E4 - Tynderö/Åstön, bristande trafiksäkerhet och 
tillgänglighet Timrå Avslutad 2016 Oskyddade trafikanter 

Konsekvenser på vägar utifrån SCAs utökade verksam-
heter Timrå Pågående 2019 Framkomlighet fordon, 

trafiksäkerhet 

Väg 648 Timrå-Laggarberg, Tillgänglighets- och säker-
hetsbrist Timrå Avslutad Oskyddade trafikanter 

Väg 532, Ökad trafiksäkerhet på bro över Ljungan, 
Torpshammar Ånge Oskyddade trafikanter 

E14 Viskan Ånge Pågående Trafiksäkerhet 

Väg 352 Nordanås-Sportvägen, Bristande tillgänglighet 
och säkerhet för oskyddade trafikanter Örnsköldsvik Avslutad 2016 Oskyddade trafikanter 

Köpmanholmen, Användbarhets- och trafiksäkerhets-
brist Örnsköldsvik Avslutad 2017 Oskyddade trafikanter 

Bjästa/Köpmanholmen Örnsköldsvik Pågående Oskyddade trafikanter 

Gottne, Fördjupad utredning av plankorsning Örnsköldsvik Pågående 2020 Trafiksäkerhet 

Utredningar säkra GCM-passager Västernorrland Västernorr-
land Pågående 2021 Oskyddade trafikanter 

Brister för trafikanter längs med godsstråk för timmer-
transporter i Västernorrland 

Västernorr-
land Pågående 2021 Oskyddade trafikanter 

Problembackar Västernorr-
land Pågående Tunga fordon 

Öst-västliga förbindelser Västernorr-
land Avslutad Hållbara resor och 

transporter 

REGIONALA CYKELSTRÅK, KARTA 

Av kartunderlaget framgår omfattande brister för cykling längs det statliga regionala 
vägnätet. Regionala stråk med potential för ökad cykling för arbetspendling och fritids-
cykling redovisas utifrån relationer mellan orter, relationer till arbetsplatser samt till 
kollektivtrafik. Relationer med potential för ökad cykling har klustrats till övergripande 
regionala stråk för vardagscykling respektive stråk för turism och fritid. Analyserna har 
gjorts med hjälp av Per Kågessons Modell för regional inventering och planering av 
cykelvägar publikation 2007:13 samt med tillägg för elcykel. Kartunderlaget är inte full-
ständigt vad gäller relationer till skolor eller trafiksäkerhetsaspekter för orter på lands-
bygd med genomfartsproblematik. Kartunderlaget ska därför användas som ett komple-
ment till andra analyser och utredningar. 

Kartanalyser för regionala cykelstråk i Västernorrland (arcgis.com) 

https://rambollglobal.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=3daf86433a664de6b2535f2e7a6ecace
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STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING, SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 

Klimat och klimatanpassning Landskap, natur	 och kulturvärden 

Järnväg 

Positiv påverkan genom ökade möjligheter för överflytt-
ning från väg till järnväg. Positiv påverkan ökad andel 
kollektivtrafik-resande. I utformningen ingår hänsyn till ett 
förändrat klimat. 

Viss negativ påverkan då åtgärder som nysträckning 
och ombyggnader innebär intrång i olika landskap och 
miljöer. Påverkar rörelsemönster, viltolyckor, barriärer, 
störning. 

Väg 	
framkomlighet 
fordon 

Påverkar fördelning av trafik i vägsystemet, men i liten 
utsträckning trafiktillväxten. Trafiktillväxten påverkas av 
demografisk utveckling och ekonomisk tillväxt. Viss negativ 
påverkan genom utsläpp i byggskedet samt från trafiken 
under förutsättning att hastigheten höjs. Klimatanpass-
ningsåtgärder på vägnätet ingår i Nationell plan. 

Åtgärder i befintlig sträckning bedöms ge försumbar 
eller viss negativ påverkan. Nysträckning bedöms ge 
negativ påverkan på rörelsemönster, barriär, intrång 
i olika typer av landskap, natur, störningar. 

Väg 	
trafiksäkerhet 
fordon 

Viss negativ påverkan genom utsläpp i byggskedet samt 
från trafiken under förutsättning att hastigheten höjs. 
Klimatanpassningsåtgärder på vägnätet ingår i Nationell 
plan. 

Smärre trafiksäkerhet i befintlig sträckning bedöms 
ha försumbar påverkan. Mittseparering innebär större 
intrång och negativ påverkan genom barriärer, 
störningar, osv. Viss positiv påverkan med fokus på 
trafiksäkerhetsåtgärder för säkra viltpassager som 
minskar viltkonflikter. 

Cykel
infrastruktur 

Viss positiv påverkan genom ökad andel cyklister, samt 
kollektivtrafikanter då dessa trafiktyper kan kombineras 
i resandet. Negativ påverkan under byggskedet, vägs inte 
upp av överflyttning från bil till cykel. 

Bedöms ge försumbar påverkan genom att åtgärder 
sker i eller längs befintlig väg. 

Kollektivtrafik
anläggning 

Försumbar påverkar på målområdet. Bedömning görs 
utifrån hållplatsåtgärder och dess (marginella) betydelse 
för ett ökat resande med kollektivtrafik. 

Bedöms ge försumbar påverkan genom att åtgärderna 
är små samt sker längs befintlig väg. 

Driftbidrag till 
flygplatser 

Försumbar påverkan genom utsläpp från transporter 
under driften. Flygtrafikens påverkan på klimatet ingår inte 
i bedömningen. 

Då det handlar om driftbidrag (infrastrukturens 
tillstånd) och inte byggnation bedöms åtgärdsområdet 
inte påverka målområdet. 

Boendemiljön och hälsa Social hållbarhet 

Positiv påverkan genom möjligheter till ökad andel 
resande med kollektivtrafik vilket är positivt för trafik-
säkerhetssynpunkt och minskade utsläpp av avgaser på 
regional nivå. 

Positiv påverkan genom ökad tillgängligheten i transportsystemet och stärkt 
möjlighet att ta sig till arbete och studier. 

Påverkan bedöms vara försumbar för andelen gående, Försumbar påverkan på möjligheten för olika grupper av människor att resa. 
cyklister samt luftkvalitén i bostadsområden. Högre Viss positiv påverkan genom ökad framkomlighet på väg vilket kan medföra 
hastigheter medför ökat buller. Kraven på bullerdämpning liten eller positiv påverkan på pendlingsmöjligheter, men inte för alla grupper 
i bostadsområden, medför bedömning om ingen eller liten utan i första hand för personer med tillgång till bil. Liten eller positiv påverkan 
påverkan. Positiv påverkan på trafiksäkerheten. på regional funktionalitet /tillgänglighet förutsatt minskade restider 
Därav är den sammanfattande bedömning i regionala stråk mellan stad och landsbygd. Därav en 
delad, ingen eller liten positiv sammanfattande bedömning delad, ingen eller 
påverkan, samt positiv påverkan. liten positiv påverkan samt positiv påverkan. 

Positiv påverkan framförallt utifrån minskat antal om-
komna i trafiken. I övrigt försumbar påverkan på andelen 
gående, cyklister. 

Försumbar påverkan på möjligheten för olika grupper av människor att resa. 
Viss positiv påverkan genom ökad framkomlighet på väg vilket kan medföra 
liten och/eller positiv påverkan på pendlingsmöjligheter, men inte för alla 
grupper utan i första hand för personer med tillgång till bil. 
Liten eller positiv påverkan på regional funktionalitet/ 
tillgänglighet förutsatt minskade restider i regionala 
stråk mellan stad och landsbygd. Därav är den 
sammanfattande bedömning delad, både 
ingen eller liten positiv påverkan 
samt positiv påverkan. 

Bedöms ge positiv påverkan genom ökad andelen gång- 
och cykeltrafik, samt ökat resande med kollektivtrafik, 
förbättrad luftkvalitet, minskat trafikbuller, ökad trafiksä-
kerhet. 

Positiv påverkan genom ökad tillgänglighet och vardaglig räckvidd för olika 
grupper av människor, ökad funktionalitet för olika grupper av människor i 
transportsystemet. 

Positivt påverka framförallt genom bostadsnära hållplat-
ser, ökad trafiksäkerhet. 

Positiv påverkan genom ökad tillgänglighet och vardaglig räckvidd samt stärkta 
pendlingsmöjligheter för olika grupper av människor. Ökad funktionalitet för 
olika grupper av människor i transportsystemet. 

Då det handlar om driftbidrag (infrastrukturens tillstånd) 
och inte byggnation bedöms åtgärdsområdet inte påverka 
målområdet. 

Då det handlar om driftbidrag (infrastrukturens tillstånd) och inte byggnation 
bedöms åtgärdsområdet inte påverka målområdet. 

Bedömningen är visualiserad med hjälp av följande färgkoder. 

Negativ 
påverkan 

Viss negativ 
påverkan 

Försumbar 
påverkan 

Positiv 
påverkan 

Påverkas inte 
/ej relevant 
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Figur 5. Lokala arbetsmarknader 2020. Källa: SCB, bakgrundskarta LM Figur 6. Arbetsmarknadsregioner utifrån tätortspendling 2020. Källa SCB 



    

  
	 	 	

  
 

	
  

  

								 					 				

     

				
         

                  

     

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

      

     

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

      

50 REGIONAL INFRASTRUKTURPLAN FÖR VÄSTERNORRLAND 2022–2033 
B I L AG O R  

EKONOMISK UPPFÖLJNING AV REGIONAL 
INFRASTRUKTURPLAN 2018–2021 SAMT 2014–2017 

En mer utförlig uppföljning redovisas i dokumentet Ekonomisk uppföljning av 
regional infrastrukturplan för Västernorrland åren 2018–2021. I denna tabell redo-
visas även utfallet för föregående plan 2014–2017 i förhållande till åtgärdsområdets 
planeringsram under 2014–2017. 

Åtgärds
områden 

Totalt i plan 
2018–2029 
(beslutad 2018. 
Prisnivå 2017) 

mkr 

Andel av 
plane
ringsram 
2018–2029 

% 

Summa 
i plan 
2018–2021 
(beslutad 2018 
prisnivå 2017) 
mkr 

Utfall 
2018–2021 
(löpande 
prisnivå) 

mkr 

Utfall 
2018–2021 
 (i förhållande till 
åtgärdsområdets 
ram)         
% 

Utfall 
2014–2017 
(löpande 
prisnivå) 

mkr 

Utfall 
2014–2017 
(i förhållande 
till åtgärdsom-
rådets ram) 
% 

Järnväg 146 16% 77 98,5 128% 25,5 57% 

Vägar 301 34% 100 166 166% 147,3 98% 

Gång- och 
cykelvägar 

198 22% 36 69 191% 73,9 101% 

Kollektivtrafik-
anläggningar 

116 13% 45 27 60% 5,9 14% 

Driftbidrag till 
icke statliga 
flygplatser 

136 15% 45 33 73% 43,2 100% 

Åvs 5,5 

Totalt 896 100% 304 399 131% 296 99% 





Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 299 
Medborgarförslag om att det byggs en cykel- och gångväg längs Östra 
Laggarbergsvägen mellan Vävlandsvägen och Västra 
Laggarbergsvägen - Kultur- och tekniknämndens beslut 
KS/2022:230 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om att det byggs en cykel- och gångväg längs Östra Laggarbergsvägen mellan 
Vävlandsvägen och Västra Laggarbergsvägen har inkommit. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-08-31 avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Trafikverkets beslut om fortsatt hantering efter åtgärdsvalsstudie ” Tillgänglighets- och säkerhetsbrist 
väg 648 Timrå-Laggarberg”, Timrå kommun 
Regional infrastrukturplan för Västernorrland 2022–2033 
Protokollsutdrag KTN 220831 §76 
Tjänsteskrivelse 
 
 

 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2022-12-14 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 124 
Medborgarförslag om att det införs en begränsning av fordonstrafik på 
Köpmangatan mellan rondellerna vid Simhallen och Framnässkolan 
mellan 22.00 och 05.00 
KTN/2022:339 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Avslå medborgarförslaget. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om att det införs en begränsning av fordonstrafik på Köpmangatan mellan 
rondellerna vid Simhallen och Framnässkolan mellan 22.00 och 05.00 har inkommit. 
 
Förslagsställaren har angett att hen inte vill föredra sitt ärende på sammanträdet. 
 
Kultur- och teknikförvaltningens uppfattning är att det inte är många boende som störts nämnvärt av 
de spontancruisingar som varit. Vi har på kultur- och teknikförvaltningen fått in klagomål av totalt 
två medborgare sedan i januari, varav en av dessa skickat klagomål flera gånger. Vi ställer också lite 
frågande till att förslagsställaren skriver hen att ”vi boende..” då det inte finns med några 
namnunderskrifter från andra boende i området. Vi behöver då behandla detta som en synpunkt från 
förslagsställarna. 
 
Uppfattningen om spontancruising är störande eller inte varierar mellan olika individer beroende på 
acceptans och intressen. Det är många som uppskattar cruisingarna även bland de boende. 
 
Ljud och rörelse förekommer i de centrala delarna av alla tätorter och att det ibland blir mer än en 
vanlig fredag kväll kan förekomma och får accepteras i den typen av central miljö. Dock är vi väl 
medvetna om att det kan bli mer än det går att stå ut med och då är det en polisiär angelägenhet 
snarare än en kommunal att lösa, då polisen är myndighet och har lagar till förfogande att ingripa 
vad det gäller ljud, nedskräpning, vandalisering och så vidare.  
 
Förslagsställaren anser att problemen har ökat sedan det infördes förbud mot fordonstrafik på 
industriområdet, men här har vi sett att den marginella ökning som skett började långt innan 
förbudet införts och har snarare att göra med facebookfenomenet att snabbt sammankalla till 
spontana träffar än att göra med förbud på industriområdet. Även tidigare år har cruisingar 
förekommit årligen i Timrå, dock under arrangerade former. Även här anser vi att också det är en 
polisiär fråga. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen har varit i kontakt med Polisen som säger att klagomålen varit få 
och att de inte ser några problem som sticker ut. 
 
Kultur- och teknikförvaltningens uppfattning är att inte införa förbud mot trafik med fordon på 
Köpmangatan då Timrå centrum alltid varit öppet för alla. Ett förbud skulle säkert gagna några 



Protokollsutdrag 
2 

 Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2022-12-14 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

boende i centrum men det skulle också begränsa många fler invånare och boende i sin frihet att 
använda den kommunala vägen. Förvaltningen förslår att medborgarförslaget avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef teknik 
Trafikingenjör 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



Sida
(1 2)

Signeringsunderlag

Organisationsnr
212000-2395

Bankgiro
5672-9387

Telefon
060-16 31 00 vx

Fax
060-16 31 05

Hemsida
www.timra.se

E-post
info@timra.se

Besöksadress
Köpmangatan 14

Postadress
Timrå kommun
861 82 Timrå

Medborgarförslag

1. Förslag

Beskrivning
Beskriv kort ditt förslag.

Timrå 2022-05-02
Vi är många boende i centrala Vivsta som vid ett flertal tillfällen störts av så kallad spontan cruising och motorburen ungdom på 
kvällar och nätter. Problemen i centra Vivsta har ökat sedan det infördes begränsningar nattetid av biltrafiken på Industriområdet. 
Vid senaste tillfället, Påskafton 16/4, stördes boende av aktiviteter kopplade till våldsamt hög musik (omöjligt att höra ljudet från 
TV:n), burn outs och motorbuller till långt efter midnatt. Polisen kom vid ett flertal tillfällen men lyckades bara dämpa ljudnivån så 
länge de hade möjlighet att vara kvar. På morgonen efter möttes vi boende av ett nedskräpat område. Med anledning av detta 
önskar vi boende att det införs en begränsning av fordonstrafiken mellan 22.00 - 05.00. Undantag från denna begränsning är boende 
i centrala Vivsta.
Med en förhoppning om ett snart tillmötesgående.

Jag föreslår att kommunfullmäktie/nämnden beslutar
Beskriv ditt beslutsförslag t. ex: 
Jag föreslår att...... 

Vi föreslår att det införs en begränsning av fordonstrafiken på Köpmangatan mellan rondellerna vid simhallen och Framnässkolan 
mellan 22.00 - 05.00. Undantag från denna begränsning är boende i centrala Vivsta.

Presentation
Ange om du själv önskar komma och presentera ditt förslag vid det beslutande mötet.
Nej

2. Personuppgifter



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2022-12-15 KTN/2022:537 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 Kommunfullmäktige 
 
 
 
Medborgarförslag - Ett riktigt bra utomhusgym - Kultur- och 
tekniknämndens beslut 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om ett riktigt bra utomhusgym har inkommit. 
 
Förslagsställaren har angett att hen vill föredra sitt ärende på sammanträdet. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen har redan vid tidigare inköp tittat på denna typ av utegym som 
förslagsställaren anger och uteslutit det då kostnaden är mycket högre än de utegym som placerats ut 
i kommunen. Tio stycken stationer i trä kostar ca 110.000 kr exkl moms och tio stationer i stål kostar 
ca 340.000 kr exkl moms. Montering tillkommer. Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget 
avslås.  
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-12-14 avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 221214 §119 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Här skrivs de som berörs av beslutet 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
Kultur- och tekniknämndens 
 
 
Jan Eriksson 
Förvaltningschef



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2022-12-14 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 119 
Medborgarförslag - Ett riktigt bra utomhusgym 
KTN/2022:537 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Avslå medborgarförslaget. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om ett riktigt bra utomhusgym har inkommit. 
 
Förslagsställaren har angett att hen vill föredra sitt ärende på sammanträdet. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen har redan vid tidigare inköp tittat på denna typ av utegym som 
förslagsställaren anger och uteslutit det då kostnaden är mycket högre än de utegym som placerats ut 
i kommunen. Tio stycken stationer i trä kostar ca 110.000 kr exkl moms och tio stationer i stål kostar 
ca 340.000 kr exkl moms. Montering tillkommer. Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget 
avslås.  
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef teknik 
Arbetsledare park och anläggning 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



 TIMRÅ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Postadress 
861 82 Timrå 

Besöksadress 
Köpmangatan 14 

Tel: 060-16 31 00 
Fax: 060-16 31 05 

Bankgiro 
5672-9387 

MINNESANTECKNINGAR – PRESIDIEKONFERENS  
 
Närvarande:  Jan-Christer Jonsson (S), ordf 

Björn Hellquist (F.d L) 
 
 
 
 

Övriga:  Annika Nyberg, kommunsekreterare 
  
    
     
Plats:  Timrå kommunhus, Polstjernan 
 
Tid:  2022-09-15 kl. 13.00-13.30 
 
Välkommen 
 
Ordförande hälsar samtliga närvarande välkommen och förklarar mötet öppnat. 
 
