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Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens  
sammanträde tisdag den 24 maj 2022 kl 08.30 
 
Ärende nr 1 Sammanträdet öppnas 
____________________________________________________________________ 
 
Ärende nr 2   Anteckning av närvarande  
______________________________________________________________________ 
 

Ärende nr 3   Utse två ledamöter att, tillsammans med ordförande, justera 
protokollet samt tillkännagivande av tid och plats för justeringen 
____________________________________________________________________ 
 
Ärende nr 4  Fastställa ärendelista 
___________________________________________________________________ 
 

Ärende nr 5  Upphandling livsmedel 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
1. Upprätta avtal med leverantörer 
 
2. Uppdra till ekonomichefen att underteckna avtalet. 
________________________________________________________________________________ 
 

Ärende nr 6   Riktlinje för rekrytering  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
1. Fastställa Riktlinje för rekrytering att gälla från och med 2022-06-01 

2. Upphäva Vägledande råd och bestämmelser om rekrytering fastställt av kommunstyrelsen, 2009-
04-09 § 113 från och med 2022-06-01 
_______________________________________________________________________________ 

Ärende nr 7   Riktlinje för visselblåsning  
 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
Fastställa Riktlinje för Visselblåsning. 
____________________________________________________________________ 
 

Ärende nr 8    Fyramånadersrapport 2022 - Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Godkänna fyramånadersrapporten för kommunstyrelsen och lägga den till handlingarna. 
__________________________________________________________________ 
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Ärende nr 9   Uppsikt över juridiska personer 2021 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Godkänna bedömningen att verksamhet som bedrivits av kommunalt bolag, kommunalförbund och 
gemensam nämnd under 2021 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
_______________________________________________________________________________ 
 
Ärende nr 10   Upphandling datorer/cromebook för personal/elever 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Uppdra till chef för verksamhetsutveckling och IT att fullfölja upphandlingen och tilldela 
avtal för datorer, cromebook med tillbehör. 

2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att teckna avtal med antagen 
anbudsgivare för de två upphandlingarna 

_______________________________________________________________________________ 

Ärende nr 11    Mjällådalens naturreservat – Remissvar 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Avge yttrande enligt samhällsenhetens förslag. 
___________________________________________________________________ 
 
Ärende nr 12    Registertecknare e-tjänster stiftelser 
 
Kommunstyrelsen beslutar:  

1. Utse Bo Glas och Agnesa Shala som registertecknare för Per Bergmans Donationsfond, August 
Bångs skolfond och Familjen Bunsows hjälpstiftelse, från och med 2022-06-01. 

2. Upphäva Kommunstyrelsens beslut 2008-10-07 § 266. 

_______________________________________________________________________________ 
 
Ärende nr 13    Hemställan medelstilldelning MRF 2023 
 
Kommunstyrelsen beslutar:  

1. Bevilja Medelpads Räddningstjänstförbund hemställan om medelstilldelning för 2023 

2. Att finansiering reserveras i verksamhetsplan och budget för 2023. 

_______________________________________________________________________________ 
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Ärende nr 14     Försäljning av fastigheten Forsmon 1:196 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Godkänna förslag till köpeavtal. 

2. Uppdra till miljö- och byggchefen att underteckna köpeavtalet. 

_______________________________________________________________________________ 

Ärende nr 15    Förfrågan om markanvisning vid Årvältsvägen, del av Vivsta 13:19 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Genom direktanvisning godkänna bifogat markanvisningsavtal med Kuusakoski Sverige AB. 

2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna 
markanvisningsavtal. 

_______________________________________________________________________________ 

Ärende nr 16     Förfrågan om markanvisning vid Svetsarvägen, del av Vivsta 
13:19 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Genom direktanvisning godkänna bifogat markanvisningsavtal med Stena Recycling 
International AB. 

2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna 
markanvisningsavtal. 

______________________________________________________________________________ 

Ärende nr 17    Planbesked, Torsboda Norr, Torsboda 1:2 m fl. 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Lämna positivt planbesked 

2. Uppdra till samhällsenheten att påbörja planläggning 

3. Prioritera planen som nr 1 i planprioriteringen. 

_______________________________________________________________________________ 

Ärende nr 18    Revisionsrapport grundläggande granskning kommunstyrelsen – 
Svar 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Avge svar på revisionsrapport Grundläggande granskning enligt kommunledningskontorets 
förslag. 

2. Uppdra till kommunchefen att under 2022 precisera målstyrningen och förbättra 
uppföljning för verksamhetsplan och budget 2023 som tillgodoser revisionens krav. 
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3. Uppdra till kommunchefen att utveckla arbetet med den interna kontrollen och tydligare 
motivera hantering av områden med höga riskvärden i internkontrollplan för 2023. 

 
 
 
 
Ärende nr 19    Delegationsordning för kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Fastställa delegationsordning för kommunstyrelsen. 
 

2. Upphäva delegationsordning fastställd KS 2019-04-09 § 130. 
______________________________________________________________________________ 
 
Ärende nr 20   Höjd reseersättning för politiker, personal och medborgare 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Lämna reseersättningen oförändrad. 
______________________________________________________________________________ 
 
Ärende nr 21    Nedläggning av spår och växlar mellan Skönvik och Härsta, 
bandel 231 och 233 Sundsvalls kommun, Västernorrlands län -   Remissvar 
 
Kommunstyrelsen beslutar:  

Att inte ha någon erinran mot förslaget.  
______________________________________________________________________________ 

Ärende nr 22   Planprogram Solhöjden 

Kommunstyrelsen beslutar:  

1. Godkänna planprogram 

2. Uppdra till samhällsenheten och projekt Solhöjden att påbörja detaljplan för området 

3. Prioritera detaljplanen som nr 2 i planlistan. 

_______________________________________________________________________________ 

KOMMUNFULLMÄKTIGEÄRENDEN  
____________________________________________________________________ 
 
Ärende nr 23   Socialnämndens åtgärder för budget i balans 2021 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 
Godkänna Socialnämndens redovisning av effekt av vidtagna åtgärder för att bidra till en budget i 
balans. 
_______________________________________________________________________________ 
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Ärende nr 24    Uppdrag budget i balans planperiod 2022-2024 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Uppdra till kommunstyrelsen att upprätta en handlingsplan för budget i balans 2022-2024. 

2. Uppdra till kommunstyrelsen att, till kommunstyrelsens sammanträde i oktober, upprätta en 
ny långsiktig finansiell analys inför nästa mandatperiod.  
 

3. Uppdra till samtliga nämnder att bidra till en budget i balans för planperioden, och påbörja 
aktiva åtgärder redan 2022 för helårseffekt för planperioden 2023-2025. Utgångspunkten är 
nu kända ekonomiska förutsättningar där nämnderna inte kan få kostnadstäckning för att 
bedriva verksamheten på motsvarande sätt som under verksamhetsåret 2022 och för 
resterande del av innevarande planperiod 2022-2024. 

4. Uppdra till kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige på sammanträdet i 
november med upprättad handlingsplan. 

5. Uppdra till samtliga nämnder att redovisa vidtagna och möjliga åtgärder för att bidra till en 
budget i balans till kommunstyrelsen i oktober. 

______________________________________________________________________________ 

Ärende nr 25     Omfördelning av medel till socialnämnden 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Omfördela 16,5 mnkr till socialnämndens budgetram 2022. 

2. Finansiera omfördelningen till socialnämnden via kommunstyrelsens finansförvaltning. 

3. Uppdra till socialnämnden att vidta åtgärder för att bidra till en budget i balans inom sitt 
verksamhetsområde och återrapportera åtgärder och effekt i fyramånadersrapport och 
delårsrapport under 2022. 

_______________________________________________________________________________ 

Ärende nr 26    Bildande av gemensamägt bolag Torsboda Industrial Park med 
Sundsvall och etablering av nytt bolag för Timrå Invest AB 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Godkänna att Sundsvalls kommun blir delägare i Torsboda Industrial Park AB (nuvarande 
Timrå Invest AB) tillsammans med Timrå kommun med ägarandel 50 procent vardera. 
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2. Timrå kommun lämnar kvar tillgångar i det bolag som ska ägas gemensamt enligt punkt 1 i 
form av mark för Torsboda Syd och Torsboda Nord vilket motsvarar Sundsvall kommuns 
medfinansiering enligt punkt 3 och 4. 

 

 

 

3. Medge att bolaget genomför en nyemission motsvarande 101 mnkr för 50 procent riktat till 
Sundsvalls kommun. 

4. Medge Sundsvall kommuns medfinansiering i form av att tillskjuta 600 tkr för tecknande av 
600 aktier á 1000 kr, 100,4 mnkr i fritt eget kapital till bolaget och 19 mnkr som inlånat 
kapital. 

5. Uppdra till kommunstyrelsen att i enlighet med ägardirektiv och bolagsordning i separat 
ärende bilda ett nytt aktiebolag för Timrå Invest AB:s övriga verksamhet, för tillgångar och 
affärsområden som inte  berör markområdena Torsboda syd och nord. Bolaget ska 
överta/köpa alla tillgångar förutom Torsboda marken av bolaget via en inkråmsaffär innan 
Sundsvall kommun går in som delägare i bolaget enligt ovan. 

6. Inriktningen på kommunstyrelsens bildande av nytt bolag enligt punkt 4 ovan ska vara att ta 
över de lån som befintligt Timrå Invest AB har mot Timrå kommun. 

7. Timrå kommun lånar ut 19 mnkr som ett villkorat lån till det gemensamma bolaget. 
8. Befintliga lån i befintligt Timrå Invest AB finansierar inkråmsaffären med tillhörande 

transaktionskostnader. 

9. Återta det fria kapitalet på 15.6 mnkr som tillskjutits befintligt Timrå Invest AB i samband 
med inkråmsaffären. 

10. Bevilja det nybildade helägda bolaget ett aktieägartillskott på 2,5 mnkr 

11. Bevilja det nybildade helägda bolaget en borgen på 20 mnkr 

12. Utse Timrå kommuns representanter i de två bolagens styrelser genom särskilt valärende. 

13. Uppdra till kommunstyrelsen att fatta nödvändiga beslut i frågan om bildandet av bolagen 
enligt detta beslut, samt att överlåta till bolagsstämmorna i bolaget samt styrelserna att i 
övrigt fatta nödvändiga beslut i frågan om bildandet av bolagen. 

14. Uppdra till kommunstyrelsen att i samråd med Sundsvall kommunens kommunstyrelse 
klargöra vilket styrdokument som ska reglera det gemensamma bolaget Torsboda Industrial 
Park AB:s verksamhet, utöver aktieägaravtal med tilläggsavtal, bolagsordning samt 
ägardirektiv. 

15. Detta beslut gäller under förutsättning att Sundsvall kommuns kommunfullmäktige fattar ett 
likalydande beslut vad gäller bildandet av det gemensamma bolaget Torsboda Industrial Park. 
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16. Kostnader enligt tilläggsavtal till aktieägaravtalet som reglerar fördelningen av kostnader från 
1 maj 2022 och fram till bolagets bildande, samt finansieringen av marknadsförings- och 
försäljningssamarbetet med Härnösand och Sundsvalls kommuner ska finansieras via 
befintligt bolag och/eller som återtaget fritt kapital som återgått till ägaren Timrå kommun. 

17. I övrigt notera informationen om samverkan med Sundsvallsregionens kommuner i det 
fortsatta etableringsarbetet. 

______________________________________________________________________________ 

  

 

Ärende nr 27    Aktieägaravtal avseende det gemensamma ägandet av Torsboda  
Industrial Park AB (tidigare Timrå Invest AB) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Fastställa aktieägaravtal för Torsboda Industrial Park AB. 

2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna avtalet. 
3. Detta beslut gäller under förutsättning att Sundsvall kommuns kommunfullmäktige fattar ett 

likalydande beslut. 

______________________________________________________________________________ 

Ärende nr 28   Tilläggsavtal till aktieägaravtal mellan Timrå och Sundsvalls 
kommuner gällande Torsboda Industrial Park AB 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Fastställa tilläggsavtal till aktieägaravtal mellan Timrå och Sundsvalls kommuner gällande 
Torsboda Industrial Park AB. 

2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna avtalet. 
 

3. Detta beslut gäller under förutsättning att Sundsvall kommuns kommunfullmäktige fattar ett 
likalydande beslut. 

4. Notera särskilt att kostnader enligt tilläggsavtal till aktieägaravtalet som reglerar fördelningen 
av kostnader från 1 maj 2022 och fram till bolagets bildande, samt finansieringen av 
marknadsförings- och försäljningssamarbetet med Härnösand och Sundsvalls kommuner ska 
finansieras via det fria kapitalet som finns i befintligt bolag Timrå Invest AB och/eller som 
återtaget fritt kapital som återgått till ägaren Timrå kommun. 

_______________________________________________________________________________ 
Ärende nr 29    Bolagsordning för Torsboda Industrial Park AB 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Fastställa bolagsordningen för Torsboda Industrial Park AB. 
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2. Utse Timrå kommuns representanter i bolagets styrelse och ägarombud genom särskilt 
valärende. 

3. För de representanter i styrelsen som Timrå kommun utser utgår ersättning enligt Timrå 
kommuns ersättningsreglemente 

4. Särskilt notera att bolaget ägs till 50 % vardera och att respektive kommun därför nyttjar 
styrdokument och eget regelverk för ägaruppsikt. 

5. Detta beslut gäller under förutsättning att Sundsvall kommuns kommunfullmäktige fattar ett 
likalydande beslut. 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Ärende nr 30    Ägardirektiv för Torsboda Industrial Park AB 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
1. Fastställa ägardirektiv för Torsboda Industrial Park AB. 

2. Särskilt notera att bolaget ägs till 50 % vardera och att respektive kommun därför nyttjar 
styrdokument och eget regelverk för ägaruppsikt, till dess att respektive kommunstyrelse har 
kommit överens om vilka styrdokument som i övrigt ska reglera bolaget enligt ärende 
KS/2022:75. 

