
Timrå – en stark kommun 

i en växande region



Varför en vision?

• En vision är en positivt laddad uppfattning om en önskad 

framtid. Att enas om en gemensam vision ger oss en bättre 

förutsättning att tillsammans kunna förverkliga våra 

förväntningar och uppfylla våra mål. En bra vision bör:

• Vara begriplig

• Skapa identitet

• Ge inspiration till framtida satsningar och 

investeringar



Vår vision föds

Vår vision berättar om ett önskat tillstånd år 2025.

Arbetet har utgått ifrån tre grundfrågor:

o Vart är vi? Utgångsläge

o Vart ska vi? Vision 

o Hur ska vi ta oss dit? Strategier

o Fem fokusområden; 

 Tillväxt

 Service

 Livsmiljö

 Medarbetaren

 Tillväxt





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. 



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!



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.



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. 



Styrning och ledning

Vision 2025

Strategier

Mål 

(styrtal)

Aktiviteter

Resurser, 

kompetens

Uppföljning

5 perspektiv, balanserat 

styrkort, kort och lång 

sikt. Utgör god 

ekonomisk hushållning

• Processer

• Projekt

• Löpande vsh

• Etc

Varje nämnd/

styrelse/bolag

Utfall, analys, prognos

Krav på statistik 

&  intern 

redovisning
=budget

Mod och vilja att vidta 

åtgärd



Strategi 

• Strategi är ett vägval – en riktningsbestämning, 
med konsekvensen att ett vägval innebär att andra 
vägval har uteslutits.

• Strategi avses i allmänhet hur vi ska uppnå målen.

• Alltså strategierna talar om vad vi gör och i vilken 
riktning så att vi uppnår målen och närmar oss 
visionen.

• Våra strategier gäller för hela organisationen.



Våra strategier

Tänk stort, tänk 
regionSamarbete 

och 
helhetssyn

Mod, vilja 
och 

nyfikenhet
Kommunicera den 

goda bilden och fira 
segrar tillsammans

Livskvalitet i 
skola, fritid, 
omsorg och 

boende

En lärande, 
resultatmed-

veten och 
transparent 
organisation

Långsiktighet
Utifrån- och in 
perspektiv med 
omvärldsanalys



Perspektiv
Målen beskrivs utifrån olika perspektiv 

• Medborgare – Hur vi hela tiden kan leverera 

utifrån behov

• Utveckling – Hur vi ska möta morgondagens 

behov

• Process – Hur vi ska arbeta effektivit

• Medarbetare – Hur vi säkrar den kompetens vi 

behöver, nu och i framtiden

• Ekonomi – Hur vi ska klara de finansiella kraven



Mål för god ekonomisk hushållning

• Medborgare
o Varje enhet är välskött, attraktiv och kunskaps- och 

värdeskapande för förskolebarn, skolungdom och vuxen-
studerande

o Våra brukare inom äldreomsorgen och andra behövande känner 
sig trygga med den omsorg vi ger dem

o Medborgarna anser att Timrå erbjuder livskvalitet och service

o Besökaren är nöjd med sin upplevelse

o Timrå skapar hållbar tillväxt genom digitaliseringens möjligheter.

*Övergripande mål av betydelse för god ekonomisk hushållning



Mål för god ekonomisk hushållning

• Utveckling
o Timrå har Norrlands bästa företagsklimat och ligger 

på topp i Sverige när det gäller service till företagen

o Timrå erbjuder ett företagsklimat med mångfald av branscher 

och företagare

o Timrå har ett utbud som motsvarar efterfrågan av attraktiva 

bostäder

*Övergripande mål av betydelse för god ekonomisk hushållning



Mål för god ekonomisk hushållning

• Process
o Våra ledtider följer servicedeklaration

o Vi arbetar med ständiga förbättringar

*Övergripande mål av betydelse för god ekonomisk hushållning



Mål för god ekonomisk hushållning

• Medarbetare
o Vi är engagerade och stolta medarbetare i framgångsrika 

Timrå kommun

o Timrå kommuns organisation speglar samhället i Timrå

o Vi har en ständig kompetens-utveckling inom det egna 
arbetsområdet

*Övergripande mål av betydelse för god ekonomisk hushållning



Mål för god ekonomisk hushållning

• Ekonomi
o Resultat enligt fastställd budget

o Soliditet i paritet med Norrlands kommuner

o Finansierad pensionsskuld

o Investeringar i den takt som tillgångarna minskar med årliga 
avskrivningar

*Övergripande mål av betydelse för god ekonomisk hushållning



Lycka till!

o Planera

o Agera

o Utvärdera

o Revidera

o Glöm inte att fira 

framgångarna!

Mer information: 

Bo Glas, ekonomichef,

bo.glas@timra.se