 

1. Påskrift av kungörelsen 
 
 

2. Medborgarförslag Utomhusgym 
 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
 
Översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 
 

3. Medborgarförslag Grindar vid lekplats 
 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
 
Översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 
 

4. Medborgarförslag Hastigheten V:a Laggarbergsvägen 
 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
 
Översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 
 
 
 
 
 



 TIMRÅ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 2(2) 

5. Medborgarförslag Gång och cykelväg vid Laggarberg 
 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
 
Översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 
 

6. Medborgarförslag - Pulkabacken vid Fagervik 
 

Översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 
 
 
 
 
Vid anteckningarna 
Annika Nyberg 
Kommunsekreterare







1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2022-12-15 KTN/2022:538 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 Kommunfullmäktige 
 
 
 
Medborgarförslag - Grindar vid lekplats Simhallsparken - Kultur- och 
tekniknämndens beslut 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om att sätta upp grindar vid lekplatsen i Simhallsparken har inkommit. 
 
Förslagsställaren har angett att hen inte vill föredra sitt ärende på sammanträdet. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen har tagit fram pris på en grind till kostnaden 15.000 kr och föreslår 
att en grind monteras i den öppning som vetter mot vägen. Förvaltningen anser därmed att 
medborgarförslaget bifalles. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-12-14 bifalla medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 221214 §120 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Här skrivs de som berörs av beslutet 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
Kultur- och teknikförvaltningen 
 
 
Jan Eriksson 
Förvaltningschef



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2022-12-14 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 120 
Medborgarförslag - Grindar vid lekplats Simhallsparken 
KTN/2022:538 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Bifalla medborgarförslaget. 
 
---------- 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om att sätta upp grindar vid lekplatsen i Simhallsparken har inkommit. 
 
Förslagsställaren har angett att hen inte vill föredra sitt ärende på sammanträdet. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen har tagit fram pris på en grind till kostnaden 15.000 kr och föreslår 
att en grind monteras i den öppning som vetter mot vägen. Förvaltningen anser därmed att 
medborgarförslaget bifalles. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Förslagsställare  
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef teknik 
Arbetsledare park och anläggning  
 
Exp     /     2022 
 
 

 



 TIMRÅ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Postadress 
861 82 Timrå 

Besöksadress 
Köpmangatan 14 

Tel: 060-16 31 00 
Fax: 060-16 31 05 

Bankgiro 
5672-9387 

MINNESANTECKNINGAR – PRESIDIEKONFERENS  
 
Närvarande:  Jan-Christer Jonsson (S), ordf 

Björn Hellquist (F.d L) 
 
 
 
 

Övriga:  Annika Nyberg, kommunsekreterare 
  
    
     
Plats:  Timrå kommunhus, Polstjernan 
 
Tid:  2022-09-15 kl. 13.00-13.30 
 
Välkommen 
 
Ordförande hälsar samtliga närvarande välkommen och förklarar mötet öppnat. 
 
 

1. Påskrift av kungörelsen 
 
 

2. Medborgarförslag Utomhusgym 
 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
 
Översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 
 

3. Medborgarförslag Grindar vid lekplats 
 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
 
Översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 
 

4. Medborgarförslag Hastigheten V:a Laggarbergsvägen 
 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
 
Översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 
 
 
 
 
 



 TIMRÅ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 2(2) 

5. Medborgarförslag Gång och cykelväg vid Laggarberg 
 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
 
Översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 
 

6. Medborgarförslag - Pulkabacken vid Fagervik 
 

Översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 
 
 
 
 
Vid anteckningarna 
Annika Nyberg 
Kommunsekreterare







1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2022-12-15 KTN/2022:540 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 Kommunfullmäktige 
 
 
 
Medborgarförslag - Gång- och cykelbana mellan Timrå och Laggarberg - 
Kultur- och tekniknämndens beslut 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om en gång- och cykelbana mellan Timrå och Laggarberg har inkommit. 
 
Förslagsställaren har angett att hen inte vill föredra sitt ärende på sammanträdet. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås då Trafikverket är väghållare.  
 
Trafikverket har gjort en åtgärdsvalsstudie på vägsträckan som ligger till grund för framtida beslut. 
Åtgärdsvalsstudier tar hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder och kombinationer av dessa t ex 
gång- och cykelväg. Val av åtgärder handlar om att lösa problem och tillgodose behov. Valen ska 
bidra till en hållbar samhällsutveckling genom kostnadseffektiva åtgärder. Det är ett arbetssätt som 
sker i olika faser. Det är studier baserade på dialog och med tydlig dokumentation. Följande faser 
ingår: 

 Initiera 
 Förstå situationen 
 Pröva tänkbara lösningar 
 Forma inriktning och rekommendera åtgärder 

 
Trafikverket beslutade 2021-03-29 om fortsatt hantering efter åtgärdsvalsstudie ”Tillgänglighets- och 
säkerhetsbrist väg 648 Timrå-Laggarberg”, Timrå kommun. 
 
Regionen ansvarar för den regionala transportplanen. Den 22–23 juni 2022 fastställde 
regionfullmäktige ”Regional infrastrukturplan för Västernorrland 2022–2033”. Exempel på satsning 
är väg 648 cykelväg Laggarbergsvägen. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-12-14 avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Trafikverkets beslut om fortsatt hantering efter åtgärdsvalsstudie ” Tillgänglighets- och säkerhetsbrist 
väg 648 Timrå-Laggarberg”, Timrå kommun 
Regional infrastrukturplan för Västernorrland 2022–2033 



2 
Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2022-12-15 KTN/2022:540 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

Protokollsutdrag KTN 221214 §122 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Här skrivs de som berörs av beslutet 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
Kultur- och teknikförvaltningen 
 
 
Jan Eriksson 
Förvaltningschef



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2022-12-14 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 122 
Medborgarförslag - Gång- och cykelbana mellan Timrå och Laggarberg 
KTN/2022:540 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Avslå medborgarförslaget. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om en gång- och cykelbana mellan Timrå och Laggarberg har inkommit. 
 
Förslagsställaren har angett att hen inte vill föredra sitt ärende på sammanträdet. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås då Trafikverket är väghållare.  
 
Trafikverket har gjort en åtgärdsvalsstudie på vägsträckan som ligger till grund för framtida beslut. 
Åtgärdsvalsstudier tar hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder och kombinationer av dessa t ex 
gång- och cykelväg. Val av åtgärder handlar om att lösa problem och tillgodose behov. Valen ska 
bidra till en hållbar samhällsutveckling genom kostnadseffektiva åtgärder. Det är ett arbetssätt som 
sker i olika faser. Det är studier baserade på dialog och med tydlig dokumentation. Följande faser 
ingår: 

 Initiera 
 Förstå situationen 
 Pröva tänkbara lösningar 
 Forma inriktning och rekommendera åtgärder 

 
Trafikverket beslutade 2021-03-29 om fortsatt hantering efter åtgärdsvalsstudie ”Tillgänglighets- och 
säkerhetsbrist väg 648 Timrå-Laggarberg”, Timrå kommun. 
 
Regionen ansvarar för den regionala transportplanen. Den 22–23 juni 2022 fastställde 
regionfullmäktige ”Regional infrastrukturplan för Västernorrland 2022–2033”. Exempel på satsning 
är väg 648 cykelväg Laggarbergsvägen. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Trafikverkets beslut om fortsatt hantering efter åtgärdsvalsstudie ” Tillgänglighets- och säkerhetsbrist 
väg 648 Timrå-Laggarberg”, Timrå kommun 
Regional infrastrukturplan för Västernorrland 2022–2033 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 
 
 



Protokollsutdrag 
2 

 Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2022-12-14 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef teknik 
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                     Kopia till: 

 Diariecenter 

  

 

Trafikverkets beslut om fortsatt hantering efter 
åtgärdsvalsstudie ” Tillgänglighets- och säkerhetsbrist väg 
648 Timrå-Laggarberg”, Timrå kommun 

 
 

Bakgrund 

Väg 648 och väg 631 är vägar som kopplar ihop Timrå centrum och Laggarbergs skola. 
Kommunen har lyft att väg 648, som är en viktig skolväg, har brister för oskyddade 
trafikanter. Vägen går från Timrådalen där många av skolbarnen bor och sedan ut på väg 631 
där Laggarbergsskolan ligger.  

Väg 648 och 631 trafikeras av kollektivtrafik. Det finns behov av att se över hållplatslägena 
och utformning av hållplatserna för att förbättra tillgänglighet och säkerhet till dem. Väg 648 
utgör också en pendlingsväg för boende i Indal, Kovland samt Laggarberg som arbetar i 
Timrå, samt för serviceresor till Timrå centrum.  

Syftet med studien var att analysera vilka problem, brister och behov som finns, samt att 
formulera mål och klargöra alternativ och lösningar. Åtgärdsvalsstudiens omfattning utökades 
från att initialt innefatta väg 648 till att även omfatta väg 631 fram till tätorten Kovland som 
ligger i Sundsvalls kommun. Väg 631 är uppklassad till BK4 och används av tung trafik som 
ska till Östrandsfabriken. 
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Åtgärdsvalsstudiens arbetsprocess  

Metod  
Åtgärdsvalsstudien har utgått från metodiken för åtgärdsvalsstudier som innefattar de fyra stegen 

Initiera, Förstå situationen, Pröva tänkbara lösningar samt Forma inriktning och rekommendera 

åtgärder.   

Intervjuer har skett med berörda aktörer; 

 Timrå kommun  
 Trafikverket  
 Planupprättare  
 Kollektivtrafiksmyndighet  
 Laggarbergsskolan  

 

Problem, brister och behov 

Bristande trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter längs väg 648: 

 Cyklister och andra oskyddade trafikanter färdas i blandtrafik längs väg 648.  
 Blandtrafik innebär en ökad otrygghet och bristande trafiksäkerhet för både 

fordonsförare, cyklister och oskyddade trafikanter, vilket ökar sannolikheten för 
trafikolyckor.  

 Väg 648 är bitvis rak och inbjuder till höga hastigheter. Cyklister och oskyddade 
trafikanter upplever hastigheten som högre än den skyltade. Konsekvensen blir att fler 
oskyddade trafikanter (t.ex. skolbarn) väljer alternativa färdmedel (bil, buss, skoltaxi 
etc.) för att ta sig till olika målpunkter.  

 Individer i olika åldrar upplever väg 648 som smal. Upplevelsen av en smal väg 
utmynnar i en otrygghet att vistas på vägen för oskyddade trafikanter och cyklister. 
Det finns inget vingelutrymme och föräldrar till skolbarn i unga åldrar avstår från att 
låta barnet/barnen gå eller cykla längs vägen till t.ex. skola eller andra målpunkter. 
 

Bristande trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter längs väg 631  

 Cykelvägen är till största del separerad från väg 631med kantsten, men upplevs ändå 
som smal och otrygg. Det är svårt att mötas och det är lätt att hamna ute i biltrafiken 
vid möte.  

 Längs delar av väg 631 färdas oskyddade trafikanter i blandtrafik vilket skapar en 
otrygg trafikmiljö.  
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 Fordonstrafiken upplevs överskrida skyltad hastighet. Utpekat parti är bland annat 
vägavsnittet förbi Laggarbergs skola. Upplevd hastighetsöverträdelse i anslutning till 
en skola medför att flera föräldrar anser trafikmiljön kring skolan som allt för otrygg. 
Föräldrarna skjutsar hellre sina barn till skolan eller andra målpunkter än låter dem 
cykla eller gå.  
 

Bristande tillgänglighet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter vid passager av väg 
631 och 648  

  Längs väg 648 samt väg 631 för studerad sträcka finns inga skyltade passager för 
oskyddade trafikanter. Avsaknaden av tydligt anvisade passager främst i anslutning till 
Laggarbergs skola, busshållplatser och korsningspunkter medför att individer korsar 
vägarna där tillfälle ges, något som skapar en otrygg trafikmiljö för samtliga 
trafikanter.  
 
 

Busshållplatserna längs väg 631 och väg 648 har bristande tillgänglighet och 
trafiksäkerhet. 

 DinTur har lyft brister i utformningen och skyltningen av busshållplatser längs väg  
631 och 648. Hållplatser som saknar bussfickor medför att bussen får stanna mitt i 
vägen. Busschaufför, bilister och oskyddade trafikanter upplever hållplatserna som 
trånga/smala. Trafiksäkerheten vid och omkring hållplatslägen upplevs som otrygg. 
 

 Hållplatsläget vid Laggarbergs skola fungerar periodvis dåligt till följd av att anvisad 
hållplats för buss blockeras av bilister som hämtar/lämnar barn vid skolan. Bussen kan 
då inte köra in på anvisad plats och passagerarna får i värsta fall kliva av i anslutning 
till infarten till parkeringen. Upplevelsen för oskyddade trafikanter, bilister och 
kollektivtrafik blir kaotisk och ger upphov till en otrygg trafikmiljö och frustration.  
 

Mål för åtgärder  
Målen med åtgärdsvalsstudien är att identifiera åtgärder som bidrar till att oskyddade 
trafikanter inom utredningsområdet på ett säkert sätt ska kunna förflytta sig till och 
från målpunkter. Tillgänglighet och säkerheten kring och till kollektivtrafiken ska 
vara hög.  

A. Barns skolvägar ska vara säkra  

B. Det ska vara säkert för oskyddade trafikanter att färdas längs väg 631 och 648  

C. Det ska vara säkert för oskyddade trafikanter att passera väg 631 och 648  

D. Busshållplatser ska vara säkra och tillgängliga  
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E. Det ska vara tydligt för bilister längs väg 631 och 648 var oskyddade trafikanter kan 
förväntas passera vägen  

 

 

Remiss 

ÅVS-rapporten har varit på en informell remiss till Timrå kommun som har lämnat 
synpunkter på innehållet och prioriteringen av åtgärder. Man poängterar att när kommunen 
initierade en brist i detta område via Öppet fönster avsåg det enbart väg 648 och behovet av 
att separera oskyddade trafikanter från biltrafiken, samt se över behovet av busshållplats. 
Bakgrunden var bl a de skrivelser vi fick från skolan med underskrifter från föräldrar och 
elever, samt kommunens strävan att förbinda tätorterna med GC-förbindelser enligt deras GC-
plan. 

Kommunen säger att på väg 631 finns det trots allt en smal gångbana/GC-väg på väg 631 och 
två busshållplatser. Vid skolan är det nedsatt till 30 km/h under skoltid och så har det varit en 
skylt som tänts när man överskridit hastigheten. Kommunens uppfattning är att åtgärd nr 9 i 
paket A och ev åtgärd nr 4 om dispens kan ges för ATK, samt åtgärd nr 20 ska prioriteras 
först. Därtill bör olika steg 1- åtgärder övervägas liksom åtgärd 12, 19 och 21. 

 

Åtgärdsvalsstudiens åtgärdspaket; 

 

 

Åtgärdspaket A är sammansatt av åtgärder med fokus på ökad trafiksäkerhet och 
tillgänglighet för gång- och cykeltrafik mellan Laggarberg och Timrå.  

Paket kan delas in i två sträckor 1 & 2. Sträcka 1 är en ny gång- och cykelbana längs väg 648, 
från korsningen med väg 631 till befintlig GC-anslutning väg 647 (Vävlandsvägen). Sträcka 2 
är en breddning av befintlig gång- och cykelbana 0,5-1,0 m på en sträcka av ca 900 m, mellan 
skolan i Laggarberg och väg 648. I samband med åtgärderna på GC-banorna sker även en 
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översyn över belysningen för eventuellt komplettering av belysning längs väg 631 från 
Laggarberg till väg 648.  

De rekommenderade åtgärderna hanteras vidare inom vägplan genom Trafikverket, och 
finansieras genom länstransportplan. Sträcka 1 är högt prioriterad av Timrå kommun.  

 

Åtgärdspaket B är sammansatt av trafiksäkerhetshöjande åtgärder i nära anslutning till 
Laggarbergs skola, med förbättrad tillgänglighet och trafiksäkerhet för samtliga trafikslag 
med fokus på ökad trygghet för skolbarn. Som underlag för arbetet behövs förnyade 
trafikmätningar som även registrerar hastighet. Dispens för hastighetsövervakning genom 
ATK bör övervägas vid skolan. Trafiksäkra passager för oskyddade trafikanter byggs vid 
skolan och vid hållplats Laggarberg centrum, med tydlig skyltning, målning och belysning. 
Busskurer sätts upp vid hållplats Laggarberg centrum (norra sidan) och vid Laggarberg skola 
(södra sidan).  

De rekommenderade åtgärderna utförs på kort sikt och hanteras vidare inom vägplan 
alternativt kommunens säkerhets- och tillgänglighetsarbete och finansieras av kommunen.  

Åtgärdspaket C består av åtgärder för att öka tillgängligheten till busshållplatsen vid 
korsningen väg 648/Vävlandsvägen. Befintlig gång- och cykelväg från Vävlandsvägen ansluts 
till hållplatsläget vid korsningen väg 648/Vävlandsvägen för att öka tillgängligheten till 
hållplatsen. Alternativt kan hållplatsläget omlokaliseras. Åtgärdspaketet kan med fördel 
kombineras med Åtgärdspaket A.  

De rekommenderade åtgärderna utförs på medellång sikt och hanteras vidare inom vägplan 
genom Trafikverket.  

Åtgärdspaket D består av åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten för samtliga trafikslag 
mellan Kovland och Laggarberg. Separat GC-bana byggs längs väg 631 mellan Kovland och 
Laggarberg samt kompletteras med vägbelysning mellan Laggarberg och Solum.  

De rekommenderade åtgärderna utförs på medellång sikt och hanteras vidare inom vägplan 
genom Trafikverket och finansieras genom länstransportplan.  
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Inför beslut om fortsatt hantering: 
Inför beslut om fortsatt inriktning har avstämning gjorts med enheterna Utredning, 

Trafikmiljö och Åtgärdsplanering samt med Kramfors kommun.  

 
Trafikverkets inriktning och rekommendation 
Detta beslut avser enbart åtgärder inom Trafikverkets ansvarsområden. Åtgärder i åtgärdspaket 

som annan part ansvarar redovisas även om inte TRV tar ansvar för dessa. 

Föreslagna åtgärdspaket som Trafikverket ansvarar för och som rekommenderas att gå vidare 

med är (markerade rader); 

Åtgärds-
paket 

Inriktning och 
rekommenderade 
åtgärder 

Steg 
enligt 4-
stegs-
princip 

Förslag till 
fortsatt 
planering och 
hantering 

Bör gå 
vidare 
av 
TRV 

Kommentar Ansvar När i tid? 
Nära: 1-2 år 
Kort: 2-5 år 
Medel: 5-0 år 
Lång: > 10 år 
 

Förslag 
till 
finan-
siering 

A Sträcka 1: Anläggning 
av ny gång- och 
cykelbana längs väg 
648 (mellan väg 631 
och 647) 

Steg 3 Underlag till 
revidering reg. 
plan 

Ja Timrå 
kommun 
anser att 
denna åtgärd 
är viktigast.  

TRV Prio 1 
Medel-lång 
sikt 

Reg. plan 
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A Sträcka 2: Breddning 
av befintlig gång- och 
cykelbana (0,5-1,0 m). 
900 m sträcka på väg 
631 
 

Steg 3  Underlag till 
revidering reg. 
plan 

Ja  TRV Prio 2 
Medel-lång 
sikt 

Reg. plan 

B Se över lämpliga gång- 
och cykelpassager vid 
hållplatsläget vid 
Laggarbergs centrum. 
 