3. Detta beslut gäller under förutsättning att Sundsvall kommuns kommunfullmäktige fattar ett 
likalydande beslut. 

_______________________________________________________________________________ 

Ärende nr 31   Bolagsordning för timrå Invest AB (nuvarande Startplattan 193543 
AB) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Fastställa bolagsordning för Timrå Invest AB (nuvarande Startplattan 193543 AB) 

2. Utse Timrå kommuns representanter i styrelsen samt utse ägarombud genom särskilt 
valärende. Parallellt entledigas utsedda tjänstepersoner som tillfälligt utgjort styrelse i 
Startplattan 193543 AB 

3. Upphäva bolagsordning för Startplattan 193543 AB beslutade på delegation (KS DEL/2022 § 
25; KS § 257/17). 

4. Uppdra till kommunstyrelsen att med verkställighet upphäva bolagsordning för Timrå Invest 
AB, fastställd av kommunfullmäktige 2021-09-27 § 139 (dnr KS/2021:345), när gemensamt 
bolag med Sundsvall Torsboda Industrial Park AB har aktiverats. 

____________________________________________________________________________ 

Ärende nr 32   Ägardirektiv för Timrå Invest AB (nuvarande Startplattan 193543 AB) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
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1. Fastställa ägardirektiv för Timrå Invest AB (nuvarande Startplattan 193543 AB) 

2. Upphäva ägardirektiv för Startplattan 193543 AB beslutade på delegation (KS DEL/2022 § 
25; KS § 257/17). 

3. Uppdra till kommunstyrelsen att med verkställighet upphäva ägardirektiv för Timrå Invest 
AB, fastställd av kommunfullmäktige 2021-09-27 § 140 (KS/2021:346), när gemensamt bolag 
med Sundsvall Torsboda Industrial Park AB har aktiverats. 

____________________________________________________________________________ 

    

 

 

 Ärende nr 33   Arvodesutredning 2022 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Beslut om kommunfullmäktige ska sammanträda på dagtid eller kvällstid skjuts till det nya 
kommunfullmäktige, efter valet. 

2. Sänka mandatstödet med 3 000 kronor/mandat fr o m den 1 januari 2023. 

3. Utöka ordförande i socialnämnden till 57% + 2% social beredskap. 
4. Tillföra vice ordförande i socialnämnden till 5% + 2% social beredskap. 
5. Tillföra, den från oppositionen som är utsedd att tjänstgöra i socialnämnden med social beredskap,  

+ 2% social beredskap. 
6. Tillföra vice ordförande i Timråbo och Timrå Vatten 2%. 
7. Godkänna arvodesutredningen och lägga den till handlingarna. 

_______________________________________________________________________ 

Ärende nr 34   Reglemente för valnämnden, utökning av ledamöter/ersättare 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
1. Godkänna revidering av reglemente för valnämnden. 

2. Alla partier, representerade i kommunfullmäktige, ska garanteras en plats i valnämnden 
antingen som ledamot eller som ersättare. 

______________________________________________________________________________ 

Ärende nr 35   Taxa för Hemservice inom socialnämnden –upphävande 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Upphäva Taxa för Hemservice med tillämpningsanvisningar. 
_______________________________________________________________________________ 
 
Ärende nr 36    Årsredovisning 2021 Timrå kommun 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 



 
 Postadress Besöksadress Telefon/Telefax Plusgiro/Bankgiro 

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

 

1. Fastställa årsredovisning 2021 för Timrå kommun.   

2. Konstaterar att kommunen inte uppnått god ekonomisk hushållning 2021 då ett fåtal mål visar 
på brister i måluppfyllelse. 

3. Av resultat enligt balanskravsutredning använda 12 934 tkr för återställning av ackumulerat 
underskott från 2019 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Ärende nr 37    Årsredovisning 2021 Timrå Invest AB 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Kommunens ombud till årsstämman i Timrå Invest AB följer revisionens förslag och 
fastställer resultat- och balansräkning. 

2. Behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2021.  

_______________________________________________________________________________ 

Ärende nr 38   Årsredovisning 2021 med granskningsrapport och 
revisionsberättelse Samordningsförbundet Härnösand Timrå 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Godkänna årsredovisningen. 

2. Årsredovisningen och revisorernas granskningsrapport delges kommunfullmäktige för 
beviljande av ansvarsfrihet. 

____________________________________________________________________________ 

Ärende nr 39    Årsredovisning 2021 Kollektivtrafikmyndigheten 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Godkänna årsredovisningen. 
 

2. Årsredovisningen och revisorernas granskningsrapport delges kommunfullmäktige för beslut 
om ansvarsfrihet. 

_______________________________________________________________________________ 
 
Ärende nr 40   Val av ersättare i kommunala Tillgänglighets- och pensionärsrådet 



 
 Postadress Besöksadress Telefon/Telefax Plusgiro/Bankgiro 

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

 

 
Kommunstyrelsen beslutar:  
  
Utse ….som ersättare i Tillgänglighets- och pensionärsrådet t o m 2022-12-31.  
_______________________________________________________________________________ 
 
Anmälningsärenden: 
 
41. COVID 19 (Coronavirus) – information, lägesbild och åtgärder 
42. Lägesbeskrivning för kommunstyrelsens uppsikt och samordning enligt styrmodell 2022 
43. Krishantering avseende försämrat läge i Europa 
44. Tertialbokslut AB Timråbo 2021-01-01-2021-08-31 
45. Missbruks- och beroendeplan i Västernorrland 
 

 

46. Verksamhetsberättelse 2021 – socialnämnden 
47. Reviderad budget 2023 med plan 2024-2025 - Timrå kommun, Kollektivtrafikmyndigheten, 
DinTur 
48. Barnombudsmannens årsrapport 2022 
49. Handlingsprogram 2022-2023 - Medelpads Räddningstjänstförbund 
50. KS uppdrag 
51. Medborgarförslag - Tillsätta utredning kring hur tekniska hjälpmedel skulle kunna nyttjas inom 
vård och omsorg - socialnämndens svar 
52. Medborgarförslag om Bygg inte anslutvägar mot Höjdvägen från Solhöjden villastad 
53. Revisionsrapport "Grundläggande granskning" - Kultur- och tekniknämndens beslut 
54. Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS -2022 kvartal 1 
55. Revisionsrapport Granskning av åtgärder inom äldreomsorg - socialnämndens svar 
56. Revisionsrapport Grundläggande granskning - socialnämndens svar 
57. Anmälan av delegationsbeslut 
58. Anmälningsärenden 

 
Kommunfullmäktigeärende 
 
59. Medborgarförslag – Riktlinjer för hållbart byggande 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
Avslå motionen 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-05-04 /Ärendebeteckning/ 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Sammanträdet öppnas 
 
 
Ordförande förklarar sammanträdet för öppnat. 
 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-05-04 /Ärendebeteckning/ 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Anteckna närvarande 
 
 
Anteckning av närvarande, se protokollets förstasida. 
 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-05-04 /Ärendebeteckning/ 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Utse justerare 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 
Utse Mari Eliasson (S) och Ulf Lindholm (SD) att tillsammans med ordföranden, justera dagens 
protokoll. Justeringen sker på kommunledningskontoret onsdag den 25 maj 2022 kl 16.00. 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-05-04 /Ärendebeteckning/ 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Fastställa ärendelista 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 
Fastställa ärendelistan.  
____ 
 
Ärendet  
Fastställande av ärendelista. 
 
 
 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Bo Glas 2022-04-28 KS/2022:209 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Upphandling livsmedel 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar:  
 

1. Upprätta avtal med leverantörer 
 
2. Uppdra till ekonomichefen att underteckna avtalet. 

 
 
Ärendet 
Timrå kommun upphandlar i samarbete med Sundsvalls kommun ramavtal gällande livsmedel.  
Aktuell avtalsperiod: 2022-10-01 – 2024-09-30 med rätt till två års förlängning. 
Värde på avtalet är ca 8 mnkr per år vilket blir under hela kontraktsperioden ca 32 mnkr. 
Ekonomichefen har enligt delegationsordning 6.3 en attesträtt på 10 mnkr. Då ramavtalet överskrider 
det belopp som ekonomichefen har rätt att skriva under så behöver kommunstyrelsen bevilja 
ekonomichefen rätt att skriva under ramavtalet. 
 
Beslutsunderlag 
Avtal livsmedel 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Ekonomichefen 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
 
 
 
 
Andreaz Strömgren 
Kommunchef



 

 

 

  
 

Avtal 
Livsmedel: Storköksavtal 
UH-2021-112 
Anbudsområde: Fisk, färsk och fryst 
 

 Stöd för dig som är leverantör till Sundsvalls 
kommun hittar du på sundsvall.se.

 Klicka på länken: 
http://www.sundsvall.se/Naringsliv-och-
arbete/Upphandling-och-inkop/

http://www.sundsvall.se/Naringsliv-och-arbete/Upphandling-och-inkop/
http://www.sundsvall.se/Naringsliv-och-arbete/Upphandling-och-inkop/
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Livsmedel: Storköksavtal
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Avtal 
Livsmedel: Storköksavtal

UH-2021-112
Anbudsområde: Fisk, färsk och fryst

Sida 2 (30)

SUNDSVALLS KOMMUN

besöksadress Norrmalmsgatan 4  postadress 851 85, Sundsvall   
telefon 060-19 10 00   e-post upphandling@sundsvall.se   webb sundsvall.se

Avtal för leverans av Livsmedel: Storköksavtal 
Anmärkning: Texter markerade med kursiv text och blå teckenfärg kommer att fastställas i 
samband med upprättandet av upphandlingskontraktet. 

1 Avtalsparter 
Avtal gällande Livsmedel: Storköksavtal har slutits mellan: 

Beställaren: Sundsvalls kommun, org.nr. 212000-2411 

Leverantören: Företagsnamn, org.nr. Organisationsnummer 

1.1 Övriga deltagande parter 
Deltagande part utöver Sundsvalls kommun är: 

Timrå kommun, org.nr. 212000-2395. 

Samtliga i upphandlingen deltagande parter har rätt att använda avtalet. 
I avtalet använda begreppet ”Beställaren” avses samtliga deltagande parter. 

2 Anbudsområde 
Detta avtal avser tillhörande upphandlings anbudsområde 3: Fisk, färsk och fryst.  

3 Omfattning och handlingar 
Leveransens omfattning framgår av avtalet med tillhörande bilagor samt 
upphandlingsdokumenten. Om handlingarna innehåller motstridiga uppgifter ska 
handlingarna gälla i nedan nämnd ordning om inte omständigheterna uppenbarligen motiverar 
annat. 

1. Skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal som överenskommits mellan parterna i 
omvänd datumordning. 

2. Detta avtal med bilagor. 
3. Upphandlingsdokumenten inklusive bilagor och eventuella frågor och svar samt 

kompletteringar. 
4. Leverantörens anbud inklusive bilagor och eventuella kompletteringar. 
5. ALOS05  
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SUNDSVALLS KOMMUN

besöksadress Norrmalmsgatan 4  postadress 851 85, Sundsvall   
telefon 060-19 10 00   e-post upphandling@sundsvall.se   webb sundsvall.se

Beställaren garanterar inte en viss volym eller ett visst värde under avtalstiden. Eventuellt 
angivna volymer är uppskattade behov. Leverantören är skyldig att leverera i enlighet med det 
verkliga behovet och fakturera för faktisk användning. 

Maximal avropsvolym (takvolym) under hela avtalsperioden om fyra (4) år är 38 miljoner 
kronor. 

4 Avtal och avtalstid 
Avtalstiden är två (2) år fr.o.m. 2022-10-01 t.o.m. 2024-09-30, förutsatt att avtalet har 
undertecknats av båda parter. 

Om avtalet inte sägs upp av Beställaren senast tre (3) månader före avtalstidens utgång, 
förlängs avtalet att gälla ytterligare 1 (ett) år, t.o.m. 2025-09-30.  

Om avtalet inte sägs upp av Beställaren senast tre (3) månader före förlängningsårets utgång 
förlängs avtalet ytterligare ett (1) år t.o.m. 2026-09-30. 

Tänkt avtalsstart och avtalsslut gäller under förutsättning att upphandlingen inte blir föremål 
för överprövning eller hindras av någon annan omständighet som försenar avtalsstarten. I så 
fall skjuts avtalsstart och avtalsslut fram i motsvarande utsträckning som hindret varar. 

4.1 Avtalsform 
Avtal sluts genom ett skriftligt upphandlingsavtal som undertecknas av parterna. Andra 
kommersiella villkor som Leverantören bifogat till anbudet ska inte beaktas. 

Avtalsformen är ramavtal. 

Avtalet är juridiskt bindande under förutsättning att det är undertecknat av både Beställaren 
och Leverantören. 

5 Förbehåll 
Beställarens förvaltningar äger rätt att under avtalsperioden göra provköp av alternativa varor 
från annan leverantör samt rätt att när det på grund av särskilda omständigheter så krävs köpa 
varor från annan leverantör. Enstaka leveranser av särskilt stor omfattning eller leveranser 
som bör ingå i annan leverantörs åtagande äger Beställaren rätt att köpa från annan leverantör. 

Om Leverantören inte har den vara som efterfrågas från Beställaren, det vill säga att de behov 
och krav på varan Beställaren har i form av förpackningsstorlek, kvalitet, leveranstid eller 
andra parametrar inte uppfylls av Leverantören, har Beställaren rätt att köpa varan från annan 
leverantör och/eller via annat avtal.  
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SUNDSVALLS KOMMUN

besöksadress Norrmalmsgatan 4  postadress 851 85, Sundsvall   
telefon 060-19 10 00   e-post upphandling@sundsvall.se   webb sundsvall.se

Beställaren förbehåller sig rätten att upphandla/köpa artiklar inom avtalets anbudsområde av 
annan leverantör om de inte särskilt angivits och efterfrågats i avtalets föregående 
upphandlings bilagor 02.3 Svarsbilaga: Anbudssvarsfil FISK eller under avtalet uppdaterad 
prislista. 

Avtalet gäller angivna enheter i 07a Bilaga: Leveransadresser och leveransfrekvens Sundsvall 
samt 07b Bilaga: Leveransadresser och leveransfrekvens Timrå och omfattningen är 
beräknad utifrån de enheter som Beställaren klassar som storkök. Övriga enheter inom 
Beställarens organisation avropar från ett eller flera andra ramavtal då deras behov är mer likt 
ett hemhushåll än ett storkök. 

Inköp av livsmedel i pedagogiskt (socialt- eller tränings-) syfte kan komma att ske på annat 
sätt under avtalsperioden. 

5.1 Hållbarhet och matsvinn 
Beställaren förbehåller sig rätten att göra tillfälliga köp av annan leverantör av artiklar som 
närmar sig utgången av sin hållbarhetstid med anledning av livsmedelsbranschens utmaning 
med matsvinn. Leverantören ska vara behjälplig om Leverantörens underleverantör/producent 
har sådana partier att sälja till Beställaren. Vid sådana köp gäller inte avtalat villkor om 
kvarstående hållbarhetstid för artiklar. Detta är ett av Beställarens bidrag till att minska 
matsvinn i alla led. 

6 Priser 
Samtliga priser är angivna i netto, exkl. mervärdesskatt. Avtalade priser är senast 
överenskomna och därmed gällande prislista. 

Pris anges i svenska kronor exklusive mervärdesskatt och inkluderar samtliga kostnader som 
kan uppstå som en följd av avtalat åtagande, dvs. inklusive eventuella emballage, frakt, 
packning, transport, FTI-avgift, tull, resor, logi, traktamente samt övriga kostnader förenade 
med uppdraget. Inga övriga kostnader får tillkomma på offererat pris. 

6.1 Prisjustering 
Priserna är fasta till och med 2022-10-31. Därefter får prisjustering göras månadsvis, under 
förutsättning att underlag inkommer i tid enligt nedan. 

Basprisdag är: 2022-05-03 

Beställningsdagens pris ska gälla vid fakturering. Priset är fast i 14 kalenderdagar. Om 
beställaren valt ett senare leveransdatum än 14 kalenderdagar efter beställning får priset 
ändras enligt eventuell prisjustering. 
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SUNDSVALLS KOMMUN

besöksadress Norrmalmsgatan 4  postadress 851 85, Sundsvall   
telefon 060-19 10 00   e-post upphandling@sundsvall.se   webb sundsvall.se

6.1.1 Begäran om prisjustering 
Begäran om prisjustering ska skickas till överenskommen mottagare hos respektive 
deltagande kommun senast 14 kalenderdagar före prisjusteringens ikraftträdande.  

Begäran om prisjustering ska ske skriftligen och innehålla underlag som styrker förändringen. 
Prisjusteringar får inte ske med retroaktiv verkan, inkommer prisjustering eller underlag 
senare än vad som avtalats sker prisjustering tidigast vid nästa prisjusteringstillfälle. 

Prisjusteringar lämnas på avtalsprodukter med produktens positionsnummer både med pris 
per kilo/liter och pris per förpackning. Mall för prisjusteringar tillhandahålls av Beställaren 
eller enligt överenskommelse med hjälp av Leverantörens egen mall. 

6.1.2 Godkännande av prisjustering 
Prisförändringar ska före ikraftträdande skriftligen godkännas av Beställaren. 

Prisjustering får aldrig ske till högre belopp än den förändring i kronor och ören som 
leverantören erhållit från sin underleverantör. Leverantören ska kunna visa på faktiska 
kostnadsförändringar, vilka inte får vara orsakade av Leverantören själv. Aviserad 
prisjustering ska vid anmodan kunna verifieras med producents prisjustering och med 
bibehållen marginal. Bibehållen marginal innebär att om producenten höjer eller sänker priset 
med 1 SEK ska leverantören också höja eller sänka priset med 1 SEK. För producenter kan 
faktiska kostnadsförändringar innefatta till exempel ändrade foder-, drivmedels- eller 
utsädespriser. I de fall Leverantören själv är producent ska denne kunna visa verifikat på 
samma sätt som övriga producenter. Leverantören ska därmed lämna underlag för 
prisjusteringar även på sina egna märkesvaror (så kallad EMV). 

Vid prisjusteringar som är högre än vad Beställaren anser rimligt ska Leverantören vid 
anmodan från Beställaren vara Beställaren behjälplig och om möjligt försöka hitta förslag på 
likvärdig produkt till lägre pris. 

Om prisförändring inte kan accepteras äger part rätt att säga upp avtalet med 90 
kalenderdagars uppsägningstid. Fram till denna tidpunkt ska det tidigare avtalade priset gälla. 

6.1.3 Prislistor 
Uppdaterad prislista ska skickas i PDF-format samt i excelformat till Beställaren. Vid 
prisjusteringar ska även prisuppdateringar kunna anpassas till Beställarens förekommande 
kostdatasystem och e-handelssystem. Pricat kompatibelt med systemet Matilda enligt SFTI-
standard (eller i annat överenskommet format) ska utan anmodan skickas till Beställarens 
kontaktperson gällande detta avtal samt till Beställarens förekommande e-handelssystem och 
uppföljningssystem Hantera. 
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SUNDSVALLS KOMMUN

besöksadress Norrmalmsgatan 4  postadress 851 85, Sundsvall   
telefon 060-19 10 00   e-post upphandling@sundsvall.se   webb sundsvall.se

6.2 Prisvariation 
Prisvariation på grund av ändringar i avtalat uppdrag eller beställda varor som påverkar 
uppdragets omfattning kan förekomma och hanteras då enligt punkt Förhandling och ändring 
av avtalat uppdrag i detta dokument. 

6.3 Prisfallsklausul 
Om konkurrensläget på marknaden förändras på sådant sätt att priserna sjunker eller om 
Leverantören tillfälligt eller bestående sänker priset på en avtalad produkt i sin ordinarie 
prislista ska avtalets priser sänkas med motsvarande. Det åligger Leverantören att omedelbart 
underrätta Beställaren om sådan justering. 

7 Fakturering och betalning 
På faktura, transport- och följehandlingar ska alltid Beställarens namn, referensnummer, 
leveransadress, beställningsnummer anges samt anbudsvaror märkas upp. 

På fakturan ska även Leverantörens namn, F-skattebevisnummer, post-/bankgironummer, 
organisationsnummer, faktura- och i förekommande fall OCR-nummer, fakturadatum, 
artikelnummer, arten och omfattningen av levererade artiklar samt eventuell utförd tjänst, 
fakturabelopp samt momsbelopp anges.  

Fakturor som Leverantören utfärdar till Sundsvalls kommunkoncern (förvaltning eller bolag) 
ska överensstämma med den europeiska standarden för elektronisk fakturering (i Sverige 
heter standarden PEPPOL BIS Billing 3) som Europeiska kommissionen har hänvisat till i 
Europeiska unionens officiella tidning, om inte Leverantören och den upphandlande 
myndigheten eller enheten ingått avtal om att en annan standard för elektronisk fakturering 
ska användas. 

För mer information om fakturering se: www.sundsvall.se/fakturera. 

Fakturan sänds snarast efter leverans, dock senast en månad efter att leveransen utförts. 
Fakturerings- och expeditionsavgifter får ej debiteras. 

Dröjsmålsränta får påföras i enlighet med svensk räntelag, dvs. först från och med den 30:e 
dagen från fakturans ankomstdag till Beställaren. Dröjsmålsränta betalas ej för faktura med 
avvikelser såsom: 

 felaktigt eller ofullständig faktura 
 priset avviker från avtalat pris 

http://sfti.se/standarder/bestallningsprocesssftisvehandel/svefakturaochpeppolbisbilling/peppolbisbilling30.3470.html
http://www.sundsvall.se/fakturera#_blank
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 felaktig eller ofullständig adress 

7.1 Betalningsvillkor 
Betalning erläggs senast 30 kalenderdagar efter erhållen faktura med specifikation och 
godkänd leverans.  

7.2 Avgifter 
Administrativa avgifter, order-, expeditions-, faktureringsavgifter, eller andra liknande 
avgifter får inte faktureras. 

7.3 Elektronisk handel 

7.3.1 Generellt kring e-handel 
Sundsvalls kommun har beslutat att införa e-handel. Syftet är att skapa effektiva 
inköpsprocesser som möjliggör en förbättrad styrning av inköp mot befintliga upphandlade 
avtal. E-handeln innefattar processen efter tilldelat avtal till e-order, leverans och e-faktura.  

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) ger information om e-handel i offentlig sektor. 
SFTI är ett samverkansprojekt för att främja utvecklingen av en effektiv affärsprocess för e-
handel mellan offentlig sektor och leverantörer av varor och tjänster. SFTI informerar om e-
handel och rekommenderar standardiserade meddelanden för e-handel, inklusive e-faktura. 
Frågor om e-handel som direkt rör den här upphandlingen ska alltid ställas till Beställaren. 

Peppol är ett internationellt nätverk för elektroniska inköp som gör e-handel och e-
upphandling enklare. Nätverket benämns ibland som Peppols infrastruktur och det består av 
flera delar, bland annat en teknisk infrastruktur, gemensamma meddelandestandarder och en 
organisation som utvecklar nätverket. 

7.3.2 Ansvar för format, kommunikationssätt och kostnader 
De format och kommunikationssätt som parterna använder för standardiserade meddelanden 
för e-handel ska vara rekommenderade av SFTI, såvida inte annan standard överenskommits 
mellan parterna. I de fall ett format eller kommunikationssätt som anges nedan upphör att 
rekommenderas har Beställaren rätt att anvisa ett annat likvärdigt alternativ som SFTI 
rekommenderar. 

Leverantör som skickar av SFTI rekommenderade Peppolmeddelanden ska skicka dem via 
Peppolnätverket. Leverantör som tar emot av SFTI rekommenderade Peppolmeddelanden ska 
vara registrerad i Peppols registerfunktion Service Metadata Publisher (SMP) för att kunna ta 
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emot den aktuella meddelandetypen. Meddelanden som skickas via Peppolnätverket måste 
följa formatets regler och versionsuppdateringar.  

Leverantören är ansvarig för kostnader som förknippas med sin del av e-handeln, inklusive 
kommunikationen. 

7.3.3 Alternativ för leverantörer utan webbutik 
Leverantör ska i första hand använda alternativet Webbutik enligt nedan beskrivning och i 
andra hand alternativ Katalog. Katalog ska endast användas av Leverantör som ej har 
kapacitet att erbjuda webbutik. 

7.3.4 Webbutik 
Leverantören ska senast vid avtalets ikraftträdande tillhandahålla en webbutik som är 
avgränsad enligt följande: 

 Behörighet att använda den avgränsade webbutiken ska förbehållas av Beställarens 
angivna användare. 

 Den avgränsade webbutiken ska enbart innehålla avtalat sortiment samt övrigt 
sortiment inom område Livsmedel, dvs. föremålet för upphandlingen.  

 Den avgränsade webbutiken ska tydligt visa avtalade nettopriser/anbudsvaror.  
 Leverantören ska vid förfrågan tillhandahålla datafiler som på ett strukturerat sätt 

redovisar den avgränsade webbutikens innehåll.  

7.3.4.1 Punch Out  
Webbutiken ska kunna integreras med Beställarens e-handelssystem enligt: 

1. Peppol BIS Punch Out, inklusive den rekommenderade metoden för överföring och 
inloggningsförfarande, det vill säga Peppol Punch Out Login & Transmission 
Specification.  

7.3.5 Katalog  
Leverantören ska senast vid avtalets ikraftträdande skapa och sända elektronisk 
produktkatalog (sortiments- och prislista) enligt minst ett (1) av följande alternativ 

1. Peppolkatalog (Peppol BIS Catalogue without response) 
2. SFTI:s katalog som cellstrukturerad mall  
3. SFTI ESAP 6   
4. Katalog som är anpassad till Beställarens e-handelssystem  

Följande villkor är obligatoriska för e-handel med produktkatalog: 

 Produktkatalog ska visa de avtalade nettopriserna/anbudsvarorna. 
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 Kataloger ska innehålla det sortiment som är upphandlat. 
 Om katalogen innefattar ett övrigt sortiment utöver anbudssortimentet ska det framgå 

vilka av katalogens artiklar som utgör anbudssortiment respektive det övriga 
sortimentet. Det anges genom uppgift om pristyp eller på annat sätt. 

 Det ska tydligt framgå vilket avtal katalogen och prislistan är kopplade till. 
 Vid anmodan från Beställaren ska eventuellt ytterligare innehåll i katalogen kunna 

läggas till, exempelvis produktbeskrivning, länk till produktbild och produktblad, 
sökord, miljömärkning och liknande märkningar, lagervara. 

Vid avtalade prisjusteringar ska leverantören skicka en ny produktkatalog snarast efter att 
prisjusteringarna godkänts, senast sju (7) kalenderdagar innan de nya priserna börjar gälla. 
Produktkatalogen ska accepteras av Beställaren innan prisjusteringen träder i kraft. 

7.3.6 Order och ordersvar 
Leverantören ska senast vid avtalets ikraftträdande ta emot elektronisk order samt skapa och 
sända ordersvar enligt minst ett (1) av följande alternativ: 

1. Peppol BIS Ordering (order och ordersvar)  
2. E-post 

8 Avropsförfarande 

8.1 Beställning 
Beställning sker efter behov av Beställarens behöriga beställare. 

Leverantören ska medverka till att inom Beställaren förekommande beställningsrutiner 
används vid avrop. Vid telefonbeställningar ska den som mottar ordern vara behjälplig med 
att avtalsprodukter i första hand beställs och upplysa beställaren om/när produkter utanför 
avtal beställs. 

Beställning ska göras via e-handel, vilket är Beställarnas förstahandsval. Beställaren använder 
Raindance Marknadsplatsen som systemstöd. Beställningar ska även gå att göra via telefon, e-
post eller webbshop. 