Steg 3 Underlag till 
revidering reg. 
plan 

Ja 

 
 

 
 
 
 

TRV 
 
 
 

Kort sikt  

B Ny hållplats eller 
ombyggnad av 
busshållplats vid 
Laggarbergs skola. Ny 
busskur vid hållplatsen 
vid Laggarbergs skola. 

 Åtgärder krävs 
inne på 
bussplan. 
Problemet 
finns inne på 
kommunens 
parkering 

Nej Åtgärden är 
viktig men 
bedöms inte 
ingå i 
Trafikverkets 
ansvar att 
utföra. 

Timrå 
kommun 

  

C Anslut befintlig gång- 
och cykelbana från 
Vävlandsvägen till 
kommande GC-väg på 
väg 648, hållplatsläge, 
samt utred anslutande 
passager för GC.  

Steg 2-3  Ja Åtgärden 
görs i 
samband 
med att GC-
väg byggs. 

 
 
TRV 

Prio 1 
Medel-lång 
sikt 

 

D Breddning av befintlig 
gång- och cykelbana 
samt anläggande av ny 
gång- och cykelbana på 
väg 631 mellan 
Kovland och 
Laggarberg 

Steg 3  Ja   Lång sikt  

6 Informationskampanj. 
Försök förmå bilister att 
välja 631 i stället för 
648 som infart till Timrå 
och genomfart till 
Sundsvall. 

Steg 1  Nej  Timrå 
kommun 

  

C Vid kommande 
hastighetsöversyn för 
väg 648, skylta om till 
60 km/tim. 

Steg 2  Ja  TRV/ 
Timrå 
kommun 

Medel-lång 
sikt 

 

11 Genomföra nya 
trafikmätningar som 
även registrerar 
hastigheter, för att 
kontrollera om den 
upplevda hastighets-
överträdelsen stämmer. 

Steg 1  Nej Bristen är 
redan 
bedömd. 

   

13 Utred passage för 
oskyddade trafikanter i 
korsningen väg 631 väg 
627 
(Gudmundsbyvägen). 

Steg 1 Underlag till 
revidering reg. 
plan 

Ja Görs 
samtidigt 
som GC-
etapp 2 på 
väg 631 

TRV Medel-lång 
sikt 

 

15 Dialog mellan 
Laggarbergs skola 
(föräldrarådet/elever) 
och Din Tur om en 
gemensam lösning för 
av- och upphämtning 
av barn vid skolan med 

Steg 1  Nej  Timrå 
kommun 
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bil respektive 
kollektivtrafik. 

16 Barnkonsekvensanalys 
för att bättre få en 
uppfattning om hur 
barnen rör sig till och 
från skolan, färdsätt, 
samt barnens önskemål 
om passager samt 
otrygga platser 

Steg 1  Nej  Timrå 
kommun 

  

19 Se över behov av 
förbättrade 
hållplatslägen eller 
hållplatslägen som bör 
omlokaliseras eller 
stängas längs väg 648. 

Steg 2  Ja Görs 
samtidigt 
som GC-
etapp 1 på 
väg 648. 

Timrå 
kommun/ 
RKM 

Medel-lång 
sikt 

 

21 Uppdatering av 
Kollektivtrafikmyndighet
ens biljettregistrerings-
program för att få ut 
korrekt geografisk data 
för av- och påstigande. 

Steg 1  Nej  RKM   

 
 

Synpunkter från Länsarena datum 15/3 2021 

Komplettera med en beskrivning om vad de olika tidshorisonterna står för.   

 

Synpunkter från Samordningsarenan datum 22/3 2021 

Komplettera med att: 

 Väg 631 är uppklassad till BK4 och används av tung trafik som ska till Östrandsfabriken.  

 Korsningen väg 648/631 är klassad gul enligt Vägsäkerhetslagen. 

En generell fråga lyftes om hur  vi följer upp åtgärdsförslagen som i ÅVS:en läggs på kommunen och 
kollektivtrafikmyndigheten. Det är en viktig fråga att ta vidare.   

 

Synpunkter från Beslutsarenan datum 29/3 2021 

Inge särskilda synpunkter från beslutsarenan. 

 

 

Underskrift av överlämnare av rekommenderat åtgärdsförslag, delar av eller hela åtgärdspaket. 

 

Ort och datum 

Gävle 2021-04 

 

Helena Werre 

Enhetschef Samhällsplanering 
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Förord 

Region Västernorrland har ansvaret att besluta om hur statliga medel ska fördelas 

till regional transportinfrastruktur i Västernorrland. Attraktiva livsmiljöer förutsätter 

tillgänglighet till arbete, utbildning, service och upplevelser. Därför ligger ett fokus på 

ökad tillgänglighet för människor som lever och besöker Västernorrland. Kollektivtra-

fikresenärer ska få förbättrade hållplatser och bytespunkter, fler ska kunna gå eller 

cykla till jobb, skola och fritidsaktiviteter på ett tryggt sätt och trafiksäkerheten längs 

regionala vägstråk ska successivt förbättras. 

Vi skapar även utrymme att möta behov av infrastrukturåtgärder vid industriinveste-

ringar av regional betydelse för sysselsättningen. Det visar vår vilja att Västernorrland 

ska vara den plats där företag väljer att växa, investera och etablera sig. 

Den regionala infrastrukturplanen för Västernorrland 2022–2033, med en ekonomisk 

ram på 897 miljoner kronor, utgör en viktig del av vårt strategiska arbete med en lång-

siktigt hållbar regional utveckling. Vi vill att prioriteringar i den regionala infrastruk-

turplanen ska bidra till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Västernorrland 

och därmed en regional utveckling som gör skillnad. 

Glenn Nordlund 
Regionstyrelsen ordförande 
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KAPITEL 1 

Regional infrastrukturplan 
2022–2033 

1.1 INLEDNING 

Infrastrukturinvesteringar kräver långsiktig planering på alla nivåer 
Att bygga transportinfrastruktur kostar mycket pengar och tar lång tid att planera och 
att genomföra. Därför tas tolvåriga infrastrukturplaner fram, regionala och en nationell, 
som uppdateras vart fjärde år. Staten beslutar om hur mycket medel respektive region 
ska tilldelas och regionens politiker beslutar om hur medlen ska fördelas mellan trafik-
slagen och vilka åtgärder som ska prioriteras. 

I den nationella transportplanen prioriteras och budgeteras större infrastrukturåtgär-
der som är prioriterade i det nationella och internationella transportsystemet. I den re-
gionala transportplanen ingår åtgärder och investeringar som prioriteras ur ett regionalt 
perspektiv. Vad som är möjligt regleras i en förordning. Det handlar om investeringar 
i regionala vägar, cykelvägar och busshållplatser och tågstationer samt driftbidrag till 
regionala flygplatser. Regionala medel kan också användas för att möjliggöra eller på-
skynda investeringar i den nationella infrastrukturplanen eller som medfinansiering till 
vissa kommunala åtgärder och enskilda vägar. 
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REGERING KOMMUN FÖRETAG 
Beslut om ekonomiska ramar för Beslut om Beslut om 

nationell och regional infrastrukturplan. kommunal bolagsägd 
Beslut om nationell infrastrukturplan infrastruktur infrastruktur, 

Beslut om styrmedel exempelvis 
gator, cykelvä-

exempel-
vis hamn, 

REGION 
VÄSTER-

TRAFIKVERKET 
Förslag på nationell 

gar, hållplatser, 
stationsbyggna-

der, flygplats, 

terminal, 
laddinfrastruk-

tur, enskilda 

NORRLAND infrastrukturplan hamn, terminal, skogsbilvägar, 

Beslut om regional 
infrastrukturplan 

Genomför nationell och 
regional infrastrukturplan 

laddinfrastruk-
tur med mera 

industrispår 
med mera 

Figur 1. Rollfördelning mellan Regeringen, Trafikverket och Region Västernorrland för regional 
och nationell infrastrukturplan, samt kommuners och företags ansvar för infrastruktur. 

Den ekonomiska ramen under kommande tolvårsperiod 2022–2033 för åtgärder i den 
statliga transportinfrastrukturen som finansieras med anslagsmedel, uppgår till 799 mil-
jarder kronor i 2021 års prisnivå. 

Den ekonomiska ramen är fördelad på följande sätt: 
• 165 miljarder kronor till vidmakthållande av statliga järnvägar 
• 197 miljarder kronor till vidmakthållande av statliga vägar inklusive bärighet, 
    tjälsäkring och reinvesteringar av vägar samt till statlig medfinansiering till 

enskilda vägar 
• 437 miljarder kronor till utveckling av transportsystemet, varav 42 miljarder kronor 
    till de regionala infrastrukturplanerna. Av dessa 42 miljarder uppgår Västernorrlands 
    regionala infrastrukturplan till 897 miljoner kronor. 

Utöver den nationella och de regionala planerna har även kommunerna planer för in-
vesteringar i infrastrukturåtgärder med utgångspunkt i översiktsplanen och andra 
strategidokument. Även EU bedriver en aktiv transportpolitik där man har pekat ut 
strategiskt viktig transportinfrastruktur som sammanlänkar medlemsstaterna. EU har 
fler olika finansieringsverktyg för infrastrukturåtgärder. Västernorrland har över tid varit 
aktiva med att få till medfinansiering från EU, både till utredningar och investeringar i 
infrastruktur. 

Figur 2. Den regionala infrastrukturplanens andel av det totala anslaget för statlig transport-
infrastruktur 2022–2033, samt den regional infrastrukturplanen fördelning mellan åtgärds
områdena. 

Hur den regionala planen 2022–2033 förhåller sig till planen 
2018–2029 och tidigare 
Takten med vilka förbättringar i det regionala vägnätet genomförs går långsamt. Det 
beror på att det ekonomiska utrymmet i den regionala infrastrukturplanen är mycket be-
gränsat. Man behöver gå tillbaka åtminstone 20–25 år i tiden för att kunna se den syste-
matik som gällt för stora investeringar i prioriterade regionala vägstråk. Sedan slutet på 
1990-talet har riksväg 90 prioriterats, med bland annat förbifart Sollefteå samt investe-
ringar på sträckan Bollstabruk–Hällsjö. Därefter prioriterades väg 335 Haffsta–Sidensjö 
som färdigställdes 2018. Nu pågår en etappvis utbyggnad av väg 86 mellan Bergsåker 
och Kovland. Kvarstår gör väg 622, Timmervägen Bergsåker–Birsta. Innan väg 622 
kan övervägas måste dock Trafikverket ge besked om vilket alternativ som ska gälla för 
utbyggnad av E14 i centrala Sundsvall. 

I regionala plan 2018–20291 prioriterades åtgärder kopplade till regionala stråk för 
godstransporter och pendling. Två större infrastruktur- och kollektivtrafikprojekt har ge-
nomförts, projekt Mittstråket och Koll2020 som sammantaget omslöt cirka 400 miljoner 
kronor varav hälften utgjordes av medfinansiering från EU. På vägsidan prioriterades en 
särskild satsning på väg 86 i Sundsvalls kommun, som fortsätter i den nya planen. En 
ekonomisk uppföljning av planen redovisas i bilaga. 

1 Ekonomisk uppföljning av 
regional infrastrukturplan för 
Västernorrland åren 2018– 
2021. Region Västernorrland 
(21RS328) 
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Prioriterade åtgärder 
Total 

kostnad 
mkr 

Summa 
i plan 

mkr 

2022 
mkr 

2023 
mkr 

2024 
mkr 

2025 
mkr 

2026 
mkr 

2027 
mkr 

2028 
–2033 

mkr 

Järnväg, samfinansiering med 
nationell plan 55 0 0 0 0 0 0 55 

Vändslinga Västeraspby, 
Ådalsbanan 120 55 55 

Väginvesteringar 291 41 41 39 19 41 42 70 

Trafkiksäkerhetsåtgärder för for-
donstrafik, åtgärder < 50 mkr 36 5 2 1 28 

Väg 86 Kovland 
(inkl. cykelväg 13 mkr) 89 45 40 5 

Väg 86 Silje–Kovland 
(inkl. cykelväg 75 mkr) 275 130 2 5 7 38 40 38 

Väg 622 Ljustavägen–Östra Birsta 
(inkl. cykelväg 36 mkr) 80 72 33 33 6 

Investeringsbidrag enskild väg 9 1 1 1 1 1 1 4 

Samfinansiering för att möta 
industriinvesteringar behov 10 4 5 1 

Cykelinfrastruktur 271 6 4 5 18 24 17 198 

Statlig cykelväg, 
åtgärder < 50 mkr 91 2 1 1 7 6 3 71 

Väg 684 centrumåtgärder Söråker 54 47 3 2 1 2 15 14 10 

Väg 90 cykelväg Frånö–Kramfors 58 54 3 2 2 47 

Medfinansiering kommunala 
cykelvägar, åtgärder < 50 mkr 80 1 1 7 1 70 

Regionala kollektivtrafik
anläggningar 200 4 2 2 11 12 16 154 

Statliga regionala kollektivtrafik-
anläggningar, åtgärder < 50 mkr 130 3 1 1 7 9 11 98 

Medfinansiering regionala 
kollektivtrafikanläggningar, 
< åtgärder 50 mkr 

70 1 1 1 4 3 5 56 

Driftbidrag till regional flygplats 70 6 6 6 6 6 6 35 

TOTALT 897 56 52 51 53 83 81 511 

Foto: Johan Bjurer 

Regional infrastrukturplan för 2022–2033 utgår från prioriteringarna i den regiona-
la utvecklingsstrategin, bedömningarna i strategisk miljöbedömning samt slutsatser 
utifrån länets förutsättningar och utmaningar. Fokus ligger på stärkt tillgänglighet för 
människor i enlighet med prioriteringarna i den regionala utvecklingsstrategin om att 
Västernorrland är den plats som människor väljer för att leva och besöka och företagen 
och organisationer väljer att växa. I planen 2022–2033 prioriteras därför framförallt föl-
jande tre åtgärdsområden: cykelinfrastruktur, kollektivtrafikanläggningar, samt trafik-
säkerhetsåtgärder för fordonstrafik på regionala vägar, med bland annat investeringar i 
väg 86 i Sundsvalls kommun. Ett nytt åtgärdsområde införs dessutom: samfinansiering 
för att möta industriinvesteringars behov. 

Driftbidragen till de icke statliga flygplatserna är oförändrade jämfört med före-
gående planperiod. Ramen för regionala samfinansiering av nationella järnvägsinveste-
ringar har minskat, vilket beror på att det ekonomiska omfattande projektet Mittstråket 
som ingick i gällande plan har avslutats. Dock ingår samfinansiering av vändslingan 
i Västeraspby, som är en högt prioriterad åtgärd. 

Beloppsgränsen för namngivna åtgärder har höjts från 25 till 50 miljoner kronor, 
varför inga smärre åtgärder namnges i tabellen i kapitel 1.2. Smärre åtgärder ingår i 
potterna som redovisas i tabellen. Ytterligare information om vilka smärre åtgärder som 
kan komma ifråga för genomförande framgår av kapitel 2. 

1.2  TABELL  ÖVER  REGIONAL  INFRASTRUKTURPLAN  2022–2033  

Tabell över regional infrastrukturplan 2022–2033. Prisnivå 2021. I total kostnad ingår kostnader som är 
upparbetade i föregående plan för utredning och byggande, såväl som med och samfinansiering. 
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2 Fastställelse av nationell 
trafikslagsövergripande plan 
för transportinfrastrukturen för 
perioden 2022–2033, etcetera. 

    I2022/01294. Regeringen. 
3  Preliminära ramar för regional 
   transportinfrastruktur. 
   TRV 2021/79143. Trafikverket. 

Planeringsram och årlig fördelning 
Planeringsramen för Västernorrlands regionala infrastrukturplan uppgår till 897 mil-
joner kronor. De regionala planernas ekonomiska ramar framgår av Regeringens be-
slut2 2022-06-07. Trafikverket3 har justerat de regionala ramarna så att de är i inbördes 
balans utifrån respektive plan upparbetningsgrad 2018–2021. Det innebär att regioner 
vars infrastrukturplaner haft en låg upparbetningsgrad justeras upp, medan regioner 
med infrastrukturplaner med en hög upparbetningsgrad justeras ner. Västernorrland har 
under 2018–2021 haft ett högre ekonomiskt utfall än vad planeringsramen anger, var-
för planeringsramen för åren 2022–2033 justerats ner i förhållande med den ram som 
regeringen angett. 

Tider för genomförande 
Tabell anger en inriktning för den regionala infrastrukturplanen, hur mycket som ska 
investeras i respektive åtgärdsområde och vilka större åtgärder som ska genomföras. 
Produktionen av åtgärder och åtgärdsområden sker inte nödvändigtvis vid just de år som 
anges i infrastrukturplanen. Justeringar görs kontinuerligt i Trafikverkets verksamhets-
planering utifrån aktuella förutsättningar. I vilken takt som infrastrukturplanen genom-
förs beror bland annat på Trafikverkets årliga budgettilldelning. 

Åtgärder >50 mkr namnsätts 
Av Regeringens planeringsdirektiv framgår att de regionala infrastrukturplanerna ska re-
dovisa de åtgärder som beräknas ha en total kostnad av minst 50 miljoner kronor, vilket 
är en höjning jämfört med planen 2018–2029 där gränsen låg på 25 miljoner kronor. Det 
medför att det är färre åtgärder som namnges i tabellen jämfört med tidigare. Åtgärder 
med en total kostnad på under 50 miljoner kronor ingår istället i de potter som avsatts 
inom respektive åtgärdsområde. Syftet är att öka flexibiliteten och möjligheten att hante-
ra förändringar till följd av ändrade förutsättningar i objekt och/eller i omvärlden. 

För namnsatta åtgärder har Trafikverket tagit fram anläggningskostnadskalkyler. 
Kalkylerna är förknippade med osäkerheter, bland annat beroende på att kalkyler gör 
tidigt i planeringsprocessen, då inte alla förutsättningar är klargjorda. 

1.3  PLANERINGSRAMENS  FÖRDELNING  

Fördelning mellan trafikslagen 
Planeringsramens 897 miljoner kronor fördelas på följande sätt mellan trafikslagen 
• Bantrafik – 55 miljoner kronor 
• Vägtrafik – 772 miljoner kronor (personbil, lastbil, buss, cykel) 
• Luftfart – 70 miljoner kronor 

Fördelning till cykelinfrastruktur, underlag till Trafikverket 
inför beslut om samfinansiering 
Av planeringsramens 897 miljoner kronor fördelas 395 miljoner kronor till cykel-
infrastruktur, varav 315 miljoner kronor till statlig cykelinfrastruktur, samt 80 miljoner 
kronor till medfinansiering av kommunala cykelvägar. 