8.2 Orderbekräftelse 
Orderbekräftelse, vilken ska innehålla leveransstatus på artikelnivå, ska sändas så snart som 
möjligt, dock senast inom en (1) timme efter lagd order. Leveransdag ska vara angiven på 
orderbekräftelsen. 
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8.3 Ändring i order 
Komplettering samt avbeställning av delar eller hel order kan ske fram till dess att ordern har 
börjat plockats av Leverantören. 

8.4 Reklamation 
Om Beställaren avser att reklamera produkten ska detta ske så snart som möjligt och inom 
skälig tid från det att felet uppdagas. Beställaren äger rätt att häva avropet och/eller kräva 
fullgod leverans eller prisnedsättning motsvarande felet/avvikelsen. Betalning av faktura 
innebär inte att Beställaren avstått från rätten att påtala fel eller brister i aktuell leverans. 

Vid tveksamheter är det Beställarens rättighet att omgående lämna in prov till ett av Statens 
livsmedelsverk godkänt laboratorium och/eller till Leverantören för kontroll. Skulle provet 
enligt laboratoriets bedömning inte hålla avtalad och godtagbar kvalitetsnivå och detta styrks i 
laboratoriekontroll ska Leverantören betala undersökningskostnad och de eventuella 
merkostnader som kan ha uppstått på grund av reklamationen. Leverantören ska även ersätta 
Beställaren med fullgod produkt. 

9 Leveransvillkor 
Varorna ska levereras till överenskommen leveransadress och enligt leveransvillkoren 
(Incoterms 2010) DDP: Fritt avhämtat och levererat anvisad plats inomhus på respektive 
leveransadress och lokal. Detta innebär att Leverantören står samtliga kostnader och risker, 
till dess att godset överlämnas till Beställaren på anvisad varumottagningsplats. Varan anses 
levererad då den mottagits och godkänts av Beställaren. 

Chauffören ska göra personalen uppmärksam på leveransen så att varorna direkt blir 
omhändertagna. 

Leverans ska ske i obruten kyl- och fryskedja och enligt i övrigt gällande regler avseende 
hantering av livsmedel. 

9.1 Leveransavgift 
Fritt levererat gäller vid order 300 kr exkl. mervärdesskatt samt högre ordervärde. Vid 
leveranser under 300 kr får en leveransavgift om 100 kr debiteras. 

Leveransavgift gäller inte vid leverans av tidigare restnoterade varor. 
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9.2 Förpackning och emballage 
Emballage ska ingå i förekommande fall. Eventuellt returemballage dvs. rullburar, 
låneemballage etc. ska återtas direkt i anslutning till leverans eller hämtas av Leverantören 
senast vid kommande leveranstillfälle. Returemballage kan komma att placeras utanför 
lokalerna. Beställaren ansvarar inte för förvaring av returemballage som lämnats kvar efter 
leveranstillfället. 

Emballaget ska vara helt och rent och får inte tillföra produkten några skadliga kemiska 
ämnen. Emballaget ska ge produkten lämpligt skydd. 

9.3 Lastning/packning 
Varor ska packas på ett sådant sätt att känsliga produkter inte skadas. Livsmedlet ska vara 
inneslutet i förpackning eller på annat sätt skyddas mot menlig påverkan. 

Tyngre gods får under inga omständigheter packas över lättare och ömtåligare gods. Sekunda 
eller skadade varor ska returneras och hämtas vid nästa leveranstillfälle om inte annat 
överenskommits. 

Produkterna ska levereras på rullburar. Leverans får inte ske på EU-pallar. 

Leverantören ska, om möjligt, sampacka ordrar som ska levereras till samma adress, 
exempelvis vid order från olika avdelningar på samma enhet. Varorna ska i sådant fall 
separeras på rullburen så att respektive orders varor inte blandas. 

9.4 Följesedel 
Följesedel i ett exemplar ska medfölja levererade varor vid varje leverans. Beställarens namn, 
avropsenhet, anbudsvaror, leveransdatum och leveransadress ska anges på samtliga 
handlingar. 

9.5 Kontroll av leveranser 
Leveranskontroll och leveransgodkännande av varorna genomförs av Beställaren. 
Leverantören ska ge Beställaren skälig tid för kontroll. Upptäcks felaktigheter ska detta 
omedelbart meddelas till Leverantören. 

9.6 Leveransplan 
Leverans ska kunna ske inom två (2) kalenderdagar, dvs. beställning dag 1, leverans dag 3. 
Detta gäller oberoende om helgdagar inträffar inom leveranstiden, exempelvis beställning 
fredag innebär leverans måndag. Själva leveransen, avlämnandet av varor, ska dock alltid ske 
på en helgfri vardag. Leveranser från Leverantören ska ske 1-2 gånger/vecka.  
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Överenskommelse ska träffas mellan Beställaren och Leverantören om lämpliga 
leveransdagar och tider, leverans ska ske på sådana tider att personal finns tillgänglig att 
motta varorna på lämpligt sätt, under mottagarens ordinarie arbetstid. Fasta tider och 
samordning ska eftersträvas. Leverantörens leveransfönster ska vara så snävt som möjligt för 
att verksamheten ska kunna planera sitt mottagande av varorna. Då leveransdag infaller på en 
måndag-fredag som är helgdag ska alternativ leveransdag erbjudas av Leverantören. För vissa 
enheter gäller leveransuppehåll under lovperioder. 

Rutiner för beställning och leveransdagar/-tider utarbetas av Leverantören och den för 
verksamheten ansvarige vid respektive beställande enhet. 

Leveransplanen ska dokumenteras av Leverantören och godkännas av Beställaren. Om 
Leverantören önskar särskild leveransplan under exempelvis skollov eller helgdagar ska 
begäran om tillfällig förändring av leveransplan skickas till Beställaren för godkännande. 
Begäran om tillfällig eller bestående förändring ska skickas till Beställaren senast 30 
kalenderdagar innan förändringen träder i kraft. 

9.7 Försenad leverans 
För de fall Leverantören inte kan leverera inom rätt tid enligt överenskommen leveransplan 
ska Leverantören utan dröjsmål meddela Beställaren om detta. Om leveransen beräknas bli 
mer än 30 minuter sen ska Leverantören eller Leverantörens chaufför omgående ringa till 
beställande enhet och informera om förseningen. Det är då upp till beställande enhet att 
godkänna om leveransförseningen kan accepteras. 

Vid försenad eller utebliven leverans har Beställaren rätt att köpa beställda varor av annan 
leverantör. Vid upprepade försenade eller uteblivna leveranser har Beställaren rätt att avkräva 
kompensation för den olägenhet som Beställaren utsätts för. 

9.8 Leveranssäkerhet 
Vid leverans ska särskild försiktighet iakttas för att minimera risken för att olyckor inträffar 
på skolgårdar, gårdar för förskolor etc. Beställaren ser det som positivt om fordon som körs in 
på skol- och förskole-områden är utrustade med backsignal. 

9.9 Leveransadress 
Leverantören ska leverera varorna direkt till de enheter som anges i 07a Bilaga: 
Leveransadresser och leveransfrekvens Sundsvall samt 07b Bilaga: Leveransadresser och 
leveransfrekvens Timrå. Beställaren förbehåller sig rätten att ändra, ta bort eller lägga till 
leveransadresser. 
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Totalt beräknas ca 70 av de i bilagorna angivna enheterna att beställa från avtalet några 
gånger per månad, resterande enheter kommer uppskattningsvis beställa någon gång per 
kvartal. 

9.10  Fel eller brist i leverans 
Vid eventuella fel eller brister i levererade varor tar Beställaren kontakt med Leverantören för 
överenskommelse om åtgärd. Eventuella kostnader i samband med överenskommen åtgärd 
bekostas av Leverantören. Transportskadat gods ska utan kostnad för Beställaren, ersättas av 
Leverantören. 

Leverantören är skyldig att med den skyndsamhet omständigheterna kräver, utan oskäligt 
uppehåll, på egen bekostnad avhjälpa fel eller brister, som består i att varan inte uppfyller 
avtalad specifikation eller funktion eller inte kan anses vara ägnad för sitt särskilda ändamål. 

Leverantören ska också minimera skadan genom att utan extra kostnad för Beställaren, om 
möjligt, anskaffa likvärdiga varor skyndsamt. Parterna ska vara överens om att ersatta varor i 
alla avseenden är att betrakta som likvärdiga med vad som ursprungligen avtalats. 

Kostnaden i samband med felbeställningar av Beställarens behöriga beställare står Beställaren 
för. 

9.11  Ersättningsleverans vid restnotering 
Ersättningsleverans av annan vara än beställd vara pga. exempelvis restnotering eller annan 
anledning godkänns inte utan Beställarens medgivande. 

Om det vid plockning av beställd vara upptäcks att denna saknas ska Beställaren omgående 
underrättas. Enbart strykning eller att varan restnoterats godkänns inte. Produkten ska ersättas 
till samma eller högre kvalitet, samma egenskaper och samma eller lägre pris. 
Ersättningsvarans pris ska inte vara högre än priset för den ursprungliga avtalsvaran.  

Om ersättningsleveranser sker upprepade gånger under en kort period och det inte kan anses 
rimligt och/eller med anledning av skäliga orsaker kan Beställaren åberopa avtalets punkt Fel 
och brister. 

Ersättning ska ske med likvärdiga, namngivna varor och ska godkännas av Beställaren. 
Leverantören ska upprätta en lista över lämpliga ersättningsartiklar för att förebygga 
eventuella olägenheter för Beställaren vid restnotering etc. Beställaren ska godkänna listan. 
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10  Varor och förpackningar 

10.1  Förpackningar och märkning 
För djupfrysta varor ska förutom gällande märkningsregler även infrysningsdatum framgå av 
märkningen. 

Vid anmodan ska produkt-, närings- och ingrediensdeklaration inklusive spårmängder för 
varor kunna erhållas. 

Den synliga delen av varje förpackningsinnehåll ska vara representativ för det totala 
innehållet. 

En varas produktinformation ska alltid överensstämma med den levererade varan. Detta 
innebär att en anbudsvara inte får förändras till sitt innehåll (råvara, tillsatser och liknande) 
utan att Beställaren i god tid informerats och godkänt förändringen. 

Innehållsförteckning och eventuell tillagningsanvisning ska vara författat på svenska. 

Förpackningar avseende vissa varor kan Beställaren ha behov av att dela. Vilka förpackningar 
som ska vara möjliga att köpa som delbara ska överenskommas mellan parterna.  

10.2  Kvalitetskrav  
Levererade varor ska vara av god kvalitet enligt vad som kan förväntas av på marknaden 
tillgängliga varor. Varorna ska även vara fria från fukt-, kyl- och frysskador och får inte ha 
andra liknande defekter. 

Alla levererade varor ska vara fria från samtliga salmonella serotyper, campolybakter och 
BSE smitta. 

Varor som betecknas/säljs som färska får ej tidigare varit frysta. 

10.3  Varors egenskaper 
Se krav på varornas egenskaper i 02.3 Svarsbilaga: Anbudssvarsfil FISK. 

10.4  Produktlarm 
När larm om skadliga/felaktiga produkter kommer ska Beställaren meddelas snarast. 
Produktlarm ska skickas både till den enhet som beställt produkterna samt till Beställarens 
övergripande kontaktperson för avtalet. 
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10.5  Produkters hållbarhet 
Leverantören ska tillämpa branschföreningen Kost & Närings rekommenderade 
hållbarhetstrappa enligt nedan (dagar=kalenderdagar): 

Hållbarhetstid från tillverkningsdag Krav på minst antal dagar kvar vid leverans 
Upp till 12 dagar 5 dagar  
13-30 dagar 7 dagar 
31-90 dagar  14 dagar 
91-300 dagar 30 dagar 
Över 300 dagar 90 dagar 

 
Om problem med hållbarhetstider uppstår för Beställaren ska Leverantören vara behjälplig 
med att lösa problemet för fortsatt säkrad kvalitet på produkterna. 

10.6  Produktinformation 
Prislistor och broschyrmaterial ska, kostnadsfritt, tillhandahållas av Leverantören i 
erforderligt antal exemplar på begäran från Beställaren. 

11  Varuförändringar 

11.1  Sortimentsförändringar  
Förändringar på Leverantörens initiativ av varor gällande innehåll, förpackningsstorlek samt 
varuutbyte ska i förväg meddelas Beställaren och kan leda till förnyad prövning av avtalets 
giltighet. Dessa sortimentsförändringar får inte meddelas vid fler tillfällen än en (1) gång per 
månad och ska meddelas senast en (1) vecka i förväg till Beställaren. 

Ersättningsvara ska vara likvärdig som den ersatta varan. Leverantören ansvarar för att varan 
uppfyller samtliga i avtalet gällande krav och villkor. Den ska minst ha samma eller högre 
kvalitet och ska erbjudas till samma eller lägre kostnad som den ersatta varan. Även om 
ersättningsvaran redan finns på avtalsprislistan ska priset justeras ned till den ursprungliga 
varan om den ersatta varan har ett lägre pris. 

Beställaren ska godkänna bytet innan ikraftträdande sker. Om Beställaren inte godkänner 
bytet ska alternativ ersättningsvara kunna erbjudas som sedermera måste godkännas innan 
bytet sker. 

Vid förändring av sortiment ska Leverantören skicka en ny pris/sortimentslista för att 
Beställaren ständigt ska ha uppdaterade listor i beställnings- och uppföljningssystem. 
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11.2  Revidering av nettoprislistan 
Nya varor inom det upphandlade varuområdet som lanseras av Leverantör kan efter 
Beställarens val ingå i avtalet. Beställaren ska skriftligen meddela om sortimentsförändringar 
och tillägg för att de ska vara giltiga. 

Eventuellt tillkommande varor under avtalstiden ska ha samma prisnivå som övriga varor 
inom samma anbudsområde/varugrupp under förutsättning att varan är inom samma 
kvalitetsnivå. Om Beställaren önskar en vara av högre kvalitet eller med särskilda egenskaper, 
vilket påverkar prisbilden, ska priset överenskommas mellan parterna. 

Beställaren följer utvecklingen på marknaden vad gäller nya varor, förändringar etc. och ser 
det som positivt om Leverantören informerar Beställaren vid sådan utveckling inom 
upphandlat område. 

Vid tillägg initierade av Beställaren ansvarar Beställaren för att kontrollera att för avtalet 
gällande krav och villkor uppfylls av varan. 

12  Kvalitetssäkring  
Leverantören ska ha ett godkänt egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004. 

Leverantören ska ha ett dokumenterat och implementerat systematiskt kvalitetsarbete som är 
relevant för avtalet. Leverantören ska, senast 6 månader efter avtalsstart, uppfylla följande 
punkter: 

 kvalitetsmål kopplat till kundnöjdhet, kvalitet på vara/tjänst samt avvikelser, 
reklamationer och klagomål. 

 dokumenterade rutiner/arbetssätt för återkommande mätning av mål, 
kravuppfyllnad och uppdatering av kvalitetsmål upprättade minst enligt ovan. 

 rutiner/arbetssätt för en specifik varas identifikation och spårbarhet genom hela 
produktions- och/eller leveranskedjan. Krav på spårbarhet syftar till att man ska 
kunna spåra en vara bakåt till dess ursprung.  

 rutin för hur underleverantörers arbete kvalitetssäkras. 
 rutiner/arbetssätt för hantering av avvikelser, reklamationer och klagomål. 
 

Vid begäran ska Leverantören inkomma med dokumentation som intygar ovan punkter. Det 
åligger Leverantören att säkerställa att kravet följs av eventuella underleverantörer som direkt 
medverkar till fullgörandet av uppdraget. Leverantören ska också säkerställa att 
underleverantörer tillhandahåller de uppgifter och den dokumentation som krävs för 
uppföljning. 
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13  Ekologisk och social hållbarhet 
De krav gällande ekologisk och social hållbarhet som Leverantören åtar sig att uppfylla finns i 
09 Bilaga: Hållbarhetskrav. 

14  Utförande 
Levererade varor/tjänster ska vara i full överensstämmelse med vad som anges i avtalet, 
upphandlingsdokumenten och vad Leverantören angett i sitt anbud. 

Leverantören ska vid utförande av uppdrag enligt detta avtal följa alla lagar, förordningar och 
föreskrifter och allmänna råd som utfärdats av statliga och kommunala myndigheter och verk 
samt Beställarens föreskrifter och riktlinjer som från tid till annan är tillämpliga på uppdraget 
eller som på annat sätt berör Leverantören vid utförande av uppdraget.    

Leverantören ska utföra alla delar av avtalat åtagande fackmannamässigt och med den 
skicklighet och omsorg som Beställaren har anledning att förvänta av ett välrenommerat 
företag verksamt inom branschen. Leverantören får inte under avtalstiden utöva verksamhet 
som kan rubba Beställarens förtroende för Leverantören. 

Leverantören ska även utföra alla delar av avtalat åtagande så att bästa tekniska och 
ekonomiska resultat uppnås för Beställaren. 

14.1  Organisation 
Leverantören ska ha organisation, förmåga och resurser att genomföra uppdraget. 

Leverantören ska ha förmåga att införskaffa en god förståelse för, och kunskap om, 
Beställarens verksamhet och uppdrag.  

Leverantören förbinder sig att vid genomförande av åtagandet använda för arbetet erforderligt 
antal resurser med för uppgiften adekvat efterfrågad utbildning och kompetens.  

14.2  Tillgänglighet 
Leverantören ska ha hög tillgänglighet och finnas tillgänglig för kontakt per telefon och e-post 
under normal kontorstid (dvs. 8.00 -17.00) året runt. Leverantören ska, om det är nödvändigt, 
kunna delta i möten såväl på plats i Sundsvall som på distans via telefonkonferens eller 
webbmöte/videokonferens. 
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14.3  Information och mässor 
Leverantören ska en gång per år anordna en mässa eller ett utbildningstillfälle på plats i 
Sundsvall/Timrå för att utbilda och visa nyheter för Beställarens personal. Sådan information 
och mässor ska ingå i anbudsgivarens pris. 

Leverantören ska också anordna en uppstartsträff/uppstartsmässa eller likvärdigt för 
Beställarens personal i samband med avtalsstart. 

15  Personal 
All kommunikation inom ramen för uppdraget, såväl muntlig som skriftlig, ska ske på 
svenska. 

Leverantören svarar för alla kostnader för t.ex. löner, sociala avgifter och andra avtalsenliga 
eller lagstadgade löneomkostnader. Leverantören är ensam arbetsgivare för den egna 
personalen och är ensam bärare av arbetsgivaransvar i förhållande till dennes personal.  

Beställaren vill säkerställa att arbetstagaren har goda arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö. 
Leverantören är skyldig att vidta åtgärder så att inte lag eller annan gällande rätt för arbetet 
åsidosätts.  

Leverantören ska kräva samma utfästelse av den som eventuellt anlitas som underleverantör. 
På begäran av Beställaren ska Leverantören lämna de uppgifter och handlingar som krävs för 
att skyldigheterna enligt ovan ska kunna kontrolleras. Skulle Leverantören brista i 
fullgörandet av detta åtagande äger Beställaren rätt att säga upp avtalet om bristen är 
väsentlig. 

16  Uppföljning och statistik 

16.1  Avtalsuppföljning 
För att kunna säkerställa att Leverantören fullgjort sina åtaganden, ska Beställaren, 
Beställarens revisorer, utsedd granskare eller utomstående kontrollorganisation, ges tillträde 
att granska Leverantörens utförande av åtaganden i detta avtal. Detta är ett krav från 
kommunallagen och i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet. Med tillträde 
avses att få begära in information, uppgifter och dokumentation från, samt träffa och tala med 
ledning, personal, i förekommande fall underleverantörer och brukare av tjänsten och deras 
anhöriga, samt att fysiskt kunna besöka verksamheten eller arbetsstället. 

Leverantören är skyldig att medverka i löpande uppföljning av leveransen och möten, samt i 
ovannämnda granskning, och ska på begäran tillhandahålla all nödvändig information och 
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dokumentation om leveranser till Beställaren, såsom exempelvis leveransavtal, dagböcker, 
protokoll, besiktningar, fakturor och räkenskapsmaterial, i den utsträckning som krävs och 
som inte står i strid med lagstiftning och börsregler som är tillämpliga för Leverantören. 

Varje part ska bära sina egna kostnader hänförliga till kontroller. 

16.2  Uppföljningsmöten 
Vid behov under avtalstiden ska parterna mötas för att följa upp avtal, uppdrag och diskutera 
förbättringsmöjligheter. Ersättning för deltagande i uppföljningsmöten utgår inte. Vid 
uppföljningsmötet kan t.ex. följande diskuteras: 

 eventuella förändringar i utförandet eller av Beställarens behov 
 optimering av avtal (leveranser, artiklar etc.) 
 klagomål som inte administrerats löpande 
 incidenter 
 problemhantering 
 aktuell branschinformation 
 aktuella aktiviteter/händelser hos Leverantören respektive hos Beställaren 

Syftet med mötena är att ömsesidigt skapa förutsättningar till förbättring och effektivisering i 
arbetet. Dessa möten ska dokumenteras av Leverantören och justeras av Beställaren. 

16.3  Statistik 
Leverantören ska kostnadsfritt tillhandahålla statistik en gång per månad över fakturerade 
kostnader och volymer totalt samt uppdelat på enskilda leveransadresser. Se 03 Bilaga: 
Hantera – Filformat månadsvis statistik för information om innehåll i statistik- och 
sortimentsfil.  

Statistiken ska förutom vad som anges i 03 Bilaga: Hantera – Filformat månadsvis statistik 
även innehålla information om beställningsvägar och hur stor andel av de olika 
beställningsvägarna respektive enhet valt samt information om närproducerade artiklar. Med 
närproducerat menar Beställaren artiklar som är producerade och/eller förädlade i 
Västernorrland, Västerbotten, Jämtland, Dalarna, Gävleborg. 

16.4  Dokumentation av avvikelser 
Leverantören ska dokumentera avvikelser och kvartalsvis tillhandahålla ett sammanställt 
dokument till Beställaren. Dokumentationen ska innehålla både de avvikelser som 
Leverantören själv upptäcker samt de avvikelser Beställaren rapporterar till Leverantören. 



  
  
 
 
 
 
 

 

 

Avtal 
Livsmedel: Storköksavtal

UH-2021-112
Anbudsområde: Fisk, färsk och fryst

Sida 20 (30)

SUNDSVALLS KOMMUN

besöksadress Norrmalmsgatan 4  postadress 851 85, Sundsvall   
telefon 060-19 10 00   e-post upphandling@sundsvall.se   webb sundsvall.se

16.5  Kontaktpersoner 
Parterna ska utse minst en kontaktperson var som ansvarar för frågor som avser avtalet, 
klagomål och fakturaförfrågningar. 

Parterna ska omgående meddela varandra om kontaktperson byts ut. 

17  Samverkan och partnerskap för ökad hållbarhet 
Beställarens ambition är att avtalet ska vara dynamiskt och flexibelt inom givna ramar. 
Beställaren ser Leverantören som en viktig partner i arbetet med hållbarhetsfrågor kring 
livsmedel. Återkommande dialoger kring hållbarhetskrav, artiklars hållbarhetsdatum, 
kravuppfyllnad, volymförändringar, förändrad inriktning i hållbarhetsfrågor osv. är en viktig 
del av avtalet. Det kan exempelvis handla om samverkan kring hantering av matsvinn i olika 
produktionsled, särskilda projekt eller insatser på utvalda skolor/enheter, aktiviteter för att 
främja nationell, regional eller lokal livsmedelsproduktion eller samarbete kring 
utbildningspaket till Beställarens tjänstemän eller politiker.  

Beställaren önskar att Leverantören är en aktiv part så till vida att förbättringsområden 
definieras och lösningar föreslås även om inte Beställaren specifikt efterfrågat sådan 
genomlysning. 

Den Samarbetsmodell som överenskommits enligt punkt Samarbetsmodell nedan ligger som 
grund till partnerskapet inom ramen för avtalet. 

17.1  Förhandling och ändring av avtalat uppdrag 
Parterna kan under avtalsperioden överenskomma om förändring och tillägg till detta avtal 
under förutsättning att ändringen inte medför att avtalets övergripande karaktär ändras. 
Förhandling om avtalsförändring beslutas inom ramen för Samarbetsmodellen. 

En sådan ändring kan avse en eller flera av följande punkter: 

a) Anpassningar i avtalat åtagande som har blivit nödvändiga pga. ändrade beslut eller 
ändrad inriktning i hållbarhetsfrågor. 

b) Förändrad eller utökad omfattning kring avtalade varor. 
c) Förändring av avtalade priser, vilket avser förändring som ej hanteras genom 

prisjusteringen, t.ex. prisförändring till följd av förändringar i beställningar, 
volymförändringar eller en allmän prissänkning i aktuell bransch. 

d) Anpassningar avseende varor eller leveranser pga. förändringar i Beställaren 
organisation. 

e) Optimering av avtalat sortiment som exempelvis tillägg, ändring eller borttag av 
vara/varor från avtalad prislista. 
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Sådan ändring ska ske i enlighet med LOU och får ej väsentligt utöka eller förändra avtalets 
omfattning. Ändringen ska antingen vara av begränsat värde eller vara nödvändig och/eller 
tvingande på grund av verksamhetsmässig eller teknisk utveckling. 

Överenskommelsen om avtalsförändring enligt ovan sker efter båda parters godkännande och 
fastställs skriftligen. 

17.2  Samarbetsmodell 
Här kommer text fyllas i med anbudsgivarens beskrivning av Samarbetsmodell, alternativt 
hänvisning till bilaga. Beskrivningen hämtas från anbudsgivarens anbud. 

18  Fel och brister 
Utfört arbete ska anses vara felaktigt om det inte stämmer överens med detta avtal, 
upphandlingsdokumenten och/eller beställning av uppdrag/tjänst inom ramen för detta avtal. 
Beställaren har rätt att påtala fel om det framgår att uppdraget har utförts felaktigt även om 
betalning skett.  

Leverantören ska skyndsamt rätta fel och brister som framkommit vid uppföljning, 
reklamation, revision och/eller tillsyn. I det fall Leverantören inte kan avhjälpa felet på 
produkten alternativt leverera ny produkt inom den tidsram som Beställaren godkänner har 
Beställaren rätt att beställa produkten från annan leverantör. Eventuella merkostnader för 
Beställaren i samband med detta, jämfört med avtalspriser, ska Leverantören bekosta. 

18.1  Åtgärder 
Vid större eller återkommande identifierade fel eller brister i leveransen till Beställaren ska 
Leverantören vidta nödvändiga åtgärder omedelbart.  
Beställaren kommer att vidta följande åtgärder i nämnd ordning: 

1. Dialog mellan parterna inleds. 
2. Handlingsplan för åtgärder ska upprättas. Av handlingsplanen ska framgå hur åtgärder 

ska vidtas och när åtgärderna ska vara genomförda. 
3. Av Leverantören genomförda åtgärder följs upp och redovisas för Beställaren. 
4. Om Leverantören inte vidtagit de åtgärder som enligt handlingsplanen ska vara 

genomförda inom angiven tidsram kommer Beställaren att tillämpa avtalets punkt 
gällande Vite och/eller Uppsägning. 
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18.2  Påföljder 
Vid fel och brister i leveransen har Beställaren rätt att kräva avhjälpande utan kostnad för 
Beställaren alternativt prisavdrag motsvarande felet. Beställaren har rätt att innehålla 
betalning av avtalad ersättning så länge felet/bristen består. För de fall Beställaren avser 
innehålla betalning enligt denna punkt ska Beställaren skriftligen underrätta Leverantören om 
detta. 
Om Leverantören åsidosätter sina skyldigheter att komma till rätta med identifierade fel 
och/eller brister i leveransen har Beställaren rätt att tillämpa detta avtals punkt gällande Vite 
och/eller Uppsägning. 