Utöver de 271 miljoner kronor som framgår av tabell 1, så ingår cykelvägar mot-
svarande 125 miljoner kronor i följande tre namnsatta väginvesteringar 
• Väg 86 Kovland, cykelväg 13 miljoner kronor 
• Väg 86 Silje–Kovland, cykelväg 75 miljoner kronor 
• Väg 622 Ljustavägen–Östra Birsta, cykelväg 36 miljoner kronor 

Enligt planeringsdirektivet ser Regeringen behov av utökade satsningar på cykel-
åtgärder i hela landet och avser ta fram mål för ökad cykling samt fördela medel i na-
tionella infrastrukturplanen till en särskild cykelpott. Trafikverket har fått i uppdrag att 
föreslå hur medlen kan fördelas till samfinansiering av cykelåtgärder på det statliga väg-
ar som ingår i de regionala planerna. 

Regeringen aviserar i planeringsdirektivet att de ser behov av utökade satsningar 
på cykelåtgärder i hela landet och avser att ta fram mål för ökad cykling. Regeringen 
har därför gett Trafikverket i uppdrag att föreslå en fördelning till samfinansiering 
av cykelåtgärder på de statliga vägar som ingår i de regionala infrastrukturplanerna. 
Trafikverket har vid möte med planupprättarna meddelat att samfinansiering kommer 
att ske av cykelinfrastruktur med produktion första sex åren av planeringsperioden, 
2022–2028. 

Cykelinfrastruktur, statlig väg 2022–2027 Totalt, mkr 

Väg 86 Kovland 13 

Väg 86 Silje-Kovland 75 

Väg 622 Ljustavägen-Östra Birsta 36 

Statlig cykelväg, åtgärder <50 mkr 20 

Väg 684 centrumåtgärder Söråker 37 

Väg 90 cykelväg Frånö-Kramfors, projektering 7 

Summa 188 



14 15 REGIONAL INFRASTRUKTURPLAN FÖR VÄSTERNORRLAND 2022–2033
Regional infrastrukturplan 2022–2033 |  K A P I T E L 1

REGIONAL INFRASTRUKTURPLAN FÖR VÄSTERNORRLAND 2022–2033
K A P I T E L 1   |  Regional infrastrukturplan 2022–2033

 

   
  
   

  

  
 

 

 
 

 
 

  

 

  

 
 
 

 
 
 
 
 

   

   

 

 

 

 

   
   

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Foto: Mostphotos 

Trafiksäkerhetsåtgärder åren 2022–2029 
Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att föreslå en fördelning till samfinansiering 
av trafiksäkerhetsåtgärder i de regionala planerna. Samfinansieringens ska utformas så 
att åtgärder som förkortar restiden på landsbygd prioriteras. Trafikverket ska föreslå 
och motivera lämplig omfattning av en sådan satsning. Trafikverket har vid möte med 
planupprättarna meddelat att det kan handla om mittseparering och mitträffling under 
de första sex åren av planeringsperioden, 2022–2028. Den regionala planen innehåller 
potten "Trafiksäkerhetsåtgärder för fordonstrafik, åtgärder <50 mkr" i vilken mitträffling 
och sidoområden ingår. Under åren 2022-2027 med en summa på 7 mkr. 

Fördelning till medfinansiering av kommunal infrastruktur, med mera 
Av planeringsramens 897 miljoner kronor fördelas 220 miljoner till statlig medfinan-
siering enligt följande 
• Kommunala cykelvägar och miljö 80 miljoner kronor 
• Regionala kollektivtrafikanläggningar 70 miljoner kronor 
• Driftbidrag till regionala flygplatser 70 miljoner kronor 

Fördelning till åtgärder i nationell plan 
Av planeringsramens 897 miljoner kronor fördelas 65 miljoner till samfinansiering med 
åtgärder i nationell infrastrukturplan, varav 55 miljoner kronor till järnväg och 10 mil-
joner kronor till väginvestering och/eller kollektivtrafikanläggning. Detta kan även vara 
regional väg. 

1.4 UTGÅNGSPUNKTER FÖR PLANENS INRIKTNING 

Inriktning utifrån regionala utvecklingsstrategin 
Utgångspunkten för den regionala infrastrukturplanen är de transportpolitiska målen4, 
prioriteringar i den regionala utvecklingsstrategin5 (RUS), samt bedömningar av planens 
påverkan på mål för miljö och social hållbarhet (strategiska miljöbedömningsprocess). 

I Västernorrlands utvecklingsstrategi ”Ett Västernorrland handlingskraft, livskraft 
och naturkraft. Tillsammans för människors och företags växtkraft, i en hälsosam livs-
miljö för framtida generationer” finns tre utpekade målområden. Det är framförallt ut-
maningarna kompetensförsörjning samt resande och transporter som ligger till grund för 
utpekande av dessa målområden. 

Det är framförallt målområdena 2 och 3 som berör infrastruktur och transporter och 
som ligger till grund för den valda inriktningen för den regionala infrastrukturplanen. 
Målområdena innehåller utpekade prioriteringar och beskrivning av insatser som bidrar 
till måluppfyllelse. Nedan följer en sammanfattning av det som berör regional infrastruk-
tur och en beskrivning av hur respektive målområde ligger till grund för inriktningen av 
och prioriteringarna i den regionala infrastrukturplanen. 

År 2030 är Västernorrland den plats som människor väljer 
för att leva och besöka 
Målområdet har följande prioriteringar som berör den regionala infrastrukturplanen 
• Växande region med attraktiva, livskraftiga städer och landsbygder 
• Ett funktionellt och sammanhållet system för hållbart resande 
• Ökad upplevd närhet till omvärlden, oavsett om den är fysisk eller digital. 

Målområde 2 anger att städer och landsbygder i Västernorrland ska utvecklas och vara 
välmående. Attraktiva livsmiljöer förutsätter tillgänglighet till olika typer av utbud. Till-
gängligheten kan vara fysisk eller digital, men avsikten är att inte lämna orter utanför. 
Social sammanhållning och en god folkhälsa som är jämlikt fördelad i befolkningen är 
förutsättningar för hållbar samhällsutveckling. Kollektivtrafiksystemet är funktionellt, 
sammanhållet, tillförlitligt och byten mellan trafikslagen är enkelt. Hållbart resande med 
delade resurser och fossilfritt resande är en självklarhet. Alla ska ges möjlighet att min-
ska klimatpåverkan vid resande genom att åka kollektivt eller genom att kunna använ-
da fossilfria drivmedel. Platsers attraktivitet handlar om utformningen av den fysiska 
miljön, upplevd trygghet, närhet till kollektivtrafik och olika typer av utbud. Ny teknik 
hjälper oss till nya resesätt och klimatsmart resande, även på orter som inte trafikeras 
av traditionell kollektivtrafik. Invånare och besökare ser hållbart resande med delade 
resurser som en självklarhet och vår klimatpåverkan minskar. 

Den regionala infrastrukturplanens bidrag till målområdet handlar om förbättrad 
tillgänglighet för invånare och besökare genom kollektivtrafikanläggningar (hållplatser, 
bytespunkter, stationslägen) och cykelinfrastruktur, antingen i kombination med varandra 
(cykelväg till bytespunkt för kollektivtrafik) eller var för sig. Hållplatser och bytespunkter 
har betydelse för hur resan med kollektivtrafik uppfattas av och fungerar för resenären. 
Tillgänglighet för fordonstrafik i regionala stråk kan förbättras genom ökad trafiksäkerhet. 

4  Mål för transportpolitiken 
 Regeringen.se (hämtat från

 webb 2021-09-13) 
5  Region Västernorrland 

 Regional utvecklingsstrategi
   (rvn.se) (hämtat från webb
 2021-09-13) 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruktur/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruktur/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruktur/
https://www.rvn.se/sv/Utveckling/regional-utvecklingsstrategi/
https://www.rvn.se/sv/Utveckling/regional-utvecklingsstrategi/
https://www.rvn.se/sv/Utveckling/regional-utvecklingsstrategi/
https://www.rvn.se/sv/Utveckling/regional-utvecklingsstrategi/
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År 2030 är Västernorrland platsen där företag och organisationer 
väljer att växa  
Målområdet har följande prioriteringar som berör den regionala infrastrukturplanen 
• Finansieringsbeslut tagna för genomförande av nya Ostkustbanan, Mittbanan 

och Ådalsbanan 
• Ett sammanbundet logistiksystem som ger kraftigt minskad klimatpåverkan 

från länets transportinfrastruktur 
Av målområde 3 framgår att Västernorrland ska ha en stärkt hållbar transport-

infrastruktur för alla fyra trafikslag (väg, järnväg, sjöfart och flyg). En utbyggd järnväg 
skapar goda möjligheter för större arbetsmarknadsregioner och ekonomiskt och miljö-
mässigt hållbara godstransporter, vilket ger våra företag möjligheter att växa och expor-
tera. Överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart ska gynnas. Lång-
siktigt ligger fokus i en utbyggd järnväg, men under tiden är flyget det trafikslag som 
erbjuder långväga tillgänglighet till rimlig restid och vägnätet det som ger förutsättning-
ar för gods- och persontransporter i stora delar av länet. Flyget är en förutsättning för 
ett konkurrenskraftigt näringsliv och omställning till fossilfritt flyg är därför avgörande. 

Den regionala infrastrukturplanen bidrar till målområdet genom samfinansiering av 
järnvägsåtgärder i nationell plan, i syfte att påskynda att genomförandet och möjliggöra 
överflyttning av godstransporter från väg till järnväg, vilket bidrar till minskad klimat-
påverkan. Fortsatt driftbidrag till regionala flygplatser utifrån näringslivets långväga till-
gänglighet till rimliga restider. Åtgärder som i övrigt gynnar effektivare godstransporter 
inryms i den nationella infrastrukturplanen (bärighet, kapacitet) eller finansieras på an-
nat sätt (hamnar, godsterminaler) 

Strategisk miljöbedömningsprocess  
Den strategiska miljöbedömningen beskrivs utförligt i ett separat dokument Strategisk 
miljöbedömningsprocess – underlag för regionala infrastrukturplanen 2022–2033. Här 
följer sammanfattande slutsatser som ligger till grund för val av inriktning för den regio-
nala infrastrukturplanen. Den sammanfattande bedömningsmatrisen redovisas i bilaga. 

Den regionala infrastrukturplanen har möjlighet att ge en positiv påverkan på mål-
området Boendemiljö och hälsa, förutsatt en fördelning av planeringsramen till cykel-
infrastruktur, kollektivtrafikanläggningar, samt väg – trafiksäkerhet fordonstrafik. En 
inriktning på kollektivtrafikanläggningar och cykelinfrastruktur är även positivt för mål-
området Social hållbarhet eftersom det leder till ökade resmöjligheter för alla grupper. 

Det är svårt att med hjälp av den regionala infrastrukturplanen bidra till begränsad 
klimatpåverkan. Det beror på att planen medför utsläpp då åtgärderna byggs. För att 
minska planens klimatpåverkan handlar det om att begränsa planens negativa påverkan, 
bland annat genom hur åtgärder utformas och en inriktning på åtgärder i befintlig sträck-
ning. Även åtgärder som medför en väsentlig överflyttning från väg till järnväg eller 
sjöfart, såsom triangelspår och/eller stationslägen kan vara positivt. 

Åtgärdsområden Väg – framkomlighet fordonstrafik medför viss negativ påverkan på 
klimat och klimatanpassning, samt landskap, natur- och kulturvärden. Bedömningen för 
boendemiljö och hälsa samt social hållbarhet är delad. I huvudsak försumbar påverkan. 
Dock finns en viss positiv påverkan på regional funktionalitet/tillgänglighet förutsatt 
att restiderna minskar för personer med tillgång till bil i regionala stråk mellan stad och 
landsbygd. Därav en delad bedömning, ingen eller liten positiv påverkan samt positiv 
påverkan. 

En inriktning på smärre åtgärder och åtgärder i befintlig sträckning – istället för 
omfattande åtgärder i obruten mark – kan minska den negativa påverkan på klimat, 
landskap, natur- och kulturvärden som planens åtgärdsområden annars medför. 

Kollektivtrafikanläggningar som ökar kollektivtrafikens konkurrenskraft jämfört 
med personbilstrafik, exempelvis genom kortare restider med buss (signalprioritering-
ar, busskörfält) kan öka åtgärdsområdet Kollektivtrafikanläggningars påverkan på mål-
området Klimat och klimatanpassning i positiv riktning. 

Åtgärder som syftar till ökad framkomlighet för fordonstrafik, kan om möjligt kom-
pletteras med åtgärder som gynnar kollektivtrafikresande, cyklister och gående, för att 
medföra en mer positiv påverkan på målområdena Social hållbarhet samt Boendemiljö 
och hälsa. 

Västernorrlands förutsättningar och utmaningar  
Här följer en sammanfattning av de slutsatser som beskrivs utförligt i dokumentet 
Västernorrlands förutsättningar och utmaningar – underlag till regional infrastruktur-
plan 2022–2033. 

Länets olika arbetsmarknadsregioner, se karta i bilaga, hänger inte ihop på grund 
av långa restider. För att ytterligare stora förändringar av arbetsmarknadsregionerna ska 
ske krävs snabba tågförbindelser och omfattande investeringar i järnvägsinfrastrukturen. 

Västernorrlands godstransporter domineras av skogsindustrins transporter med 
rundvirke till regionens industrier, samt export av träprodukter med järnväg och sjöfart. 
Västernorrland har en bra infrastruktur och ligger i framkant när det gäller godshan-
tering och arbete med att flytta gods från väg till järnväg och sjöfart. Det finns öppna 
terminaler i Ånge, Sundsvall och Örnsköldsvik och ett stort antal hamnanläggningar, 
både hamnar som är öppna för allmän trafik och anläggningar som är knutna till en viss 
industri. Den ökade handeln med nordöstra EU kan komma att medföra att Östersjöham-
narna kommer att få en större betydelse. 

I Sundsvall och Örnsköldsvik pågår arbete med att utveckla logistiknoder för att 
möjliggöra överflyttning av god mellan väg, järnväg och sjöfart. Den regionala infra-
strukturplanen har samfinansierat järnvägsåtgärder i nationella infrastrukturplanen som 
har en avgörande regional betydelse, för att binda samman järnväg med sjöfart (tri-
angelspår Maland och Tunadalsspåret på Sundsvalls hamn) och effektivisera transporter 
på järnväg (åtgärder på Mittstråket). 
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För en region som Västernorrland, som på vägsidan domineras av skogsindustrins rund-
virkes transporter, är utvecklingen mot längre och tyngre fordon avgörande i arbetet 
med omställningen, såväl som ökad transporteffektivitet för företagen. Ökad bärighet 
för att klara fordon med en bruttovikt på 74 ton vägnätet krävs, samtidigt som det låg-
trafikerade vägnätet behöver vara framkomligt året runt. För detta krävs såväl fysiska 
åtgärder på vägnätet, statliga, kommunala och enskilda, såväl som ändrat regelverk. 
Bärighet och underhåll av det statliga vägnätet är åtgärder som ingår i den nationella 
infrastrukturplanen. 

Vi är långt ifrån att nå målen om att begränsad transportsektorns klimatpåverkan 
och klara anpassningen till ett förändrat klimat. För det krävs insatser inom tre områden: 
• överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart 
• minskning av transportarbetet vilket inkluderar effektivisering av godstransporter 

med bland annat längre och tyngre fordon 
• övergång till förnybara drivmedel och eldrift. 

Det krävs en minskning av transportarbetet i länet samt byte till förnybara drivme-
del och eldrift. När det gäller byte till eldrift pågår arbete inom ramen av Västernorrlands 
elektrifieringslöfte om att öka elektrifiering av de regionala godstransporterna, som sjut-
ton aktörer ställs sig bakom och som redovisades till regeringen i juni 2021. Utbyggnad 
av laddinfrastruktur kan dock inte finansieras med medel från den regionala infrastruk-
turplanen, men är mycket viktigt i omställningsarbetet. 

Även luftföroreningar är ett problem i delar av länet. Minskad användning av per-
sonbil samt minskad användning av fossila bränslen är viktigt för luftkvaliteten. Ren-
hållning och dammbindningsåtgärder på vårvintern är viktiga åtgärder för att minska 
problem med luftföroreningar i form av höga partikelhalter. 

De geologiska förhållandena i Västernorrland är geotekniskt en stor utmaning och 
klimatförändringar medför att markstabiliteten påverkas och bärigheten på vägnätet 
försämras. Det kan medföra behov av särskilda klimatanpassningsåtgärder och ökade 
kostnader för infrastrukturprojekt i länet. Mellersta Norrlandskusten inklusive älvdalar-
na är ett av tio nationella riskområden som identifierats av SGU och MSB. Risker finns 
i huvudsak för skred, men även för översvämningar av vattendrag6. Trafikverket har, 
inom ramen för sitt ansvar för det statliga transportsystemet samt för genomförandet av 
åtgärder prioriterade i den regionala infrastrukturplanen, ett ansvar att initiera och stödja 
arbetet med klimatanpassning av statliga infrastrukturanläggningar. 

Det är betydande ojämlikheter i hälsa i länet. En av de identifierade hälsoutma-
ningar är fysisk inaktivitet för både barn och vuxna. Genom förändringar i den fysiska 
miljön som påverkar människors vardagsrutiner kan man stimulera ökad fysisk aktivitet. 

Kollektivtrafiken fyller en roll för människors tillgänglighet till arbete, utbildning, 
service och fritidsaktiviteter – även för personer utan tillgång till bil – och bidrar sam-
tidigt till att minska transportsektorns klimatpåverkan och förbättra folkhälsan. Infra-
strukturen för gång, cykel och kollektivtrafik är eftersatt och dåligt utbyggd i länet och 
prioriteringar kring utbyggnad behöver göras. 

Den regionala infrastrukturplanen kan bidra till förbättrad tillgänglighet för 
människor, genom kollektivtrafikanläggningar (hållplatser, bytespunkter, stationslägen) 
och cykelinfrastruktur. Dessa åtgärder är också positiva för luftkvalité och folkhälsa. 

6 Riskområden för ras, skred, 
erosion och översvämningar. 

SGI och MSB (2021) 
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7   Förordning (2029:237) om 
  statlig medfinansiering till 
  regionala kollektivtrafik
  anläggningar, mm 

8  Trafikverket diarienummer 
TDOK 2018/0498. 
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Den regionala infrastrukturplanen kan bidra till förbättrad tillgänglighet för fordons-
trafik genom åtgärder som innebär förbättrad trafiksäkerhet och kortare restider på det 
regionala vägnätet. Bristande trafiksäkerhet är den främsta bristen för fordonstrafik på 
det regionala vägnätet i länet. Länet ligger högt avseende omkomna i bil. Flest omkom-
mer i singel eller mötesolyckor, samt på det regionala vägnätet per 100 000 invånare den 
senaste femårsperioden. 

Järnvägsåtgärder och vägförbättringar i form av underhåll, bärighet eller tjälsäkring 
omfattas av den nationella infrastrukturplanen. Finansiering av hamnar och terminaler 
omfattas varken av den regionala eller den nationella infrastrukturplanen. 