19  Vite 
Om Leverantören bryter mot avtalade villkor, och detta inte beror på Beställaren eller kan 
anses utgöra Force majeure, är Beställaren berättigad att av Leverantören erhålla vite. 

Beställaren kan begära vite om Beställaren och Leverantören inte kommit tillrätta med de 
problem som uppstått efter åtgärder enligt beskrivet under punkt Åtgärder i detta 
avtalsdokument. 

Händelser som beror på Beställaren, Beställarens övriga avtal, kan anses utgöra Force 
majeure eller andra händelser som inte Leverantören kunnat eller borde ha förutsett ska inte 
ligga som grund för vite. Leverantörens avtal eller överenskommelser med tredje part ska inte 
påverka Beställarens möjlighet till vite.  

Rätten till avtalsvite gäller inte om Leverantören kan visa att den bristande avtalsuppfyllelsen 
beror på omständigheter utom Leverantörens kontroll som Leverantören skäligen inte hade 
kunnat förebygga. 

Eventuellt vitesbelopp tas ut av Beställaren genom kvittning på Leverantörens faktura, via 
kreditfaktura. 

Om Leverantören inte har åtgärdat felet eller bristen när maximalt vite utgått kan Beställaren 
skriftligen ge Leverantören en skälig slutlig frist för avhjälpande. Är felet inte avhjälpt när 
fristen löpt ut har Beställaren rätt att säga upp avtalet enligt avtalets punkt Uppsägning. 

19.1  Avtalsbrott eller andra fel och brister 
Om Leverantören inte följer anvisningar enligt avtalet eller brister i sitt uppdrag exempelvis 
gällande prisjusteringar, felfakturerade priser, felaktig hantering av produktändringar, 
leveransförseningar etc. är det att betraktas som avtalsbrott. 
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Om Leverantören i övrigt bryter mot avtalade villkor och ej vidtagit de åtgärder som enligt 
handlingsplanen ska vara genomförda inom angiven tidsram, se avsnitt Åtgärder, har 
Beställaren rätt att utta vite till dess att felet är åtgärdat eller till dess att vitestak är uppnått. 

Beställaren har vid begäran i sådana fall rätt till vite enligt följande modell: 

≤4 veckor: 5 000 kr per påbörjad vecka (dvs. vecka 1-4) 
>4 veckor: 10 000 kr per påbörjad vecka (dvs. fr.o.m. vecka 5) 

Maximalt vite (vitestak) som kan utgå är 100 000 kr per tillfälle som vite begärs. 

20  Uppsägning och tvistlösning 
Om någon av nedan angivna händelser inträffar efter avtalets ingående har Beställaren rätt att, 
helt eller delvis, säga upp avtalet. Uppsägning av avtalet ska ske skriftligen. 

Uppsägning kan ske enligt nedan beskrivna anledningar;  

 Ekonomiska och/eller organisatoriska förändringar 
 Åsidosättande av förpliktelser – uppsägning i förtid 
 Uppsägning med omedelbar verkan 
 Takvolymer 

Efter uppsägning ska Leverantören överlämna allt icke redan överlämnat material och annat 
som Beställaren har ägande- och förfoganderätt till. 

Leverantören har inte rätt till skadestånd eller annan ersättning på grund av uppsägning enligt 
angivna uppsägningsgrunder.  

Om Beställaren säger upp avtalet har Leverantören endast rätt till ersättning för den del av 
uppdraget som utförts före uppsägningsdagen. 

Det som anges nedan utesluter inte att uppsägning kan ske på grund av omständigheter i 
övrigt som anges i lag eller som på andra sätt anses skäligen rimliga. 

20.1  Ekonomiska och/eller organisatoriska förändringar 
Ekonomiska eller organisatoriska förändringar inom Beställaren, ändrad 
verksamhetsinriktning eller ändrat huvudmannaskap, som ändrar omfattningen av avtalet kan 
leda till att hela eller delar av avtalet måste sägas upp under avtalsperioden. Förhandlingar 
upptas mellan parterna vid sådan förändring. Uppsägningstiden ska i sådana fall vara minst tre 
(3) månader eller enligt överenskommelse. 
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20.2  Åsidosättande av förpliktelser – uppsägning i förtid 
Om motparten i väsentlig omfattning åsidosätter sina förpliktelser och gör sig skyldig till 
avtalsbrott enligt avtalet och inte inom rimlig tid, trots skriftligt påpekande, vidtar godtagbar 
rättelse, har båda parter rätt att säga upp detta avtal. 

Om Leverantören vid upprepade tillfällen bryter mot avtalet och dessa fel och brister inte 
åtgärdas enligt avtalets avsnitt Fel och brister, ska detta anses utgöra sådan väsentlig brist 
som ger Beställaren rätt att säga upp avtalet i förtid. 

Uppsägningstiden är två (2) månader eller enligt överenskommelse. Om avtalet sägs upp på 
grund av att Leverantören brutit mot avtalet har Beställaren rätt till ersättning för den skada 
som orsakas av uppsägningen. 

20.3  Uppsägning med omedelbar verkan 
Beställaren har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om förhållande enligt lagen 
(2016:1145) om offentlig upphandling 13 kap. 1-3 §§ LOU är uppfyllt.  

Beställaren har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet helt eller delvis om 
Leverantören före eller efter avtalets tecknande inte lämnar in uppgifter om företaget som är 
av väsentlig betydelse för avtalets tillkomst eller dess fortsatta giltighet. 

Avtalet sägs upp med omedelbar verkan om förvaltningsrätt eller annan juridisk instans 
förklarar upphandlingen eller avtalet ogiltig eller kräver rättelse i sådan omfattning att det 
påverkar val av leverantör. 

20.4  Takvolymer 
Beställaren har rätt att säga upp avtalet om värdet/volymen överstiger det maxvärde/den 
maxvolym som angivits i samband med upphandlingen. 

20.5  Tvist 
Tvist på grund av detta avtal ska i första hand lösas av parterna och i andra hand ska tvist 
avgöras av allmän domstol i enlighet med svensk lag, med undantag för svenska lagvalsregler. 
Leverantören har inte rätt att avbryta avtalsåtagandet för att tvist prövas i domstol. Beställaren 
har heller inte rätt att hålla inne betalning som inte direkt omfattas av tvisten, eller att i övrigt 
låta bli att utföra sina skyldigheter. 
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21  Ansvar 

21.1  Dataskyddsförordningen 
Den upphandlande myndigheten är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter 
inom den upphandlande myndigheten. Om Leverantörens tillhandahållande av varor eller 
tjänster innefattar behandling av personuppgifter för den upphandlande myndighetens 
räkning, är Leverantören den upphandlande myndighetens personuppgiftsbiträde.  

Leverantören ska följa dataskyddsförordningen (GDPR, Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679)) samt övriga vid var tid gällande författningsbestämmelser om 
behandling av personuppgifter.  

Ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal enligt Beställarens mall ska på Beställarens 
uppmaning upprättas mellan den upphandlande myndigheten (personuppgiftsansvarig) och 
Leverantören (personuppgiftsbiträde). Personuppgiftsbiträdesavtalet ska innehålla 
instruktioner om hur behandlingen får utföras och vilka informationssäkerhetskrav som gäller. 

21.2  Tillstånd och försäkringar för verksamheten 
Leverantören har det fulla ansvaret för att utverka alla tillstånd och bemyndiganden som krävs 
för att fullgöra avtalet i enlighet med de lagar, förordningar och krav som gäller. 

Leverantören ska inneha ansvarsförsäkring med ett försäkringsbelopp på minst 10 miljoner 
SEK för varje skada.  

Leverantören svarar gentemot Beställaren enligt lag och gällande rätt för skador som 
Leverantören orsakat. Leverantören ska inneha försäkring för verksamheten som håller 
Beställaren skadefri gentemot tredje part. Föreligger ersättningsgill skada enligt ovan ska 
Beställaren vidta åtgärder för att begränsa skadan, såvida dessa åtgärder inte orsakar oskälig 
kostnad, eller annars är oskäligt betungande.  

Beställaren är inte skyldig att ersätta Leverantören för skador på dennes personal, anläggning 
och material. 

Skadeståndsanspråk riktade mot Beställaren som beror på att Leverantören inte uppfyllt 
avtalade villkor, ska ersättas av Leverantören. 

Försäkringar ska tecknas och vidmakthållas under hela avtalsperioden. Bevis om att ovan 
nämnda försäkringar har tecknats ska vid begäran överlämnas till Beställaren. 
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21.3  Underleverantör 
Endast Leverantören kan utgöra Beställarens juridiska motpart i avtalet. Leverantören har 
dock vid behov möjlighet att anlita underleverantör.  

Leverantören svarar för sina underleverantörers leverans så som för egen leverans. 
Leverantören svarar vidare för att underleverantörerna följer de villkor och förutsättningar 
som anges i avtalet. 

Mellan Leverantören och underleverantör ska det finnas ett giltigt samarbetsavtal. 
Leverantören ska på begäran från Beställaren kunna uppvisa giltigt samarbetsavtal. 

Byte av underleverantör och anlitande av ytterligare underleverantör får endast ske efter 
godkännande av Beställaren. 

Beställaren förbehåller sig rätten att under avtalsperioden kontrollera att angivna 
underleverantörer har inbetalt skatter och lagstadgade avgifter, samt uppfyller de krav som 
ställts för att kunna tillhandahålla tjänster och produkter med stöd av detta avtal. Detta gäller 
även i förhållandet underleverantör till underleverantör osv. 

21.4  Krav på registrering 
Leverantören ska vara registrerat i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande 
register, som förs i det land där Leverantörens verksamhet är etablerad. 

Leverantören garanterar för sig och eventuell underleverantör innehav av F-skattsedel samt 
förbinder sig att omedelbart meddela Beställaren om denna återkallas.  

21.5  Ekonomisk stabilitet 
Leverantören ska ha en tillräckligt stabil ekonomi för att utföra uppdraget. Under avtalstiden 
ska Leverantören ha en rating (riskklass) motsvarande lägst Grön huvudrating i enlighet med 
Inyett eller likvärdig rating hos annat kreditinstitut.  

I de fall Leverantören inte kan uppfylla god kreditvärdighet ska Leverantören på begäran av 
Beställaren lämna en godtagbar förklaring till ifrågavarande kreditvärdighet. 

21.6  Begränsning av marknadsföringsrätt 
Leverantören eller av denne anlitad underleverantör får inte hänvisa till Beställaren i reklam, 
marknadsföring eller dylikt utan Beställarens skriftliga beviljande. Leverantören ska i förväg 
samråda med Beställaren om informationsmaterial som ska publiceras. 
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21.7  Sekretess 
Leverantören förbinder sig att inte röja eller på något sätt utnyttja sekretessbelagd uppgift som 
Leverantören får del av genom tillkomsten eller genomförandet av uppdrag. 

Leverantören har inte rätt att utan Beställarens skriftliga beviljande publicera eller på annat 
sätt offentliggöra rapporter eller annat material eller information som Leverantören upprättat, 
fått eller tagit del av genom uppdraget.  

Leverantören innefattar alla personer som denne på något sätt involverar för att fullgöra sina 
åtaganden mot Beställaren samt andra personer som på något sätt kan komma i kontakt med 
uppgifterna. 

Leverantören förbinder sig att underrätta de medarbetare som kommer att sysselsättas med 
uppdraget om de sekretessbestämmelser som gäller, samt att i övrigt hantera uppdraget med 
den diskretion som är nödvändig. 

Leverantören ansvarar även för att underleverantörer följer vad som föreskrivits ovan. 

Sekretesskyldigheten gäller även om avtalet i övrigt upphört. 

21.8  Garanti 
Leverantören garanterar att varje uppdrag utförs med största omsorg och att arbetet utförs på 
ett fackmannamässigt sätt under etiska former. När Beställaren så begär ska brister i 
uppdraget orsakade genom avvikelser från avtalad specifikation åtgärdas av Leverantören. 
Sådant arbete ingår i överenskommen ersättning och ska av Leverantören utföras utan oskäligt 
uppehåll. 

21.9  Ansvarsbegränsning 
Skulle skadeståndsansvar uppstå för Leverantören är Leverantörens ansvar begränsat till ett 
sammanlagt belopp om 10 prisbasbelopp per skadeståndstillfälle och kalenderår. Med 
prisbasbelopp menas prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring gällande 
vid tiden för skadans uppkomst. Skadeståndet begränsas till direkta skador. 
 
Begränsningarna i föregående stycke gäller inte om:  

 Uppsåt eller grov vårdslöshet ligger Leverantören till last, eller  
 Skadeståndsansvaret täcks av Leverantörens försäkring. I sådant fall maximeras 

ersättningsskyldigheten till Leverantörens försäkringsbelopp jämte förekommande 
självrisk, eller  

 Leverantören enligt lag eller rättspraxis har ett längre gående ansvar för en skada. 
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Vitesutfall ska inte medföra några begränsningar avseende Beställarens rätt till skadestånd. 

21.10 Ansvarsbefrielse – Force majeure 
Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt avtalet på grund av omständighet som 
part inte kunnat råda över – såsom krig, naturkatastrof, myndighetsbestämmelse, lag eller 
liknande – och som parten inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående 
och vars följder parten inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, ska detta utgöra 
befrielsegrund som medför framflyttning av avtalade tidpunkter för prestation och befrielse 
från skadeståndsskyldighet och andra eventuella påföljder.  

Till förtydligande är parterna överens om att strejk eller lockout hos part samt blixtnedslag, 
översvämning eller eldsvåda i Leverantörens driftlokaler inte utgör force majeure. 

Begäran om ansvarsbefrielse ska ske skriftligen och godkännas av Beställaren. 

21.11 Ändrade förhållanden 
Vid politiska beslut och myndighetsbeslut eller organisatoriska förändringar som påverkar 
förutsättningarna för vad som har avtalats, förbehåller sig parterna rätten till omförhandling. 
Begäran om omförhandling ska ske minst fyra (4) veckor innan förhandling påbörjas. Begäran 
om omförhandling befriar inte part från skyldighet att fullgöra sina förpliktelser enligt detta 
avtal tills nytt avtal har slutits. 

Beställaren har rätt att utan ersättnings- och skadeståndsansvar anlita annan leverantör om 
Leverantören är förhindrad att fullgöra uppdrag och fullgörandet är nödvändigt för att 
Beställaren ska uppfylla sitt ansvar enligt gällande lagstiftning. 

21.12 Meddelarskyldighet 
Leverantören ska snarast möjligt skriftligen informera och i lämplig omfattning samråda med 
Beställaren om det framstår som sannolikt att någon av nedanstående händelser kommer att 
inträffa: 

- Ägarbyte eller ändrad bolagsform 
- Konkurs, betalningsinställelse 
- Myndighetsbeslut som kan komma att påverka vad som avtalats 
- Omständigheter som kan försvåra samarbetet mellan parterna 

21.13 Form på ändringar och tillägg 
Eventuella ändringar av och tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknade av 
behöriga personer från båda parter. Mindre förändringar såsom produktutbyten ska vara 
skriftliga, men kan hanteras elektroniskt utan undertecknande från berörda parter. 
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21.14 Ändringsbegäran via e-Avrop 
Funktionen ändringsbegäran på avtalets sida på www.e-avrop.com ska användas då 
Leverantören önskar ändra eller uppdatera text avseende avtalet. Detta gäller exempelvis 
uppdatering av kontaktuppgifter mm., om inte annat överenskommes mellan parterna.  

Observera att detta inte gäller ändringar av artikellistor eller annan specifikation av uppdraget. 
Sådana ändringar ska inte ske via e-Avrop. 

21.15 Överlåtelse av avtal 
Leverantören får inte överlåta eller pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta 
avtal utan Beställarens skriftliga tillstånd. 

22 Avtals upphörande 
Leverantören ska se till att avtalet avslutas på ett fackmannamässigt sätt. 

Avtalet ska avslutas på ett sätt som underlättar överlämnandet av pågående eller avslutade 
uppdrag till Beställaren eller tredje part utan onödig kostnad eller störning för Beställaren 
eller tredje part. Leverantören ska vara Beställaren och tredje part behjälplig i skälig 
omfattning vid avtals upphörande eller vid byte av leverantör vid nytt avtalstecknande. 

Leverantören ska omgående, när så efterfrågas, överlämna all relevant dokumentation till 
Beställaren eller eventuell tredje part som Beställaren anvisar till. 

23 Bilagor 
 Prisbilaga 
 Eventuella ytterligare bilagor 

24 Undertecknande 
Detta avtal är upprättat och signerat digitalt, varav parterna erhållit var sitt exemplar.



 

 

 

  
 

Avtal 
Livsmedel: Storköksavtal 
UH-2021-112 
Anbudsområde: Kött (nöt, fläsk, lamm, kyckling) 
 

 Stöd för dig som är leverantör till Sundsvalls 
kommun hittar du på sundsvall.se.

 Klicka på länken: 
http://www.sundsvall.se/Naringsliv-och-
arbete/Upphandling-och-inkop/

http://www.sundsvall.se/Naringsliv-och-arbete/Upphandling-och-inkop/
http://www.sundsvall.se/Naringsliv-och-arbete/Upphandling-och-inkop/
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Avtal för leverans av Livsmedel: Storköksavtal 
Anmärkning: Texter markerade med kursiv text och blå teckenfärg kommer att fastställas i 
samband med upprättandet av upphandlingskontraktet. 

1 Avtalsparter 
Avtal gällande Livsmedel: Storköksavtal har slutits mellan: 

Beställaren: Sundsvalls kommun, org.nr. 212000-2411 

Leverantören: Företagsnamn, org.nr. Organisationsnummer 

1.1 Övriga deltagande parter 
Deltagande part utöver Sundsvalls kommun är: 

Timrå kommun, org.nr. 212000-2395. 

Samtliga i upphandlingen deltagande parter har rätt att använda avtalet. 
I avtalet använda begreppet ”Beställaren” avses samtliga deltagande parter. 

2 Anbudsområde 
Detta avtal avser tillhörande upphandlings anbudsområde 4: Kött (nöt, fläsk, lamm, 
kyckling).  

3 Omfattning och handlingar 
Leveransens omfattning framgår av avtalet med tillhörande bilagor samt 
upphandlingsdokumenten. Om handlingarna innehåller motstridiga uppgifter ska 
handlingarna gälla i nedan nämnd ordning om inte omständigheterna uppenbarligen motiverar 
annat. 

1. Skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal som överenskommits mellan parterna i 
omvänd datumordning. 

2. Detta avtal med bilagor. 
3. Upphandlingsdokumenten inklusive bilagor och eventuella frågor och svar samt 

kompletteringar. 
4. Leverantörens anbud inklusive bilagor och eventuella kompletteringar. 
5. ALOS05  



  
  
 
 
 
 
 

 

 

Avtal 
Livsmedel: Storköksavtal

UH-2021-112
Anbudsområde: Kött (nöt, fläsk, lamm, kyckling)

Sida 3 (30)

SUNDSVALLS KOMMUN

besöksadress Norrmalmsgatan 4  postadress 851 85, Sundsvall   
telefon 060-19 10 00   e-post upphandling@sundsvall.se   webb sundsvall.se

Beställaren garanterar inte en viss volym eller ett visst värde under avtalstiden. Eventuellt 
angivna volymer är uppskattade behov. Leverantören är skyldig att leverera i enlighet med det 
verkliga behovet och fakturera för faktisk användning. 

Maximal avropsvolym (takvolym) under hela avtalsperioden om fyra (4) år är 24 miljoner 
kronor. 

4 Avtal och avtalstid 
Avtalstiden är två (2) år fr.o.m. 2022-10-01 t.o.m. 2024-09-30, förutsatt att avtalet har 
undertecknats av båda parter. 

Om avtalet inte sägs upp av Beställaren senast tre (3) månader före avtalstidens utgång, 
förlängs avtalet att gälla ytterligare 1 (ett) år, t.o.m. 2025-09-30.  

Om avtalet inte sägs upp av Beställaren senast tre (3) månader före förlängningsårets utgång 
förlängs avtalet ytterligare ett (1) år t.o.m. 2026-09-30. 

Tänkt avtalsstart och avtalsslut gäller under förutsättning att upphandlingen inte blir föremål 
för överprövning eller hindras av någon annan omständighet som försenar avtalsstarten. I så 
fall skjuts avtalsstart och avtalsslut fram i motsvarande utsträckning som hindret varar. 

4.1 Avtalsform 
Avtal sluts genom ett skriftligt upphandlingsavtal som undertecknas av parterna. Andra 
kommersiella villkor som Leverantören bifogat till anbudet ska inte beaktas. 

Avtalsformen är ramavtal. 

Avtalet är juridiskt bindande under förutsättning att det är undertecknat av både Beställaren 
och Leverantören. 

5 Förbehåll 
Beställarens förvaltningar äger rätt att under avtalsperioden göra provköp av alternativa varor 
från annan leverantör samt rätt att när det på grund av särskilda omständigheter så krävs köpa 
varor från annan leverantör. Enstaka leveranser av särskilt stor omfattning eller leveranser 
som bör ingå i annan leverantörs åtagande äger Beställaren rätt att köpa från annan leverantör. 

Om Leverantören inte har den vara som efterfrågas från Beställaren, det vill säga att de behov 
och krav på varan Beställaren har i form av förpackningsstorlek, kvalitet, leveranstid eller 
andra parametrar inte uppfylls av Leverantören, har Beställaren rätt att köpa varan från annan 
leverantör och/eller via annat avtal.  
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Beställaren förbehåller sig rätten att upphandla/köpa artiklar inom avtalets anbudsområde av 
annan leverantör om de inte särskilt angivits och efterfrågats i avtalets föregående 
upphandlings bilagor 02.4 Svarsbilaga: Anbudssvarsfil KÖTT eller under avtalet uppdaterad 
prislista. 

Avtalet gäller angivna enheter i 07a Bilaga: Leveransadresser och leveransfrekvens Sundsvall 
samt 07b Bilaga: Leveransadresser och leveransfrekvens Timrå och omfattningen är 
beräknad utifrån de enheter som Beställaren klassar som storkök. Övriga enheter inom 
Beställarens organisation avropar från ett eller flera andra ramavtal då deras behov är mer likt 
ett hemhushåll än ett storkök. 

Inköp av livsmedel i pedagogiskt (socialt- eller tränings-) syfte kan komma att ske på annat 
sätt under avtalsperioden. 

5.1 Hållbarhet och matsvinn 
Beställaren förbehåller sig rätten att göra tillfälliga köp av annan leverantör av artiklar som 
närmar sig utgången av sin hållbarhetstid med anledning av livsmedelsbranschens utmaning 
med matsvinn. Leverantören ska vara behjälplig om Leverantörens underleverantör/producent 
har sådana partier att sälja till Beställaren. Vid sådana köp gäller inte avtalat villkor om 
kvarstående hållbarhetstid för artiklar. Detta är ett av Beställarens bidrag till att minska 
matsvinn i alla led. 

6 Priser 
Samtliga priser är angivna i netto, exkl. mervärdesskatt. Avtalade priser är senast 
överenskomna och därmed gällande prislista. 

Pris anges i svenska kronor exklusive mervärdesskatt och inkluderar samtliga kostnader som 
kan uppstå som en följd av avtalat åtagande, dvs. inklusive eventuella emballage, frakt, 
packning, transport, FTI-avgift, tull, resor, logi, traktamente samt övriga kostnader förenade 
med uppdraget. Inga övriga kostnader får tillkomma på offererat pris. 

6.1 Prisjustering 
Priserna är fasta till och med 2022-10-31. Därefter får prisjustering göras månadsvis, under 
förutsättning att underlag inkommer i tid enligt nedan. 

Basprisdag är: 2022-05-03 

Beställningsdagens pris ska gälla vid fakturering. Priset är fast i 14 kalenderdagar. Om 
beställaren valt ett senare leveransdatum än 14 kalenderdagar efter beställning får priset 
ändras enligt eventuell prisjustering. 
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6.1.1 Begäran om prisjustering 
Begäran om prisjustering ska skickas till överenskommen mottagare hos respektive 
deltagande kommun senast 14 kalenderdagar före prisjusteringens ikraftträdande.  

Begäran om prisjustering ska ske skriftligen och innehålla underlag som styrker förändringen. 
Prisjusteringar får inte ske med retroaktiv verkan, inkommer prisjustering eller underlag 
senare än vad som avtalats sker prisjustering tidigast vid nästa prisjusteringstillfälle. 

Prisjusteringar lämnas på avtalsprodukter med produktens positionsnummer både med pris 
per kilo/liter och pris per förpackning. Mall för prisjusteringar tillhandahålls av Beställaren 
eller enligt överenskommelse med hjälp av Leverantörens egen mall. 

6.1.2 Godkännande av prisjustering 
Prisförändringar ska före ikraftträdande skriftligen godkännas av Beställaren. 

Prisjustering får aldrig ske till högre belopp än den förändring i kronor och ören som 
leverantören erhållit från sin underleverantör. Leverantören ska kunna visa på faktiska 
kostnadsförändringar, vilka inte får vara orsakade av Leverantören själv. Aviserad 
prisjustering ska vid anmodan kunna verifieras med producents prisjustering och med 
bibehållen marginal. Bibehållen marginal innebär att om producenten höjer eller sänker priset 
med 1 SEK ska leverantören också höja eller sänka priset med 1 SEK. För producenter kan 
faktiska kostnadsförändringar innefatta till exempel ändrade foder-, drivmedels- eller 
utsädespriser. I de fall Leverantören själv är producent ska denne kunna visa verifikat på 
samma sätt som övriga producenter. Leverantören ska därmed lämna underlag för 
prisjusteringar även på sina egna märkesvaror (så kallad EMV). 

Vid prisjusteringar som är högre än vad Beställaren anser rimligt ska Leverantören vid 
anmodan från Beställaren vara Beställaren behjälplig och om möjligt försöka hitta förslag på 
likvärdig produkt till lägre pris. 

Om prisförändring inte kan accepteras äger part rätt att säga upp avtalet med 90 
kalenderdagars uppsägningstid. Fram till denna tidpunkt ska det tidigare avtalade priset gälla. 

6.1.3 Prislistor 
Uppdaterad prislista ska skickas i PDF-format samt i excelformat till Beställaren. Vid 
prisjusteringar ska även prisuppdateringar kunna anpassas till Beställarens förekommande 
kostdatasystem och e-handelssystem. Pricat kompatibelt med systemet Matilda enligt SFTI-
standard (eller i annat överenskommet format) ska utan anmodan skickas till Beställarens 
kontaktperson gällande detta avtal samt till Beställarens förekommande e-handelssystem och 
uppföljningssystem Hantera. 
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6.2 Prisvariation 
Prisvariation på grund av ändringar i avtalat uppdrag eller beställda varor som påverkar 
uppdragets omfattning kan förekomma och hanteras då enligt punkt Förhandling och ändring 
av avtalat uppdrag i detta dokument. 

6.3 Prisfallsklausul 
Om konkurrensläget på marknaden förändras på sådant sätt att priserna sjunker eller om 
Leverantören tillfälligt eller bestående sänker priset på en avtalad produkt i sin ordinarie 
prislista ska avtalets priser sänkas med motsvarande. Det åligger Leverantören att omedelbart 
underrätta Beställaren om sådan justering. 

7 Fakturering och betalning 
På faktura, transport- och följehandlingar ska alltid Beställarens namn, referensnummer, 
leveransadress, beställningsnummer anges samt anbudsvaror märkas upp. 

På fakturan ska även Leverantörens namn, F-skattebevisnummer, post-/bankgironummer, 
organisationsnummer, faktura- och i förekommande fall OCR-nummer, fakturadatum, 
artikelnummer, arten och omfattningen av levererade artiklar samt eventuell utförd tjänst, 
fakturabelopp samt momsbelopp anges.  