Fyrstegsprincipen och åtgärdsvalsstudier  
Fyrstegsprincipen ska tillämpas för åtgärder i den regionala infrastrukturplanen för att 
säkerställa effektiva och långsiktigt hållbara lösningar, ekonomiska, socialt och miljö-
mässigt. Metoden innebär att man i fyra steg prövar hur ett trafikproblem kan lösas så 
resurseffektivt som möjligt. Steg 1 genom att påverka transportbehovet, steg 2 genom 
att förbättra den befintliga infrastrukturen, steg 3 genom begränsade ombyggnadsåtgär-
der, samt i steg 4 att bygga ny infrastruktur. Det sistnämna steg 4 förutsätter dock att 
inget av de tidigare stegen kan lösa trafikproblemen. 

Fyrstegsprincipen används i ett tidigt utredningsskede, ofta i en av Trafikverket 
kallad åtgärdsvalsstudie, åvs eller annan typ av utredning. Åvs:er utförs i samverkan 
med kommuner och regioner, kollektivtrafikmyndighet, intresseföreningar, med flera. 
Därefter gör Trafikverket ett ställningstagande för val av åtgärder. 

För att bli en prioriterad åtgärd i regionala infrastrukturplanen behöver åtgärden 
föregått av en ÅVS eller annan utredning. För vart och ett av dessa fyra steg identifieras 
även åtgärder som andra aktörer har ansvar för. Ett förbättringsområde för åtgärdsvals-
studier skulle vara om även övriga berörda aktörer tar ställning till åvs:ens förslag och 
att samtliga åtgärder som identifierats följs upp, exempelvis på gemensamma möten. 

Prioritering av vilka åvs:er som ska utföras görs av Trafikverket. Dialog sker med 
Region Västernorrland. Trafikverket fördelar en del av anslaget för de regionala in-
frastrukturplanerna till en budget för åvs:er och utredningar. Trafikverket gör därför 
även en intern prioritering mellan regionerna av vilka åvs:er som ska genomföras. Pla-
neringen av vilka åvs:er och utredningar som ska genomföras följer en treårig plane-
ringscykel. Kostnaden för en åvs belastar en åtgärd först när åtgärden prioriteras i den 
regionala infrastrukturplanen. 

I åtgärdsvalsstudier finns också även förslag på steg 1- och 2-åtgärder. Det vore 
önskvärt att även dessa åtgärder kunde finansieras med medel från den regionala infra-
strukturplanen, men enligt gällande förordning om statlig medfinansiering7 får medlen 
inte användas för steg 1 det vill säga icke-fysiska åtgärder. Vad gäller genomförandet 
av steg 1- och 2-åtgärder i statlig regi, har Trafikverket meddelat8 att de inte kan eller 
får arbeta med detta i någon större utsträckning enligt lagar och förordningar, annat 
än i särskilda regeringsuppdrag. Endast mycket begränsade påverkansåtgärder (steg 
1 åtgärder) direkt knutna till prioriterade åtgärder i infrastrukturplanen kan därför ge-
nomföras. 

Planens effekter  
Bedömning av planens effekter utgår från de målområden och bedömningsmatris som 
användes i den strategiska miljöbedömningen. Trafikverkets samlade effektbedömning-
ar för namnsatta åtgärder har använts som stöd i arbetet. Dessa redovisas i ett separat 
dokument, men finns även tillgängligt på Trafikverkets webbsida9. 

Planen har en positiv påverkan på målområdet Boendemiljö och hälsa. 92 procent 
av planeringsramen medför positiva effekter och 8 procent påverkar inte målområdet. 
De dominerade positiva effekterna är ökad trafiksäkerhet med minskade risker för all-
varliga olyckor, förbättrad hälsa genom ökade möjligheter till fysisk aktivt resande med 
kollektivtrafik, cykel och gång, samt restidsvinster för resenärer. De trafikslag som får 
störst nytta är cykling och gång. 

Planen medför en i huvudsak positiv påverkan på målområdet Social hållbarhet. 
53 procent av planeringsramen avsätts till åtgärder som tar hänsyn till kvinnors och 
mäns transportbehov genom ökad tillgänglighet för olika grupper utifrån kön, ålder, 
socioekonomi, utbildning, funktionshinder, etnisk bakgrund. Åtgärderna medför ökad 
vardaglig räckvidd och stärkta pendlingsmöjligheter med olika färdmedel oavsett till-
gång till bil. Därutöver medför 34 procent (väginvestering) av planeringsramen en 
både positiv påverkan och en försumbar påverkan på regional. Generellt kan åtgärds-
området väginvestering öka tillgängligheten mellan landsbygd och stad, men framförallt 
för personer med tillgång till bil. I en majoritet av dessa åtgärder, 85 procent, ingår dock 
även kollektivtrafikanläggning och cykelinfrastruktur som medför en positiv påverkan 
på pendlingsmöjlighet till arbete och skola och ökad vardaglig räckvidd. 11 procent av 
planeringsramen medför en försumbar påverkan på målområdet. 

Planen har en negativ påverkan på målområdet Klimat och klimatanpassning, främst 
på grund av de koldioxidutsläpp som sker under byggskeden. 70 procent av planerings-
ramen har en negativ eller viss negativ påverkan på målområdet. Väsentliga utsläpp 
av koldioxid sker under byggskedena. Åtgärdsområdena väginvestering och järnväg 
medför väsentliga utsläpp. Åtgärdsområde cykelinfrastruktur medför också koldioxid-
utsläpp, men i lägre omfattning. Överflyttningseffekter väger inte upp de koldioxidut-
släpp som sker under byggskedena. Övriga åtgärdsområden medför försumbar påverkan 
på målområdet. För namnsatta åtgärder uppgår koldioxidutsläppen under byggskedet till 
drygt 11 000 ton CO2-ekvivalenter år 2040. 

I Trafikverkets samlade effektbedömning framgår även koldioxidutsläpp för drift- 
och reinvesteringsskedet. Den förändring som sker på CO2 utsläpp över kalkylperioden 
(60 år) beror i huvudsak på den allmänna trafiktillväxten utifrån demografisk och eko-
nomisk utveckling, fordonsbränsle och-så-vidare, inte av den nya väglänken. Riskredu-
cerande åtgärder och anpassning till ett förändrat klimat genomförs för två namnsatta 
väginvesteringar, vilket medför positivt påverkan på målområdet. 

9 https://www.trafikverket.se/ 
fordigibranschen/Plane-
raochutreda/langsiktigplane-
ringavinfrastruktur/Samhallse-
konomiskt-beslutsunderlag/ 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/
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Figur 3. Bedömningsmatris över planens effekter för fyra målområden. 
Kolumnens bredd motsvarar ekonomiska ramen för respektive åtgärdsområde. 

Bedömningen är visualiserad med hjälp av följande färgkoder. 

Planen medför negativ effekt på målområdet Landskap, natur och kulturvärden. 
40 procent av planeringsramen avsätts till åtgärder (järnväg och väginvestering) med 
medför ianspråktagande av jordbruksmark, intrång i landskap och miljöer, ökade barriä-
rer samt andra störningar för växt- och djurlivet. 60 procent av planeringsramen medför 
försumbar påverkan på målområdet på grund av små åtgärder och åtgärder i befintlig 
väg. 

Planens effekter sammanfattas i nedanstående tabell. Bredd på kolumn motsvarar 
ekonomisk ram för respektive åtgärdsområde. 

Industri 

Negativ 
påverkan 

Viss negativ 
påverkan 

Försumbar 
påverkan 

Positiv 
påverkan 

Påverkas inte 
/ej relevant 

Foto: Mostphotos 
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KAPITEL 2 

Beskrivning av åtgärdsområdena 

2.1 PRINCIPER FÖR PRIORITERING 

Utgångspunkterna för den regionala infrastrukturplanens inriktning framgår av kapitel 
1. Det handlar om planens bidrag till målen i den regionala utvecklingsstrategin, in-
riktningen i den strategiska miljöbedömningen, samt förutsättningar och utmaningar i 
Västernorrland. Vid prioritering av infrastrukturåtgärder vägs därutöver en stor mängd 
faktorer samman, bland annat teknisk standard och åtgärdens effekter. Målkonflikter 
måste hanteras och flera intressen och intressenters synpunkter ska beaktas. Prioritering 
av åtgärder är dessutom en process som sträcker sig över lång tid, ofta flera år. Det 
innebär att de förutsättningar och värderingar som gällde då bristen konstaterades kan 
ha förändrats över tid. Att en åtgärd diskuteras och omprövas innan ett genomförande är 
därför en naturlig del av processen. 

I den regionala infrastrukturplanen tas inte ställning till den enskilda åtgärdens ut-
formning eller lokalisering. Frågor om utformning och lokalisering hanteras i den for-
mella planeringsprocessen och ska följa gällande regelverk. 

För att klargöra principer för prioritering av åtgärder inom respektive åtgärds-
område såväl för åtgärder som namnsätts, samt för åtgärder inom respektive åtgärdspott, 
så beskrivs nedan vilka principer som är viktiga ur det regionala perspektivet. 

Väginvestering 

• Omställning av transportsystemet genom överflyttning från 
väg till järnväg och sjöfart. 

• Tillgänglighet till/från industrietablering/investering som 
innebär väsentligt ökad sysselsättning med betydelse för 
den regionala utvecklingen. 

• Förbättrad trafiksäkerhet för fordonstrafik i regionalt stråk. 

Cykelinfrastruktur 

• Regionala cykelstråk enligt kartunderlag, arbets-/studie-
pendling, koppling kollektivtrafik. 

• Cykelnät som ökar förutsättningar för skolresor med cykel. 
• Förbättrad trafiksäkerhet för gående och cyklister. 
• Cykelinfrastruktur med fokus på fritid, rekreation och turism. 

Regional kollektiv-
trafikanläggning 

• Nod för resandeutbyte: tågstation, resecentrum, bytespunkt, 
nod för landsbygdstrafik. 

• Hållplatser i prioriterade stråk och trafikområden. 
• Framkomlighet busstrafik. 
• Tillgänglighetsanpassning. 
• Trafiksäkerhet för skolbarn. 

Medfinansiering 
av kommunala 
åtgärder m.fl. 

• Kriterier enligt gällande stödförordningar, exempelvis för 
cykel- eller miljöåtgärder. 

• Samma principer som för statlig infrastruktur, se respektive 
åtgärdsområde. 

Samfinansiering av 
åtgärd i nationell 
plan 

• Ingår i prioriterad transportkorridor Botniska korridoren och/ 
eller Mittstråket, ger regionala systemeffekter, samt tidigare-
läggning av åtgärden i nationell infrastrukturplan. 

• Tillgänglighet till/från industrietablering/investering som 
innebär väsentligt ökad sysselsättning med betydelse för den 
regionala utvecklingen. 

Namnsatt åtgärd 

• Prioritering av någon av de övre kategorierna. 
• Total kostnad på i storleksordningen 50 miljoner kronor 

eller mer. 
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2.2 SAMFINANSIERING NATIONELL PLAN 

Vändslinga Västeraspby, 55 miljoner kronor  
I Regional transportplan 2018–2029 finns 55 miljoner kronor avsatta för ”Ej namngivna 
insatser i Botniska korridoren” och i texten beskrivs att syftet är förbättringar för gods-
tågstrafiken mellan Stambanan och Botniabanan, delen mellan Västeraspby och Lång-
sele för förbättrad anslutning och redundans. 

En överenskommelse om samfinansiering av vändslingan Västeraspby beslutades 
av Regionstyrelsen i april 2021. Överenskommelsen togs fram för att öka möjligheterna 
för prioritering av vändslingan i den nationella planen. Den totala kostnaden beräknas 
uppgå till 120 miljoner kronor. 

Vändslingan i Västeraspby syftar till att förbättra anslutning och redundans för 
godstågstrafiken mellan Stambanan och Botniabanan. Idag måste riktningsbyte ske i 
Västeraspby för trafik mellan Botniabanan och Ådalsbanans fortsättning mot Långsele, 
vilket är mycket tidsödande. Vändslingan är ett viktigt steg i förverkligandet av den 
regional utvecklingsstrategins prioritering av ett långsiktigt hållbart transportsystem. 
Åtgärden kan även få betydelse för att utveckla en framtida persontågstrafik. 

2.3  VÄGINVESTERINGAR  

Vägåtgärderna som prioriteras i den regionala infrastrukturplanen syftar i huvudsak till 
att öka trafiksäkerheten för fordonstrafik i regionala stråk. Större investeringar med en 
totalkostnad på mer än 50 miljoner kronor är namnsatta. I samband med dessa väg-
åtgärder genomförs även en utbyggnad av regional cykelinfrastruktur. Merkostnaden 
för detta redovisas i kapitel 1.2 Planeringsramens fördelning. Smärre åtgärder enligt 
fyrstegsprincipens steg 2 och 3 inryms i potten nedan. 

Enligt Trafikverkets rapport 2020:237 Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2019 
Region Mitt, så är antalet omkomna per 100 000 invånare är högre i Västernorrland än 
snittet för riket. För Västernorrland var det 2019 närmare 6 omkomna per 100 000 in-
vånare, vilket kan jämföras med riket med drygt 2 omkomna per 100 000 invånare. An-
talet omkomna per 100 000 invånare inom Region Mitt har varit högre än riket samtliga 
år sedan 2006. Bristande trafiksäkerhet är den främsta bristen för fordonstrafik på det 
regionala vägnätet i länet. Även med en högsta tillåtna hastighet på 80 kilometer/timme, 
så kvarstår trafiksäkerhetsbrister på flertalet av de regionala vägarna. 
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Ökad trafiksäkerhet för fordonstrafik, åtgärder <50 mkr, 
36 miljoner kronor 
På flertalet regionala vägar i länet finns trafiksäkerhetsbrister med bland annat oeftergivli-
ga sidoområden och inga regionala vägar är mittseparerade. Den stora delen av olyckorna 
i länet sker i singelolyckor och mötesolyckor längs sträckor, så mittseparering alternativt 
mitträffling och sidoområden, är åtgärder som medför reducerade riskerna för att omkom-
ma eller skadas allvarligt. Mitträffling kan utföras i samband med beläggningsarbeten, för 
ökad kostnadseffektiviteten. Sett till kostnaden för mittseparering (35–45 miljoner kronor 
per kilometer) av regionala stråk skulle uppta större delen av hela planeringsramen, ligger 
fokus i stället på mitträffling och förbättrade sidoområden. Därutöver kan även smärre trafik-
säkerhetsåtgärder såsom kurvrätning, uppsättning av sidoräcken och andra åtgärder genom-
föras. Följande regionala sträckor har trafiksäkerhetsbrister (röd klass enligt Trafikverket 
klassning) och prioriteras därför för mitträffling och sidoområdesåtgärder i samband med 
Trafikverket underhållsåtgärder. 

Väg Sträcka Längd km FPV 10 

83 Alby-E14 Ånge Näset 16 X 

87 Graninge-Österforse 13 X 

90 Tjäll-Ed 21 X 

90 E4-Bollstabruk 29 X 

348 Överhörnäs-Bredbyn 29 X 

333 Bollstabruk-Nyland 4 

352 Örnsköldsvik-Hanabäck 9 

Tabell 2. Regionala vägstråk och sträckor prioriterade för mitträffling och sidoområdes
åtgärder 2022–2033 

Väg 86 Kovland, inklusive cykelväg och hållplatser, 45 miljoner kronor 
Väg 86 är riksväg och ett prioriterat stråk för godstrafik och arbetspendling. Delen Kovland 
är i stora behov av åtgärder på grund av allvarliga brister i trafiksäkerhet och geografi. Risker 
för erosion finns då vägen går på hög bank med branta slänterlutningar. Brister i stabiliteten 
leder till höga underhållskostnader för beläggning i-och-med att det inte blir något varaktigt 
resultat av utförda underhållsåtgärderna. Utöver summan ovan så samfinansieras åtgärden 
med den nationella planen, dels med bärighetsmedel i syfte att höja vägen från bärighets-
klass 1 till bärighetsklass 4 (BK4), dels med så kallade riskmedel eftersom det finns avsnitt 
med risker för ras och skred. 10 FPV, Funktionellt prioriterat 

vägnät för nationell och regio-
nal tillgänglighet, Trafikverket. 
www.trafikverket.se/fordig
ibranschen/vag/funktio-
nelltprioriteratvagnat/ 
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Väg 86 SiljeKovland, inklusive cykelväg och hållplatser, 
130 miljoner kronor 
Väg 86 är riksväg och ett prioriterat regionalt stråk för godstrafik och arbetspendling. 
Risker för erosion finns då vägen går på hög bank med branta slänterlutningar. Brister 
i stabiliteten leder till höga underhållskostnader för beläggning i-och-med att det inte 
blir något varaktigt resultat av utförda underhållsåtgärderna. Vägen är olycksdrabbad 
och sammanhängande gång och cykelstråk saknas. Korsningar, utfarter och busshåll-
platser har bristande utformning. Utöver summan ovan så samfinansieras åtgärden med 
den nationell planen, dels med bärighetsmedel i syfte att höja vägen från bärighetsklass 
1 till bärighetsklass 4 (BK4), dels med så kallade riskmedel eftersom det finns avsnitt 
med risker för ras och skred. 

Väg 622 LjustavägenÖstra Birsta inklusive cykelväg, 
72 miljoner kronor 
Väg 622 tillhör det regional prioriterade stråken, mycket viktig för godstransporter och 
arbetspendling. Ljustavägen, delen mellan E4 Birsta till Alnöbron är en länk mellan 
E4 och Tunadalsområdet, samt mellan Birsta och Alnöbron har bristande säker för alla 
trafikslag och behov finns av att förbinda två befintliga gång- och cykelvägar med varan-
dra, samt se över korsningar, med mera. Vägen gränsar till bostadsområdet Ljustadalen 
och trafiksäkerheten brister för människor som vill röra sig längs väg 622 exempelvis för 
att ta sig till Birsta handelsområde eller till busshållplatser i området. Fordonsmängden 
uppgår till mer än 9 000 fordon per dygn, varav elva procent utgörs av tung trafik. 

Investeringsbidrag enskild väg, 9 miljoner kronor 
Runt 250 mil av det enskilda vägnätet i länet erhåller statligt driftbidrag som ersättning 
för att vägarna hålls öppna för allmän trafik. De enskilda vägar som erhåller statligt 
driftbidrag från Trafikverket kan även söka bidrag för investeringsbidrag för större un-
derhållsåtgärder med en finansiering från den regionala transportplanen. Trafikverket 
beslutar i de enskilda ärendena. Prioritering av åtgärder sker i samråd med planupp-
rättaren. Utöver drift och investeringsbidraget finns även ett särskilda driftbidrag som 
Trafikverket ansvarar för. Det statliga bidraget kan som mest omfatta högst 75 procents 
stöd till enskilda väghållare och regleras via förordningen om statligt bidrag till enskild 
väghållning (1989:891). 
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Foto: Mostphotos 
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2.4 SAMFINANSIERING FÖR ATT MÖTA 
INDUSTRIINVESTERINGARS BEHOV 

Mot bakgrund av den gröna omställning som sker i norra Sverige med etableringar av 
nya industrier och ny teknologi, behöver ett handlingsutrymme finnas i den regionala 
infrastrukturplanen för att kunna möta behov av statliga transportinfrastrukturåtgärder 
med plats- och tidsmässig koppling till industriinvesteringar etablering. I Västernorrland 
pågår ett intensivt arbete och förberedelser hos flera av kommunerna för att en etablering 
av energiintensivindustri ska komma till stånd. En sådan etablering kan bidra till Väster-
norrlands utveckling dels genom tillskapandet av en stor mängd nya arbetstillfällen, dels 
genom en stärkt grön omställning. 

Totalt avsätts 10 miljoner kronor i syfte att finansiering och/eller samfinansiera åt-
gärder i nationell infrastrukturplan som behövs för att åstadkomma en tillgänglighet 
till/från en industrietablerings lokalisering. Åtgärder som kan komma att övervägas är 
investeringsåtgärder, åtgärder som påverkar transportefterfrågan och val av transportsätt 
exempelvis hållplatsåtgärd, åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infra-
struktur och/eller åtgärder som bidra till att andelen kollektivtrafik ökar. En plats- och 
tidsmässig koppling till industriinvesteringens etablering är en förutsättning. 

2.5 CYKELINFRASTRUKTUR 

Mål för cykling och principer för prioritering 
Promenader och cykling är det mest hållbara sättet att resa kortare sträckor. Att cykla 
på vardaglig basis bidrar till bättre hälsa och minskad risk för välfärdssjukdomar. Det 
möjliggör även regionförstoring då många resor börjar eller slutar med att man går el-
ler cyklar. Städer och platser där många går och cyklar upplevs också som levande och 
attraktiva. Cykling har även en allt större betydelse för den växande besöksnäringen. 

För att nå visionen om att hälften av alla resor under fem kilometer ska ske på cykel 
och/eller gåendes behövs ett systematiskt samverkansarbete bland de primära väghållar-
na gällande cykelinfrastruktur. Region Västernorrland, Trafikverket och kommunerna 
har börjat diskutera en gemensam samverkan för ökad och säker cykling. Under 2022 
kommer inriktning och innehåll för denna samverkan att formuleras. 

För att öka cykling och gång behövs investeringarna i sammanhängande cykelstråk 
på både lokal och regional nivå, men också steg 1–2-åtgärder det vill säga påverkans-
arbete för ökad gång och cykling. 
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För att åstadkomma sammanhängande stråk behövs en närmare planering mellan Regi-
on Västernorrland, Trafikverket och kommunerna. Region Västernorrland har tagit fram 
ett regionalt kunskapsunderlag för regionala cykelstråk för att underlätta planering och 
prioritering av åtgärder. Även smärre åtgärder kan ge bra effekt exempelvis vid ”glapp” 
mellan väghållare. 

Av det kartbaserade kunskapsunderlaget över regionala cykelstråk11 framgår omfat-
tande brister för cykling längs det statliga regionala vägnätet samt övergripande regio-
nala stråk med potential för ökad cykling för arbetspendling och fritidscykling. Sträckor 
inom stråk som identifierats i kunskapsunderlaget har en ökad prioritet jämfört med 
sträckor som inte ingår i identifierade stråk. Fokus i kartunderlaget ligger på relationer 
mellan orter, relationer till arbetsplatser och till kollektivtrafik. Kartunderlaget är inte 
fullständigt exempelvis avseende brister inom en mindre ort på landsbygd med genom-
fartsproblematik. 

Utmaningar finns gällande trafiksäkerhet för cyklister. Allvarligt skadade på cykel 
står för cirka 50 procent av det totala antalet allvarligt skadade och trenden ser tyvärr 
inte ut att minska över tid. Andelen rödklassade gång- och cykelpassager i Trafikverkets 
Region Mitt är högre på det regionala vägnätet än på det nationella vägnätet och finns 
oftast på vägar med hastighet 40–60 km/tim. Andelen gång, cykel- och moped (GCM) 
passager med god kvalitet på statligt vägnät är bara 39 procent. Det är därför viktigt att 
en inriktning för ökad cykling och gång genomförs tillsammans med ett engagemang för 
ökad trafiksäkerhet för gående och cyklister. 

En annan aspekt är att behovet av att kunna transportera sig på cykel även finns ut-
med det mindre vägnätet. Det handlar dels om byar och mindre samhällen där så kallade 
bygdevägar12 skulle kunna övervägas, dels om tätorter med tung genomfartstrafik. För 
det sistnämnda pågår en åvs. Motsvarande utredning behövs för att få en överblick var i 
länet bygdevägar skulle kunna tillämpas. 

Följande principer för prioritering gäller: 
1. Regionala cykelstråk enligt regionalt kartunderlag 

• Ökade förutsättningar för arbets- och studiependling 
• Cykelnät och cykelparkering med koppling till kollektivtrafik 

2. Cykelnät som ökar förutsättningar för skolresor med cykel 
3. Förbättrad trafiksäkerhet för gående och cyklister 
4. Cykelinfrastruktur med fokus på rekreation och turism 

• Ökade förutsättningar att nå fritidsaktiviteter och rekreationsområden med cykel 
• Utveckla turistcykelleder 

11 Kartanalyser för regionala 
cykelstråk i Västernorrland 
(arcgis.com) 

12 Söråker har fått länets första 
bygdeväg  Trafikverket 

https://www.youtube.com/watch?v=4smg1uDY-OQ
https://www.youtube.com/watch?v=4smg1uDY-OQ
https://rambollglobal.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=3daf86433a664de6b2535f2e7a6ecace
https://rambollglobal.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=3daf86433a664de6b2535f2e7a6ecace
https://rambollglobal.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=3daf86433a664de6b2535f2e7a6ecace
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Statlig cykelväg, åtgärder <50 mkr, 91 miljoner kronor 
I tabellen nedan redovisas åtgärder med en totalkostnad under 50 miljoner kronor och 
som tillhör potten för cykelåtgärder. I potten ingår även cykelpassager utifrån Trafikver-
kets pågående utredning som färdigställs 2022, samt utredning avseende bygdevägar. 

Utöver de prioriteringar som nämns i tabellen kan ytterligare cykelåtgärder komma 
att prioriteras. Åtgärderna redovisas i vägnummerordning. Ytterligare åtgärder kan kom-
ma att prioriteras i mån av utrymme utifrån pågående åvs:er. 

Vägnr Avsnitt Kommun Kommentar 

E4 
trafikplats 
Timrå 

Regional väg, delsträcka mellan 
hållplats Köpmangatan och bron, 
i samband med broreparation 

Timrå 
Regionalt 
kartunderlag 

352 Nordanås – Sportvägen Örnsköldsvik 
Kategori 
2 och 3 

615 Alnöbron Sundsvall 
Regionalt 
kartunderlag 

648 
Laggarbergsvägen 
(väg 631-Vävlandsvägen) 

Timrå 
Regionalt 
kartunderlag 

718 
Etappvis utbyggnad 
Bondsjö-Brunne, enligt ÅVS 

Härnösand 
Kategori 
2 och 3 

Flera 
Cykelpassager längs statliga 
regionala vägar utifrån pågående 
utredning 

Länet Kategori 3 

Flera Bygdevägar, utredning Länet Kategori 3 

Väg 684 Centrumåtgärder Söråker, 47 mkr 
Avsiktsförklaring finns mellan Trafikverket och Timrå kommun avseende medfinan-
siering. Väg 684 genom centrala Söråker är bred och inbjuder till höga hastigheter utgör 
en barriär för gående och cyklister i samhället. Det finns behov att korsa vägen för de 
som bor nedanför vägen och behöver nå samhällsservicen ovanför vägen. Genom Sör-
åkers centrum finns endast en mycket smal trottoar på vardera sidan av vägen, som är för 
smal både för gående och för cyklister. Tillgänglighet och säkerheten behöver förbättras 
för gående och cyklister och trafikmiljön förbättras för att öka känslan av tätort. Buss-
hållplatserna behöver få förbättrad standard. Timrå kommun kommer att medfinansiera 
åtgärden eftersom kommunen är väghållare för korsande vägar. Medfinansieringen ingår 
inte i beloppet ovan. 
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Foto: Daniel Håkansson 

Väg 90 cykelväg FrånöKramfors, 54 miljoner kronor 
De föreslagna åtgärderna syftar till att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten 
för gående och cyklister längs den aktuella sträckan. Bristande trafiksäkerhet för gående 
och cyklister mellan Frånö och Kramfors centrum, en sträcka på drygt fyra kilometer. 
Det saknas en separerad gång- och cykelväg samt säkra gångpassager på större delen 
av sträckan. Trots relativt korta avstånd sker arbetspendling i huvudsak med bil vilket är 
negativt med hänsyn till miljö. I vissa korsningar är det bristande utformning med hänsyn 
till trafiksäkerhet 

Medfinansiering kommunala cykelvägar, åtgärder <50 mkr, 
80 miljoner kronor 
Enligt förordningen 2009:237 är det möjligt för kommuner att erhålla statlig medfinan-
siering för cykelinfrastruktur på det kommunala vägnätet. Bidraget uppgår till maximalt 
50 procent enligt förordningen. När behovet av ny cykelväg ska bedömas är potentialen 
till ökad cykling en viktig faktor. 

Medfinansiering till cykelinfrastruktur på kommunala vägar bör ske enligt samma 
prioriteringsgrunder som för cykelvägar längs statliga vägar, bland annat utifrån regio-
nalt kartunderlag avseende regionala stråk för arbetspendling. Trafikverket ansvarar för 
handläggning och prövning av inkomna ansökningar. Beslut i de enskilda ansökningarna 
tas årligen av Trafikverket i dialog med Region Västernorrland. 
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2.6 REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKANLÄGGNINGAR 

Principer för prioritering av kollektivtrafikanläggningar 
Persontågstrafiken är mycket viktigt för snabba restider och utveckling av de regionala 
arbetsmarknadsområdena. Arbete pågår att ta fram en ny strategi för norrtågstrafiken, 
det vill säga för dagtågstrafiken i de fyra norrlänen. Strategin kommer att ta sikte på de 
närmaste 10–15 åren och tas fram inför kommande upphandling av ny tågoperatör med 
trafikstart 2025. Det kan till exempel handla om förändrade tidtabeller, fordon och/eller 
anläggandet av nya stationslägen. 

Även Kollektivtrafikmyndigheten förbereder ny trafikupphandling, vilket kan leda 
till förändrade trafikeringsupplägg och investeringsbehov i bytespunkter, signalpriori-
teringar och hållplatser i samband med trafikstart. Dessutom pågår översyn av trafik-
försörjningsprogram och av styrdokument för kommunalförbundet inklusive finansie-
ringsmodell. 

Det är i dagsläget inte möjligt att ange vilka åtgärder som kan bli aktuella eller hur 
stora investeringsbehoven är till följd av dessa två nya strategier och trafikupphandling-
ar, mer än att den regionala infrastrukturplanens medel för kollektivtrafikanläggningar 
kommer att beröras och att anläggningar för regional persontågs- och kollektivtrafik är 
prioriterade åtgärder. I dagsläget finns inga kända behov av regionala kollektivtrafik-
anläggningar med en totalkostnad på 50 miljoner kronor eller mer. Trafikverket har 
under 2021 frågat samtliga kommuner om behov finns av regionala kollektivtrafik-
anläggningar med en totalkostnad på 50 miljoner kronor eller mer. Därför är inga åt-
gärder namnsatta, utan alla medel är därför avsatta i en pott. Ramen för kollektivtrafik-
anläggningar är dock högre jämfört med tidigare, för att ta viss höjd för framtida behov. 
Behovet av regionala kollektivtrafikanläggningar kommer sannolikt att öka ännu mer. 

I Västernorrland har ett stort kollektivtrafikprojekt Koll2020, genomförts under 
perioden augusti 2017–september 2021. I projektet har en rad aktiviteter genomförts 
varav många är investeringar för framtiden i form av teknikutveckling och framtagande 
av kunskapsunderlag. De närmaste åren kommer fokus till stor del vara att implementera 
dessa kunskaper för att skapa en mer attraktiv kollektivtrafik, revidera befintliga styr-
dokument, samt se över länets samverkansprocesser kopplade till kollektivtrafik. 
Genom ett mer strukturerat, strategiskt och långsiktigt arbete så ska länets parter snabb-
are och mer effektivt höja nivån i kollektivtrafikens olika delar. Ett exempel är processen 
för ombyggnation av hållplatser där ett årshjul och en regional prioritering ska bidra till 
att det för varje år finns en lista med prioriterade objekt. Därutöver så finns behovet av 
en mer flexibel pott för att hantera hastigt uppkomna behov. 
Följande principer för prioritering gäller: 
• Nod för resandeutbyte: tågstation, resecentrum, bytespunkt, nod för landsbygdstrafik 
• Hållplatser i prioriterade stråk och trafikområden 
• Framkomlighet busstrafik 
• Tillgänglighetsanpassning 
• Trafiksäkerhet för skolbarn 
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Principer för finansiering av regionala tågstationer 
Finansiering av regionala tågstationer sker utifrån anläggningens ägaransvar. Ägar-
ansvar, finansiering och genomförandeansvar för en åtgärd förtydligas i samverkansavtal 
mellan Trafikverket och extern part som exempelvis en kommun. Trafikverket delar upp 
utförandet i ett så kallat grundutförande som utgår från det statliga ansvaret för att lösa 
en trafiksituation, samt tillägg som annan part än Trafikverket finansierar och står för. 
Omfattningen på grundutförandet bedöms från fall till fall. Tilläggen är de förbättringar 
och anpassningar utöver grundutförandet. Drift och underhållskostnader som tillkommit 
på grund av tillägg som normalt finansieras av initiativtagande part. 

Trafikverkets ansvar för grundutförandet omfattar bland annat plattform, plattforms-
tak, utrustning på plattform exempelvis bänkar och väderskydd, plattformsförbindelse, 
dynamisk utrustning för trafikinformation på plattform och i stationshus, fast skyltning 
på plattform och plattformsförbindelse. Kostnadsfördelningen ska ske utifrån nationell, 
regional och lokal nytta. Det innebär att även annan part kan bära kostnader för anlägg-
ningen i grundutförandet. 

När det gäller regionala tågstationer så är huvudregeln att de främst utgör en regio-
nal och lokal nytta och därför bör finansieras via regional infrastrukturplan och kommu-
nal medfinansiering. Trafikverket kan delfinansiera åtgärden om det finns nationella nyt-
tor med det prövas från fall till fall. Nyttorna bör spegla fördelningen av finansieringen. 
Den regional infrastrukturplanen kan dock enbart finansiera grundutförande 

Övriga parter ansvarsområden omfattar bland annat stationshus, bussterminal, 
cykelparkering, anslutande kommunala vägar, pendlarparkeringar, angöringsplatser, 
konstnärliga utsmyckningar som inte är integrerade i den statliga konstruktionen, an-
läggningar som väsentligt avviker från grundutförandet för plattformsförbindelse exem-
pelvis anläggning avsedd för kommersiella funktioner, bro eller tunnel avsedd för annan 
trafik än till plattform och-så-vidare. 

Järnvägens kärnfunktion 
Plattform med väntfunktioner, 
plattformsförbindelser, trafikinfor-
mation, järnväg. 

Noden/bytespunkten 
Busshållplats, cykelparkering, 
taxiangöring, biljetter, väntfunktion, 
service. 

Bytespunktens omland "Staden" 
Verksamheter, bostäder, kontor, 
mötesplats, kultur. 

Figur 4. Trafikverkets figur av stationens delar. Trafikverkets ansvar för järnvägens kärnfunktion 
samt andra parters ansvarsområden. 
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Vägnr Åtgärd/avsnitt Kommun Summa Kommentar 

Tågstation, resecentrum, samt bytespunkt mellan buss och tåg. 
Det finns idag ett antal stationsorter i länet där koppling mellan 
tåg och buss inte fungerar tillfredsställande och där det finns 
behov av förbättringar. 
Nod för resandeutbyte landsbygdstrafik – för att kunna upp-

Flera 
Nod för 
resandeutbyte 

Länet 
Ej speci-
ficerad 

rätthålla och även utveckla kollektiv-trafiken på landsbygd och 
i glesbygd så behövs nya trafikupplägg med flexibel närtrafik 
som knyter an till linjelagd trafik i bestämda noder. Dessa noder 
behöver utvecklas så de har en hög nivå för tillgänglighet och 
trafiksäkerhet, samt att det går att parkera cyklar och bilar. 
Även fordonsstandard och informationssystem behöver anpassas, 
bland annat hållplatsutrop och informationssystem i landsbygds-
trafiken. 

Flera 
Prioriterade 
stråk och 
trafikområden 

Länet 
Ej speci-
ficerad 

Utifrån framtagna hållplatsriktlinjer strategiskt arbete för att 
successivt höja standarden på busshållplatser i prioriterade stråk 
och trafikområden. 

Utifrån framtagna hållplatsriktlinjer ett strategiskt arbete för att 

Flera 
Tillgänglighets-
anpassning 

Länet 
Ej speci-
ficerad 

öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning på 
utvalda linjer och bytespunkter. Nivå på fordon, information och 
infrastruktur bör höjas samtidigt. 

Flera 
Framkomlighet 
busstrafik 

Länet 
Ej speci-
ficerad 

Åtgärder som innebär ökad framkomlighet för busstrafik exem-
pelvis signalprioritering, busskörfält, etcetera. 

570 Allsta–Klingsta Sundsvall 27 mkr Tillgänglighet busshållplatser 

Förbättrad trafiksä-

Flera 
kerhet på busshåll-
platser som används 

Länet 25 mkr Under genomförande 2022–2023 

av skolbarn 

Flera 
Microåtgärder på 
hållplatser som an-
vänds av skolbarn 

Länet 
50 000– 
80 000 
kr/år 

Mikroåtgärder för ökad trafiksäkerhet och trygghet på små håll-
platser som används av skolbarn. Mikroåtgärder kan exempelvis 
handla om breddning av hållplatsficka så barnen slipper stå på 
vägrenen i väntan på bussen. 

Kollektivtrafikanläggningar statlig väg, åtgärder <50 mkr, Medfinansiering regionala kollektivtrafikanläggningar, miljö, m.m. 
130 miljoner kronor åtgärder <50 mkr, 70 miljoner kronor 
En utvecklad persontågstrafik är av högsta prioritet som beskrivits ovan. Det är i dags- Ett effektivt kollektivtrafiksystem bidrar till att utveckla och stärka arbetsmarknadsregio-
läget inte möjligt att ange vilka åtgärder som kan bli aktuella eller hur stora investerings- ner och förbättrar därmed möjligheterna till regional tillväxt. Medfinansieringen ska bidra 
behoven gällande stationer och stationslägen för persontågstrafiken. till att göra kollektivtrafiken mer attraktiv, tillgänglig och öka resandet med kollektiv-

trafik. Möjligheterna för personer med funktionshinder att använda transportsystemet ska 
öka. I övrigt ska samma principer för prioritering gälla som för regionala kollektivtrafik-
anläggningar längs statlig väg, se kapitel 2.1. 

Enligt förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollek-
tivtrafikanläggningar kan medfinansiering beviljas till regionala kollektivtrafikmyndig-
heten för investeringar i kollektivtrafikanläggningar och fartyg. 

Det kan även beviljas till kommuner eller andra organ för investeringar i flyg-
platsanläggning med annan huvudman än staten. Kommuner kan även beviljas med-
finansiering för miljö- och trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder på kommunala gator och 
vägar. Medfinansiering till kommunala cykelvägar och miljöåtgärder ingår dock i med-
len för cykelinfrastruktur. Beslut om stöd fattas årligen av Trafikverket. Prioritering av 
åtgärder sker i samråd med planupprättaren. 

2.7 DRIFTBIDRAG FLYGPLATSER 

Driftbidrag till regionala flygplatser, 70 miljoner kronor 
• Driftbidrag Sundsvall-Timrå flygplats: 1 miljon kronor/år 
• Driftbidrag Örnsköldsviks flygplats: 4,8 miljoner kronor/år 

Syftet med det statliga driftbidraget till regionala flygplatser är att främja en god 
flygtransportförbindelse där tillfredsställande kollektiva transportalternativ saknas. Sett 
ur ett regionalt tillväxtperspektiv har flyget en mycket stor betydelse för företag och 
sysselsättning, vilket framgår ur en rapport13 som tagits fram av Region Västernorrland 
tillsammans med de kommuner i länet som äger regional flygplats. De regionala flyg-
platserna är av väsentlig betydelse för samhällets förmåga vid större kriser och olyckor. 
Det visar inte minst tiden under pandemin eller tidigare års omfattande skogsbränder. 
Näringslivet lyfter fram flygets betydelse för långväga tillgänglighet till rimliga restider, 
för resor i tjänsten och för kundbesök. Mot denna bakgrund behöver statens ekonomiska 
engagemang i regionala flygplatser öka. Nivån på driftbidraget baseras på samma beräk-
ningsmodell som ligger till grund för den utökning av den regionala planeringsramen som 
regeringen beslutade 2012 och som för övrigt fortfarande används av övriga regioner med 
motsvarande driftbidrag. Eftersom det handlar om drift av befintlig infrastruktur, så med-
för driftbidraget ingen utveckling av infrastruktur eller flygtrafik. En eventuell förändring 
av driftbidragets nivå är inte en fråga om att utveckla eller förändra transportsystemet, 
utan är en fråga om fördelning av driftkostnader mellan kommun och region. 

13 Samhällseffekter av flygverk-
samhet i Västernorrland, 

   Sweco (2021) 
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KAPITEL 3 

Planeringsdirektiv 

3.1  ÅTGÄRDER  SOM  INGÅR  I  REGIONAL  
INFRASTRUKTURPLAN 

De typer av åtgärder som ingår i regional infrastrukturplan framgår av förordningen 
(2009:263): 
• investeringar i statliga vägar som inte ingår stamvägnätet 
• åtgärder för vilka statlig medfinansiering kan beviljas enligt 2 § förordningen 

(2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafik-
anläggningar, m.m. 

• åtgärder i andra icke-statliga finansierade anläggningar av betydelse för det 
regionala transportsystemet som bör redovisas 

• driftbidrag till icke-statliga flygplatser som bedöms vara strategiskt viktiga för 
regionen 

• investeringar och förbättringsåtgärder för vilka Trafikverket ansvarar för enligt 
förordningen (2009:239) om en nationell plan för transportinfrastruktur 

• byggnadsbidrag till enskilda vägar 
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Den regionala infrastrukturplanen kompletterar en nationell infrastrukturplan som 
beslutas av Regeringen. Den nationella infrastrukturplanen omfattar bland annat: 
• investeringar i statliga stamvägnätet, E4 och E14 för Västernorrlands del 
• investeringar i statliga järnvägar 
• drift, underhåll, bärighetsåtgärder för hela det statliga väg- och järnvägsnätet 
• åtgärder som påverkar transportefterfrågan 
• medfinansiering till farleder, vissa regionala kollektivtrafikanläggningar 
• driftbidrag till icke-statliga flygplatser med beslutad trafikplikt 
• driftbidrag inklusive bärighet till enskilda vägar 

3.2  PLANENS  REDOVISNING  OCH  INNEHÅLL  

Enligt regeringens planeringsdirektiv ska åtgärder som har byggstartats, men som inte 
har avslutats vid ingående av 2022 ingå i planen 2022–2033. Åtgärder i nu gällande 
plan, som inte har byggstartat, kan därmed omprövas inför upprättandet av ny plan för 
åren 2022–2033. 

Åtgärder som bedöms bli utförda under planperioden och som beräknas ha en 
totalkostnad på minst 50 miljoner kronor ska redovisas i planen. Åtgärder ska redovisas 
i 2021 års prisnivå. 

De kostnader som redovisas för olika åtgärder i planen ger en bild av kostnaderna 
vid det tillfälle då kostnaden beräknades och utgörs av medelvärdet av ett kostnads-
spann. Av de samhällsekonomiska effektbedömningarna framgår totalkostnad samt stan-
dardavvikelse. 

Följande ska redovisas: 
• samfinansiering av åtgärder i nationell plan 
• statlig medfinansiering 
• fördelning mellan trafikslag 
• medel till cykelinfrastruktur 
• vilka effekter olika infrastrukturåtgärder väntas ge på förutsättningarna 

för bostadsbyggandet. 

Enligt regeringens planeringsdirektiv ska de transportpolitiska målen med etappmål 
vara utgångspunkt. Planupprättaren beskriva vilka åtgärder som bör prioriteras för att bi-
dra till de transportpolitiska målen. Planupprättaren ska beskrivning vilka prioriteringar 
planförslaget baseras på, samt hur eventuella målsynergier och målkonflikter hanteras. 
Prioriteringar ska motiveras och effekterna redovisas. Förutsättningar att möta betydan-
de industriinvesteringars behov ska vägas in, samt behov av ökat bostadsbyggande lika-
så. Hög genomförbarhet och tidsmässig koppling till infraobjektet ska dock prägla en 
sådan betydande industriinvestering och bostadsbyggnadsobjekt. 
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KAPITEL 4 

Genomförande och 
avvikelsehantering 

Trafikverket ansvarar för att genomföra den regionala transportplanen. Trafikverket tar 
fram kostnadskalkyler och värderar åtgärdernas effekter som redovisas i transportplanen. 
Kostnadskalkylen för en åtgärd kan förändras, på grund av ändrad omfattning och/eller 
utformning, prisförändringar, eller förändringar av ingående risk- och osäkerhetsfaktorer. 
Det medför att den kostnad som finns upptagen i transportplanen är förknippad med vissa 
osäkerheter. Ju tidigare i planeringsskedet en åtgärd är, desto större är osäkerheten i kost-
nadskalkylen. Enligt förordning (2009:239) ska den regionala transportplanen ändras vid 
”väsentlig avvikelse” i fråga om innehållet. 

För att effektivisera genomförandet och öka transparensen har Region Västernorr-
land beslutat (2019) om riktlinjer för genomförandet av regionala infrastrukturplanen. 
Riktlinjerna innebär att det är Regionstyrelsen som avgör om en avvikelse är väsentlig 
och därför ska föranleda en revidering av transportplanen. Trafikverket ska därför re-
dovisa avvikelser över 30% i förhållande till åtgärdens kostnad i regionala planen, till 
Region Västernorrland. Avvikelser upp till 30% bedöms ingå i Trafikverket genomför-
andeansvar. Av riktlinjerna framgår även att avvikelser i görligaste mån bör hanteras 
inom budgetutrymmet för respektive åtgärdsområde. Trafikverket bör därför sträva efter 
att lika stor andel av respektive åtgärdsområde har genomförts efter fyra år. 

Kostnadsökningar för en åtgärd medför att åtgärdens prioritering i planen omprö-
vas. Det kan innebära att åtgärden bortprioriteras ur planen, att åtgärden eller andra pla-
nerade åtgärder senareläggs och/eller att medel från åtgärdspott förs till berörd åtgärd. 
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BILAGOR 

Bilagor 

SAMMANSTÄLLNING AV ÅTGÄRDSVALSSTUDIER (ÅVS) OCH UTREDNINGAR 

Åtgärdsvalsstudie eller utredning Kommun Status Start/ 
slut Huvudsakligt syfte 

Väg 718 Brunne-Bondsjö, Bristande tillgänglighet och 
säkerhet för oskyddade trafikanter Härnösand Avslutad 2016 Oskyddade trafikanter 

Hemsöleden Härnösand Avslutad 2019 Framkomlighet fordon 

Härnön Härnösand Avslutad 2021 Framkomlighet, 
oskyddade trafikanter 

E4 genom Härnösand Härnösand Avslutad Oskyddade trafikanter 

E4 Mörtsal-Gallsäter, Bristande tillgänglighet till kollek-
tivtrafiken 

Härnösand, 
Kramfors Avslutad 2019 Kollektivtrafik 

Bristande tillgänglighet och säkerhet mellan Frånö och 
Sandviken i Kramfors kommun 

Kramfors Avslutad 2016 Oskyddade trafikanter 

Väg 332 Mäland-Gallsäter, brister i trafiksäkerhet och 
tillgänglighet för oskyddade trafikanter Kramfors Pågående 2020 Oskyddade trafikanter 

Rv 90, Trafikplats Hågesta Sollefteå Avslutad 2014 Trafiksäkerhet 

Väg 975, Näsåkersnipan, ras- och skredrisk samt trafik-
säkerhetsbrist Sollefteå Avslutad 2017 Minskad risk, 

tillgänglighet 

Rv 90 och 87, Utredning trafiksäkerhetsproblem i kors-
ningar Järnvägsgatan-Långgatan, Lasarettsgatan 

Sollefteå Pågående 2020 Trafiksäkerhet 

Resor Njurunda-Sundsvall Sundsvall Avslutad 2013 Kollektivtrafik 



        

 

          

 

 
 

  

 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

  

 
 

 

 
 

 

  

  

 

 

 

          

 

 
 

  

 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

  

 
 

 

 
 

 

  

  

 

 

 

REGIONAL INFRASTRUKTURPLAN FÖR VÄSTERNORRLAND 2022-2033 REGIONAL INFRASTRUKTURPLAN FÖR VÄSTERNORRLAND 2022-2033 44 45B I L AG O R  B I L AG O R  

Juniskärsvägen Sundsvall Avslutad 2014 Oskyddade trafikanter 

Väg 570, Bristande tillgänglighet och säkerhet för 
oskyddade trafikanter Allsta Klingsta 

Sundsvall Avslutad 2016 Oskyddade trafikanter 

Matfors – Sundsvall Sundsvall Avslutad Kollektivtrafik 

Utredning för oskyddade Gärde-Bydalen Sundsvall Pågående 2017 Oskyddade trafikanter 

Utr Sundsvall; ökad tillgänglighet för oskyddade 
trafikanter Sundsvall Avslutad 2018 Oskyddade trafikanter 

Matfors-Vattjom, Bristande tillgänglighet och trafik-
säkerhet för kollektivtrafikresenärer Sundsvall Avslutad 2019 Kollektivtrafik 

Brister i trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter på 
Alnöbron Sundsvall Pågående 2021 Oskyddade trafikanter 

E4 - Tynderö/Åstön, bristande trafiksäkerhet och 
tillgänglighet Timrå Avslutad 2016 Oskyddade trafikanter 

Konsekvenser på vägar utifrån SCAs utökade verksam-
heter Timrå Pågående 2019 Framkomlighet fordon, 

trafiksäkerhet 

Väg 648 Timrå-Laggarberg, Tillgänglighets- och säker-
hetsbrist Timrå Avslutad Oskyddade trafikanter 

Väg 532, Ökad trafiksäkerhet på bro över Ljungan, 
Torpshammar Ånge Oskyddade trafikanter 

E14 Viskan Ånge Pågående Trafiksäkerhet 

Väg 352 Nordanås-Sportvägen, Bristande tillgänglighet 
och säkerhet för oskyddade trafikanter Örnsköldsvik Avslutad 2016 Oskyddade trafikanter 

Köpmanholmen, Användbarhets- och trafiksäkerhets-
brist Örnsköldsvik Avslutad 2017 Oskyddade trafikanter 

Bjästa/Köpmanholmen Örnsköldsvik Pågående Oskyddade trafikanter 

Gottne, Fördjupad utredning av plankorsning Örnsköldsvik Pågående 2020 Trafiksäkerhet 

Utredningar säkra GCM-passager Västernorrland Västernorr-
land Pågående 2021 Oskyddade trafikanter 

Brister för trafikanter längs med godsstråk för timmer-
transporter i Västernorrland 

Västernorr-
land Pågående 2021 Oskyddade trafikanter 

Problembackar Västernorr-
land Pågående Tunga fordon 

Öst-västliga förbindelser Västernorr-
land Avslutad Hållbara resor och 

transporter 

REGIONALA CYKELSTRÅK, KARTA 

Av kartunderlaget framgår omfattande brister för cykling längs det statliga regionala 
vägnätet. Regionala stråk med potential för ökad cykling för arbetspendling och fritids-
cykling redovisas utifrån relationer mellan orter, relationer till arbetsplatser samt till 
kollektivtrafik. Relationer med potential för ökad cykling har klustrats till övergripande 
regionala stråk för vardagscykling respektive stråk för turism och fritid. Analyserna har 
gjorts med hjälp av Per Kågessons Modell för regional inventering och planering av 
cykelvägar publikation 2007:13 samt med tillägg för elcykel. Kartunderlaget är inte full-
ständigt vad gäller relationer till skolor eller trafiksäkerhetsaspekter för orter på lands-
bygd med genomfartsproblematik. Kartunderlaget ska därför användas som ett komple-
ment till andra analyser och utredningar. 

Kartanalyser för regionala cykelstråk i Västernorrland (arcgis.com) 

https://rambollglobal.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=3daf86433a664de6b2535f2e7a6ecace


    

  

 	 	 	 	

 
 

 
	

 

 
 

 

 
	

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  

 

	 	

              

    

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  
 

  

   

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

          

    

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  
 

  

   

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

REGIONAL INFRASTRUKTURPLAN FÖR VÄSTERNORRLAND 2022-2033 REGIONAL INFRASTRUKTURPLAN FÖR VÄSTERNORRLAND 2022-2033 46 47B I L AG O R  B I L AG O R  

STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING, SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 

Klimat och klimatanpassning Landskap, natur	 och kulturvärden 

Järnväg 

Positiv påverkan genom ökade möjligheter för överflytt-
ning från väg till järnväg. Positiv påverkan ökad andel 
kollektivtrafik-resande. I utformningen ingår hänsyn till ett 
förändrat klimat. 

Viss negativ påverkan då åtgärder som nysträckning 
och ombyggnader innebär intrång i olika landskap och 
miljöer. Påverkar rörelsemönster, viltolyckor, barriärer, 
störning. 

Väg 	
framkomlighet 
fordon 

Påverkar fördelning av trafik i vägsystemet, men i liten 
utsträckning trafiktillväxten. Trafiktillväxten påverkas av 
demografisk utveckling och ekonomisk tillväxt. Viss negativ 
påverkan genom utsläpp i byggskedet samt från trafiken 
under förutsättning att hastigheten höjs. Klimatanpass-
ningsåtgärder på vägnätet ingår i Nationell plan. 

Åtgärder i befintlig sträckning bedöms ge försumbar 
eller viss negativ påverkan. Nysträckning bedöms ge 
negativ påverkan på rörelsemönster, barriär, intrång 
i olika typer av landskap, natur, störningar. 

Väg 	
trafiksäkerhet 
fordon 

Viss negativ påverkan genom utsläpp i byggskedet samt 
från trafiken under förutsättning att hastigheten höjs. 
Klimatanpassningsåtgärder på vägnätet ingår i Nationell 
plan. 

Smärre trafiksäkerhet i befintlig sträckning bedöms 
ha försumbar påverkan. Mittseparering innebär större 
intrång och negativ påverkan genom barriärer, 
störningar, osv. Viss positiv påverkan med fokus på 
trafiksäkerhetsåtgärder för säkra viltpassager som 
minskar viltkonflikter. 

Cykel
infrastruktur 

Viss positiv påverkan genom ökad andel cyklister, samt 
kollektivtrafikanter då dessa trafiktyper kan kombineras 
i resandet. Negativ påverkan under byggskedet, vägs inte 
upp av överflyttning från bil till cykel. 

Bedöms ge försumbar påverkan genom att åtgärder 
sker i eller längs befintlig väg. 

Kollektivtrafik
anläggning 

Försumbar påverkar på målområdet. Bedömning görs 
utifrån hållplatsåtgärder och dess (marginella) betydelse 
för ett ökat resande med kollektivtrafik. 

Bedöms ge försumbar påverkan genom att åtgärderna 
är små samt sker längs befintlig väg. 

Driftbidrag till 
flygplatser 

Försumbar påverkan genom utsläpp från transporter 
under driften. Flygtrafikens påverkan på klimatet ingår inte 
i bedömningen. 

Då det handlar om driftbidrag (infrastrukturens 
tillstånd) och inte byggnation bedöms åtgärdsområdet 
inte påverka målområdet. 

Boendemiljön och hälsa Social hållbarhet 

Positiv påverkan genom möjligheter till ökad andel 
resande med kollektivtrafik vilket är positivt för trafik-
säkerhetssynpunkt och minskade utsläpp av avgaser på 
regional nivå. 

Positiv påverkan genom ökad tillgängligheten i transportsystemet och stärkt 
möjlighet att ta sig till arbete och studier. 

Påverkan bedöms vara försumbar för andelen gående, Försumbar påverkan på möjligheten för olika grupper av människor att resa. 
cyklister samt luftkvalitén i bostadsområden. Högre Viss positiv påverkan genom ökad framkomlighet på väg vilket kan medföra 
hastigheter medför ökat buller. Kraven på bullerdämpning liten eller positiv påverkan på pendlingsmöjligheter, men inte för alla grupper 
i bostadsområden, medför bedömning om ingen eller liten utan i första hand för personer med tillgång till bil. Liten eller positiv påverkan 
påverkan. Positiv påverkan på trafiksäkerheten. på regional funktionalitet /tillgänglighet förutsatt minskade restider 
Därav är den sammanfattande bedömning i regionala stråk mellan stad och landsbygd. Därav en 
delad, ingen eller liten positiv sammanfattande bedömning delad, ingen eller 
påverkan, samt positiv påverkan. liten positiv påverkan samt positiv påverkan. 

Positiv påverkan framförallt utifrån minskat antal om-
komna i trafiken. I övrigt försumbar påverkan på andelen 
gående, cyklister. 

Försumbar påverkan på möjligheten för olika grupper av människor att resa. 
Viss positiv påverkan genom ökad framkomlighet på väg vilket kan medföra 
liten och/eller positiv påverkan på pendlingsmöjligheter, men inte för alla 
grupper utan i första hand för personer med tillgång till bil. 
Liten eller positiv påverkan på regional funktionalitet/ 
tillgänglighet förutsatt minskade restider i regionala 
stråk mellan stad och landsbygd. Därav är den 
sammanfattande bedömning delad, både 
ingen eller liten positiv påverkan 
samt positiv påverkan. 

Bedöms ge positiv påverkan genom ökad andelen gång- 
och cykeltrafik, samt ökat resande med kollektivtrafik, 
förbättrad luftkvalitet, minskat trafikbuller, ökad trafiksä-
kerhet. 

Positiv påverkan genom ökad tillgänglighet och vardaglig räckvidd för olika 
grupper av människor, ökad funktionalitet för olika grupper av människor i 
transportsystemet. 

Positivt påverka framförallt genom bostadsnära hållplat-
ser, ökad trafiksäkerhet. 

Positiv påverkan genom ökad tillgänglighet och vardaglig räckvidd samt stärkta 
pendlingsmöjligheter för olika grupper av människor. Ökad funktionalitet för 
olika grupper av människor i transportsystemet. 

Då det handlar om driftbidrag (infrastrukturens tillstånd) 
och inte byggnation bedöms åtgärdsområdet inte påverka 
målområdet. 

Då det handlar om driftbidrag (infrastrukturens tillstånd) och inte byggnation 
bedöms åtgärdsområdet inte påverka målområdet. 

Bedömningen är visualiserad med hjälp av följande färgkoder. 

Negativ 
påverkan 

Viss negativ 
påverkan 

Försumbar 
påverkan 

Positiv 
påverkan 

Påverkas inte 
/ej relevant 
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ARBETSMARKNADSREGIONER, KARTOR 

Figur 5. Lokala arbetsmarknader 2020. Källa: SCB, bakgrundskarta LM Figur 6. Arbetsmarknadsregioner utifrån tätortspendling 2020. Källa SCB 
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EKONOMISK UPPFÖLJNING AV REGIONAL 
INFRASTRUKTURPLAN 2018–2021 SAMT 2014–2017 

En mer utförlig uppföljning redovisas i dokumentet Ekonomisk uppföljning av 
regional infrastrukturplan för Västernorrland åren 2018–2021. I denna tabell redo-
visas även utfallet för föregående plan 2014–2017 i förhållande till åtgärdsområdets 
planeringsram under 2014–2017. 

Åtgärds
områden 

Totalt i plan 
2018–2029 
(beslutad 2018. 
Prisnivå 2017) 

mkr 

Andel av 
plane
ringsram 
2018–2029 

% 

Summa 
i plan 
2018–2021 
(beslutad 2018 
prisnivå 2017) 
mkr 

Utfall 
2018–2021 
(löpande 
prisnivå) 

mkr 

Utfall 
2018–2021 
 (i förhållande till 
åtgärdsområdets 
ram)         
% 

Utfall 
2014–2017 
(löpande 
prisnivå) 

mkr 

Utfall 
2014–2017 
(i förhållande 
till åtgärdsom-
rådets ram) 
% 

Järnväg 146 16% 77 98,5 128% 25,5 57% 

Vägar 301 34% 100 166 166% 147,3 98% 

Gång- och 
cykelvägar 

198 22% 36 69 191% 73,9 101% 

Kollektivtrafik-
anläggningar 

116 13% 45 27 60% 5,9 14% 

Driftbidrag till 
icke statliga 
flygplatser 

136 15% 45 33 73% 43,2 100% 

Åvs 5,5 

Totalt 896 100% 304 399 131% 296 99% 





 TIMRÅ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Postadress 
861 82 Timrå 

Besöksadress 
Köpmangatan 14 

Tel: 060-16 31 00 
Fax: 060-16 31 05 

Bankgiro 
5672-9387 

MINNESANTECKNINGAR – PRESIDIEKONFERENS  
 
Närvarande:  Jan-Christer Jonsson (S), ordf 

Björn Hellquist (F.d L) 
 
 
 
 

Övriga:  Annika Nyberg, kommunsekreterare 
  
    
     
Plats:  Timrå kommunhus, Polstjernan 
 
Tid:  2022-09-15 kl. 13.00-13.30 
 
Välkommen 
 
Ordförande hälsar samtliga närvarande välkommen och förklarar mötet öppnat. 
 
 

1. Påskrift av kungörelsen 
 
 

2. Medborgarförslag Utomhusgym 
 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
 
Översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 
 

3. Medborgarförslag Grindar vid lekplats 
 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
 
Översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 
 

4. Medborgarförslag Hastigheten V:a Laggarbergsvägen 
 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
 
Översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 
 
 
 
 
 



 TIMRÅ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 2(2) 

5. Medborgarförslag Gång och cykelväg vid Laggarberg 
 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
 
Översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 
 

6. Medborgarförslag - Pulkabacken vid Fagervik 
 

Översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 
 
 
 
 
Vid anteckningarna 
Annika Nyberg 
Kommunsekreterare







1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2022-12-15 KTN/2022:541 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 Kommunfullmäktige 
 
 
 
Medborgarförslag - Pulkabacken vid Fagervik - Kultur- och 
tekniknämndens beslut 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om att bygga bänkar, vindskydd etc samt sätta upp soptunnor där eldstäderna 
vid pulkabacken i Fagervik finns. 
 
Förslagsställaren har angett att hen inte vill föredra sitt ärende på sammanträdet. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen har tagit fram pris på ett vindskydd/grillplats samt tre bänkbord till 
en kostnad på ca 70.000 kr. Förvaltningen kan även placera en soptunna på området. Förvaltningen 
föreslår att medborgarförslaget bifalles. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2022-12-14 bifalla medborgarförslaget 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 221214 §121 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Här skrivs de som berörs av beslutet 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
Kultur- och teknikförvaltningen 
 
 
Jan Eriksson 
Förvaltningschef



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2022-12-14 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 121 
Medborgarförslag - Pulkabacken vid Fagervik 
KTN/2022:541 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Bifalla medborgarförslaget. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om att bygga bänkar, vindskydd etc samt sätta upp soptunnor där eldstäderna 
vid pulkabacken i Fagervik finns. 
 
Förslagsställaren har angett att hen inte vill föredra sitt ärende på sammanträdet. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen har tagit fram pris på ett vindskydd/grillplats samt tre bänkbord till 
en kostnad på ca 70.000 kr. Förvaltningen kan även placera en soptunna på området. Förvaltningen 
föreslår att medborgarförslaget bifalles. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef teknik 
Arbetsledare park och anläggning 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



 TIMRÅ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Postadress 
861 82 Timrå 

Besöksadress 
Köpmangatan 14 

Tel: 060-16 31 00 
Fax: 060-16 31 05 

Bankgiro 
5672-9387 

MINNESANTECKNINGAR – PRESIDIEKONFERENS  
 
Närvarande:  Jan-Christer Jonsson (S), ordf  

Björn Hellquist (F.d L) 
 
 
 
 

Övriga:  Annika Nyberg, kommunsekreterare 
  
    
     
Plats:  Timrå kommunhus, Polstjernan 
 
Tid:  2022-09-15 kl. 13.00-13.30 
 
Välkommen 
 
Ordförande hälsar samtliga närvarande välkommen och förklarar mötet öppnat. 
 
 

1. Påskrift av kungörelsen 
 
 

2. Medborgarförslag Utomhusgym 
 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
 
Översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 
 

3. Medborgarförslag Grindar vid lekplats 
 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
 
Översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 
 

4. Medborgarförslag Hastigheten V:a Laggarbergsvägen 
 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
 
Översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 
 

5. Medborgarförslag Gång och cykelväg vid Laggarberg 
 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
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Översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 
 

6. Medborgarförslag - Pulkabacken vid Fagervik 
 

Översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 
 
 
 
 
Vid anteckningarna 
Annika Nyberg 
Kommunsekreterare







1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2023-01-20 KTN/2022:689 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 Kommunfullmäktige 
 
 
 
Medborgarförslag om spårläggning av skidspår vid Arenaområdet och 
Bergeforsens IP 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om spårläggning av skidspår vid Arenaområdet och Bergeforsens IP har 
inkommit. 
 
Våra skidspår som sköts av Timrå kommun sköts under dagtid och vi har i dagsläget ingen 
jourverksamhet för den verksamheten. Däremot så har vi låtit personalen köra en extra sväng under 
exempelvis storhelger mot övertidsersättning i den mån vår personal har möjlighet. Detta är en 
lösning som har fungerat bra inom dom ramar vi har och som vi planerar att fortsätta med. Vi har 
inte tillräckligt med personal för att kunna göra ett schema som fungerar med jourverksamhet.  
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2023-01-18 avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 230118 §10 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Här skrivs de som berörs av beslutet 
 
Exp     /     2023 
 
 
 
Kultur- och teknikförvaltningen 
 
 
Jan Eriksson 
Förvaltningschef



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2023-01-18 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 10 
Medborgarförslag om spårläggning av skidspår vid Arenaområdet och 
Bergeforsens IP 
KTN/2022:689 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Avslå medborgarförslaget. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om spårläggning av skidspår vid Arenaområdet och Bergeforsens IP har 
inkommit. 
 
Våra skidspår som sköts av Timrå kommun sköts under dagtid och vi har i dagsläget ingen 
jourverksamhet för den verksamheten. Däremot så har vi låtit personalen köra en extra sväng under 
exempelvis storhelger mot övertidsersättning i den mån vår personal har möjlighet. Detta är en 
lösning som har fungerat bra inom dom ramar vi har och som vi planerar att fortsätta med. Vi har 
inte tillräckligt med personal för att kunna göra ett schema som fungerar med jourverksamhet.  
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef teknik 
Arbetsledare park och anläggning 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



 TIMRÅ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Postadress 
861 82 Timrå 

Besöksadress 
Köpmangatan 14 

Tel: 060-16 31 00 
Fax: 060-16 31 05 

Bankgiro 
5672-9387 

MINNESANTECKNINGAR – PRESIDIEKONFERENS  
 
Närvarande:  Jan-Christer Jonsson (S), ordf 

Mari Eliasson (S) 
Niklas Edén (C) 
 
 
 
 

Övriga:  Annika Nyberg, kommunsekreterare 
  Peter Ekström, Tf kommunchef  
    
     
Plats:  Timrå kommunhus, Polstjernan 
 
Tid:  2023-01-18 kl. 13.00-14.30 
 
Välkommen 
 
Ordförande hälsar samtliga närvarande välkommen och förklarar mötet öppnat. 
 
 
 

6. Medborgarförslag – Arenaområdet  spåret ska skötas även röda dagar 
 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
 
Översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 
 
 

7. Medborgarförslag Rastplats för hundar 
 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
 
Översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämndenämnden för besvarande. 
 
 
 

8. Synpunkter på medborgarförslag från kultur- och teknik 
 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
 
Presidiet har tagit del av synpunkterna. Detta är en förvaltningsfråga och ska hanteras där. 
 
 
 



 TIMRÅ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 2(2) 

 
 
 
Vid anteckningarna 
Annika Nyberg 
Kommunsekreterare





1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2023-01-20 KTN/2022:688 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 Kommunfullmäktige 
 
 
 
Medborgarförslag om hundrastgård i Timrå centrum 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om hundrastgård i Timrå centrum har inkommit. 
 
Förslagsställaren har angett att hen inte vill föredra sitt ärende på sammanträdet. 
 
Medborgarförslag om hundrastgård har behandlats vid flera tillfällen. Kultur- och tekniknämnden 
beslutade senast 2021-10-13 avslå medborgarförslag. Förvaltningen föreslog att medborgarförslaget 
skulle avslås eftersom förvaltningen inte anser att förvaltningen ska sköta om hundrastgårdar. Dock 
föreslog förvaltningen att hundrastgårdar i normal storlek (ca 35x25 m) kan byggas i centrala Timrå, 
vid Fagerstranden och i Söråker om en eller flera föreningar bildas för skötsel av hundrastgårdarna. 
Byggnationerna är förenade med en investeringskostnad på ca 190.000 kr (2021) per hundrastgård. 
 
Fastän kultur- och tekniknämnden 2021 var positiv till initiativet om det finns föreningar som vill 
sköta hundrastgårdar, finns det för kommande år inga investeringsmedel för att bygga 
hundrastgårdar. 
Förvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget avslås. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2023-01-18 avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag KTN 230118 §9 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Här skrivs de som berörs av beslutet 
 
Exp     /     2023 
 
 
 
Kultur- och teknikförvaltningen 
 



2 
Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2023-01-20 KTN/2022:688 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 
Jan Eriksson 
Förvaltningschef



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2023-01-18 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 9 
Medborgarförslag om hundrastgård i Timrå centrum 
KTN/2022:688 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Avslå medborgarförslaget. 
 
--------- 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om hundrastgård i Timrå centrum har inkommit. 
 
Förslagsställaren har angett att hen inte vill föredra sitt ärende på sammanträdet. 
 
Medborgarförslag om hundrastgård har behandlats vid flera tillfällen. Kultur- och tekniknämnden 
beslutade senast 2021-10-13 avslå medborgarförslag. Förvaltningen föreslog att medborgarförslaget 
skulle avslås eftersom förvaltningen inte anser att förvaltningen ska sköta om hundrastgårdar. Dock 
föreslog förvaltningen att hundrastgårdar i normal storlek (ca 35x25 m) kan byggas i centrala Timrå, 
vid Fagerstranden och i Söråker om en eller flera föreningar bildas för skötsel av hundrastgårdarna. 
Byggnationerna är förenade med en investeringskostnad på ca 190.000 kr (2021) per hundrastgård. 

 
Fastän kultur- och tekniknämnden 2021 var positiv till initiativet om det finns föreningar som vill 
sköta hundrastgårdar, finns det för kommande år inga investeringsmedel för att bygga 
hundrastgårdar. 
Förvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget avslås. 

 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef teknik 
Arbetsledare park och anläggning 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



 TIMRÅ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Postadress 
861 82 Timrå 

Besöksadress 
Köpmangatan 14 

Tel: 060-16 31 00 
Fax: 060-16 31 05 

Bankgiro 
5672-9387 

MINNESANTECKNINGAR – PRESIDIEKONFERENS  
 
Närvarande:  Jan-Christer Jonsson (S), ordf 

Mari Eliasson (S) 
Niklas Edén (C) 
 
 
 
 

Övriga:  Annika Nyberg, kommunsekreterare 
  Peter Ekström, Tf kommunchef  
    
     
Plats:  Timrå kommunhus, Polstjernan 
 
Tid:  2023-01-18 kl. 13.00-14.30 
 
Välkommen 
 
Ordförande hälsar samtliga närvarande välkommen och förklarar mötet öppnat. 
 
 
 

6. Medborgarförslag – Arenaområdet  spåret ska skötas även röda dagar 
 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
 
Översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 
 
 

7. Medborgarförslag Rastplats för hundar 
 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
 
Översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämndenämnden för besvarande. 
 
 
 

8. Synpunkter på medborgarförslag från kultur- och teknik 
 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar: 
 
Presidiet har tagit del av synpunkterna. Detta är en förvaltningsfråga och ska hanteras där. 
 
 
 



 TIMRÅ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 2(2) 

 
 
 
Vid anteckningarna 
Annika Nyberg 
Kommunsekreterare







1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Helene Olofsson 2023-01-20 KS/2022:66 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Lägesbeskrivning för kommunstyrelsens uppsikt och samordning enligt 
styrmodell 2022 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Godkänna lägesbeskrivningen och lägga den till handlingarna. 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har uppdragit till kommunchefen att månatligen återkomma med 
lägesbeskrivning, utifrån kommunstyrelsens uppsikt och samordning av kommunens verksamhet och 
ekonomiska ställning. Upplägget bygger på den styrmodell som kommunfullmäktige har antagit och 
den informationsmodell som har utvecklats och prövats för kommunfullmäktige under 
verksamhetsåret 2020. Lägesbeskrivningen utgörs av utblickar och exempel från verksamheterna, ett 
ekonomiskt resultat som inte är närmare analyserat och utgörs inte av någon prognos. Underlaget är 
inte behandlat av andra nämnder. Det är att betrakta som kommunchefens lägesbeskrivning, och 
utgör ett underlag för kommunstyrelsens löpande samordning och uppsiktsplikt. 
 
 
 
 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Helene Olofsson 2023-01-20 /Ärendebeteckning/ 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163124 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Beslutsnummer Beslutsdatum Beteckning Beskrivning Delegat 
KS DEL/2022 § 93 2022-12-27 KS/2022:459 Rutiner för 

beredning av ärenden 
 

KS DEL/2022 § 94 2022-12-29 KS/2022:514 Avslut tidsbegränsat 
chefsförordnande 
och rekrytering 

 

KS DEL/2022 § 95 2022-12-30 KS/2022:513 Delegationsbeslut 
upphandlingsavtal 

Ekonomichef 

KS DEL/2022 § 96 2022-12-30 KS/2022:517 Tillförordnad 
kommunchef januari 
1-8 januari 

 

KS DEL/2023 § 1 2023-01-16 KS/2023:16 Beslut om 
belägenhetsadress och 
lägenhetsnummer 
enligt lag om 
lägenhetsregister (SFS 
2006:378) 10-11 §§ 

 

KS DEL/2023 § 2 2023-01-18 KS/2023:6 Avtal mellan Timrå 
kommun och 
Söderberg och 
Partner 

Ekonomichef 

KS DEL/2023 § 3 2023-01-18 KS/2023:24 Förlägning av lån 
mot Kommun invest 

Ekonomichef 

KS DEL/2023 § 4 2023-01-20 KS/2023:11 Underlätta anstånd 
och 
avbetalningsplaner 

 

KS DEL/2023 § 5 2023-01-20 KS/2023:34 Tidsbegränsat 
chefsförordnande 
samt upphävande av 
tidigare beslut 

Tf 
Kommunchef 

KS DEL/2023 § 6 2023-01-20 KS/2023:31 Upphandlade avtal Ekonomichef 
     
 
 



2 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Helene Olofsson 2023-01-20 /Ärendebeteckning/ 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163124 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Helene Olofsson 2023-01-20 /Ärendebeteckning/ 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163124 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Anmälan av informationsärenden 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Beteckning Beskrivning Datum 
KS/2022:4 OKAB 2022-11-18 Protokoll 2022-12-13 
KS/2023:14 Protokoll 20230110 signerat 2023-01-12 
KS/2023:14 Beslutsexpediering § 8 Sammanträdesplan 2023 2023-01-12 
KS/2023:14 Beslutsexpediering § 9 Arvodesregler för 

förtroendevalda 2023-2026 
2023-01-12 

KS/2023:4 Styrelseutbildning 2023 2023-01-17 
KS/2023:4 Till respektive kommunalt aktiebolag 2023-01-17 
KS/2023:4 Information om nämndemannaval 2023 2023-01-18 
KS/2023:4 Information om nämndemannaval 2023. Till 

ansvarig för nämndemannaval i er kommun. 
2023-01-18 

KS/2023:4 Påminnelse om statsbidrag för att främja romsk 
inkludering 

2023-01-20 
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