Fakturor som Leverantören utfärdar till Sundsvalls kommunkoncern (förvaltning eller bolag) 
ska överensstämma med den europeiska standarden för elektronisk fakturering (i Sverige 
heter standarden PEPPOL BIS Billing 3) som Europeiska kommissionen har hänvisat till i 
Europeiska unionens officiella tidning, om inte Leverantören och den upphandlande 
myndigheten eller enheten ingått avtal om att en annan standard för elektronisk fakturering 
ska användas. 

För mer information om fakturering se: www.sundsvall.se/fakturera. 

Fakturan sänds snarast efter leverans, dock senast en månad efter att leveransen utförts. 
Fakturerings- och expeditionsavgifter får ej debiteras. 

Dröjsmålsränta får påföras i enlighet med svensk räntelag, dvs. först från och med den 30:e 
dagen från fakturans ankomstdag till Beställaren. Dröjsmålsränta betalas ej för faktura med 
avvikelser såsom: 

 felaktigt eller ofullständig faktura 
 priset avviker från avtalat pris 

http://sfti.se/standarder/bestallningsprocesssftisvehandel/svefakturaochpeppolbisbilling/peppolbisbilling30.3470.html
http://www.sundsvall.se/fakturera#_blank
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 felaktig eller ofullständig adress 

7.1 Betalningsvillkor 
Betalning erläggs senast 30 kalenderdagar efter erhållen faktura med specifikation och 
godkänd leverans.  

7.2 Avgifter 
Administrativa avgifter, order-, expeditions-, faktureringsavgifter, eller andra liknande 
avgifter får inte faktureras. 

7.3 Elektronisk handel 

7.3.1 Generellt kring e-handel 
Sundsvalls kommun har beslutat att införa e-handel. Syftet är att skapa effektiva 
inköpsprocesser som möjliggör en förbättrad styrning av inköp mot befintliga upphandlade 
avtal. E-handeln innefattar processen efter tilldelat avtal till e-order, leverans och e-faktura.  

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) ger information om e-handel i offentlig sektor. 
SFTI är ett samverkansprojekt för att främja utvecklingen av en effektiv affärsprocess för e-
handel mellan offentlig sektor och leverantörer av varor och tjänster. SFTI informerar om e-
handel och rekommenderar standardiserade meddelanden för e-handel, inklusive e-faktura. 
Frågor om e-handel som direkt rör den här upphandlingen ska alltid ställas till Beställaren. 

Peppol är ett internationellt nätverk för elektroniska inköp som gör e-handel och e-
upphandling enklare. Nätverket benämns ibland som Peppols infrastruktur och det består av 
flera delar, bland annat en teknisk infrastruktur, gemensamma meddelandestandarder och en 
organisation som utvecklar nätverket. 

7.3.2 Ansvar för format, kommunikationssätt och kostnader 
De format och kommunikationssätt som parterna använder för standardiserade meddelanden 
för e-handel ska vara rekommenderade av SFTI, såvida inte annan standard överenskommits 
mellan parterna. I de fall ett format eller kommunikationssätt som anges nedan upphör att 
rekommenderas har Beställaren rätt att anvisa ett annat likvärdigt alternativ som SFTI 
rekommenderar. 

Leverantör som skickar av SFTI rekommenderade Peppolmeddelanden ska skicka dem via 
Peppolnätverket. Leverantör som tar emot av SFTI rekommenderade Peppolmeddelanden ska 
vara registrerad i Peppols registerfunktion Service Metadata Publisher (SMP) för att kunna ta 
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emot den aktuella meddelandetypen. Meddelanden som skickas via Peppolnätverket måste 
följa formatets regler och versionsuppdateringar.  

Leverantören är ansvarig för kostnader som förknippas med sin del av e-handeln, inklusive 
kommunikationen. 

7.3.3 Alternativ för leverantörer utan webbutik 
Leverantör ska i första hand använda alternativet Webbutik enligt nedan beskrivning och i 
andra hand alternativ Katalog. Katalog ska endast användas av Leverantör som ej har 
kapacitet att erbjuda webbutik. 

7.3.4 Webbutik 
Leverantören ska senast vid avtalets ikraftträdande tillhandahålla en webbutik som är 
avgränsad enligt följande: 

 Behörighet att använda den avgränsade webbutiken ska förbehållas av Beställarens 
angivna användare. 

 Den avgränsade webbutiken ska enbart innehålla avtalat sortiment samt övrigt 
sortiment inom område Livsmedel, dvs. föremålet för upphandlingen.  

 Den avgränsade webbutiken ska tydligt visa avtalade nettopriser/anbudsvaror.  
 Leverantören ska vid förfrågan tillhandahålla datafiler som på ett strukturerat sätt 

redovisar den avgränsade webbutikens innehåll.  

7.3.4.1 Punch Out  
Webbutiken ska kunna integreras med Beställarens e-handelssystem enligt: 

1. Peppol BIS Punch Out, inklusive den rekommenderade metoden för överföring och 
inloggningsförfarande, det vill säga Peppol Punch Out Login & Transmission 
Specification.  

7.3.5 Katalog  
Leverantören ska senast vid avtalets ikraftträdande skapa och sända elektronisk 
produktkatalog (sortiments- och prislista) enligt minst ett (1) av följande alternativ 

1. Peppolkatalog (Peppol BIS Catalogue without response) 
2. SFTI:s katalog som cellstrukturerad mall  
3. SFTI ESAP 6   
4. Katalog som är anpassad till Beställarens e-handelssystem  

Följande villkor är obligatoriska för e-handel med produktkatalog: 

 Produktkatalog ska visa de avtalade nettopriserna/anbudsvarorna. 
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 Kataloger ska innehålla det sortiment som är upphandlat. 
 Om katalogen innefattar ett övrigt sortiment utöver anbudssortimentet ska det framgå 

vilka av katalogens artiklar som utgör anbudssortiment respektive det övriga 
sortimentet. Det anges genom uppgift om pristyp eller på annat sätt. 

 Det ska tydligt framgå vilket avtal katalogen och prislistan är kopplade till. 
 Vid anmodan från Beställaren ska eventuellt ytterligare innehåll i katalogen kunna 

läggas till, exempelvis produktbeskrivning, länk till produktbild och produktblad, 
sökord, miljömärkning och liknande märkningar, lagervara. 

Vid avtalade prisjusteringar ska leverantören skicka en ny produktkatalog snarast efter att 
prisjusteringarna godkänts, senast sju (7) kalenderdagar innan de nya priserna börjar gälla. 
Produktkatalogen ska accepteras av Beställaren innan prisjusteringen träder i kraft. 

7.3.6 Order och ordersvar 
Leverantören ska senast vid avtalets ikraftträdande ta emot elektronisk order samt skapa och 
sända ordersvar enligt minst ett (1) av följande alternativ: 

1. Peppol BIS Ordering (order och ordersvar)  
2. E-post 

8 Avropsförfarande 

8.1 Beställning 
Beställning sker efter behov av Beställarens behöriga beställare. 

Leverantören ska medverka till att inom Beställaren förekommande beställningsrutiner 
används vid avrop. Vid telefonbeställningar ska den som mottar ordern vara behjälplig med 
att avtalsprodukter i första hand beställs och upplysa beställaren om/när produkter utanför 
avtal beställs. 

Beställning ska göras via e-handel, vilket är Beställarnas förstahandsval. Beställaren använder 
Raindance Marknadsplatsen som systemstöd. Beställningar ska även gå att göra via telefon, e-
post eller webbshop. 

8.2 Orderbekräftelse 
Orderbekräftelse, vilken ska innehålla leveransstatus på artikelnivå, ska sändas så snart som 
möjligt, dock senast inom en (1) timme efter lagd order. Leveransdag ska vara angiven på 
orderbekräftelsen. 
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8.3 Ändring i order 
Komplettering samt avbeställning av delar eller hel order kan ske fram till dess att ordern har 
börjat plockats av Leverantören. 

8.4 Reklamation 
Om Beställaren avser att reklamera produkten ska detta ske så snart som möjligt och inom 
skälig tid från det att felet uppdagas. Beställaren äger rätt att häva avropet och/eller kräva 
fullgod leverans eller prisnedsättning motsvarande felet/avvikelsen. Betalning av faktura 
innebär inte att Beställaren avstått från rätten att påtala fel eller brister i aktuell leverans. 

Vid tveksamheter är det Beställarens rättighet att omgående lämna in prov till ett av Statens 
livsmedelsverk godkänt laboratorium och/eller till Leverantören för kontroll. Skulle provet 
enligt laboratoriets bedömning inte hålla avtalad och godtagbar kvalitetsnivå och detta styrks i 
laboratoriekontroll ska Leverantören betala undersökningskostnad och de eventuella 
merkostnader som kan ha uppstått på grund av reklamationen. Leverantören ska även ersätta 
Beställaren med fullgod produkt. 

9 Leveransvillkor 
Varorna ska levereras till överenskommen leveransadress och enligt leveransvillkoren 
(Incoterms 2010) DDP: Fritt avhämtat och levererat anvisad plats inomhus på respektive 
leveransadress och lokal. Detta innebär att Leverantören står samtliga kostnader och risker, 
till dess att godset överlämnas till Beställaren på anvisad varumottagningsplats. Varan anses 
levererad då den mottagits och godkänts av Beställaren. 

Chauffören ska göra personalen uppmärksam på leveransen så att varorna direkt blir 
omhändertagna. 

Leverans ska ske i obruten kyl- och fryskedja och enligt i övrigt gällande regler avseende 
hantering av livsmedel. 

9.1 Leveransavgift 
Fritt levererat gäller vid order 300 kr exkl. mervärdesskatt samt högre ordervärde. Vid 
leveranser under 300 kr får en leveransavgift om 100 kr debiteras. 

Leveransavgift gäller inte vid leverans av tidigare restnoterade varor. 
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9.2 Förpackning och emballage 
Emballage ska ingå i förekommande fall. Eventuellt returemballage dvs. rullburar, 
låneemballage etc. ska återtas direkt i anslutning till leverans eller hämtas av Leverantören 
senast vid kommande leveranstillfälle. Returemballage kan komma att placeras utanför 
lokalerna. Beställaren ansvarar inte för förvaring av returemballage som lämnats kvar efter 
leveranstillfället. 

Emballaget ska vara helt och rent och får inte tillföra produkten några skadliga kemiska 
ämnen. Emballaget ska ge produkten lämpligt skydd. 

9.3 Lastning/packning 
Varor ska packas på ett sådant sätt att känsliga produkter inte skadas. Livsmedlet ska vara 
inneslutet i förpackning eller på annat sätt skyddas mot menlig påverkan. 

Tyngre gods får under inga omständigheter packas över lättare och ömtåligare gods. Sekunda 
eller skadade varor ska returneras och hämtas vid nästa leveranstillfälle om inte annat 
överenskommits. 

Produkterna ska levereras på rullburar. Leverans får inte ske på EU-pallar. 

Leverantören ska, om möjligt, sampacka ordrar som ska levereras till samma adress, 
exempelvis vid order från olika avdelningar på samma enhet. Varorna ska i sådant fall 
separeras på rullburen så att respektive orders varor inte blandas. 

9.4 Följesedel 
Följesedel i ett exemplar ska medfölja levererade varor vid varje leverans. Beställarens namn, 
avropsenhet, anbudsvaror, leveransdatum och leveransadress ska anges på samtliga 
handlingar. 

9.5 Kontroll av leveranser 
Leveranskontroll och leveransgodkännande av varorna genomförs av Beställaren. 
Leverantören ska ge Beställaren skälig tid för kontroll. Upptäcks felaktigheter ska detta 
omedelbart meddelas till Leverantören. 

9.6 Leveransplan 
Leverans ska kunna ske inom två (2) kalenderdagar, dvs. beställning dag 1, leverans dag 3. 
Detta gäller oberoende om helgdagar inträffar inom leveranstiden, exempelvis beställning 
fredag innebär leverans måndag. Själva leveransen, avlämnandet av varor, ska dock alltid ske 
på en helgfri vardag. Leveranser från Leverantören ska ske 1-2 gånger/vecka.  
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Överenskommelse ska träffas mellan Beställaren och Leverantören om lämpliga 
leveransdagar och tider, leverans ska ske på sådana tider att personal finns tillgänglig att 
motta varorna på lämpligt sätt, under mottagarens ordinarie arbetstid. Fasta tider och 
samordning ska eftersträvas. Leverantörens leveransfönster ska vara så snävt som möjligt för 
att verksamheten ska kunna planera sitt mottagande av varorna. Då leveransdag infaller på en 
måndag-fredag som är helgdag ska alternativ leveransdag erbjudas av Leverantören. För vissa 
enheter gäller leveransuppehåll under lovperioder. 

Rutiner för beställning och leveransdagar/-tider utarbetas av Leverantören och den för 
verksamheten ansvarige vid respektive beställande enhet. 

Leveransplanen ska dokumenteras av Leverantören och godkännas av Beställaren. Om 
Leverantören önskar särskild leveransplan under exempelvis skollov eller helgdagar ska 
begäran om tillfällig förändring av leveransplan skickas till Beställaren för godkännande. 
Begäran om tillfällig eller bestående förändring ska skickas till Beställaren senast 30 
kalenderdagar innan förändringen träder i kraft. 

9.7 Försenad leverans 
För de fall Leverantören inte kan leverera inom rätt tid enligt överenskommen leveransplan 
ska Leverantören utan dröjsmål meddela Beställaren om detta. Om leveransen beräknas bli 
mer än 30 minuter sen ska Leverantören eller Leverantörens chaufför omgående ringa till 
beställande enhet och informera om förseningen. Det är då upp till beställande enhet att 
godkänna om leveransförseningen kan accepteras. 

Vid försenad eller utebliven leverans har Beställaren rätt att köpa beställda varor av annan 
leverantör. Vid upprepade försenade eller uteblivna leveranser har Beställaren rätt att avkräva 
kompensation för den olägenhet som Beställaren utsätts för. 

9.8 Leveranssäkerhet 
Vid leverans ska särskild försiktighet iakttas för att minimera risken för att olyckor inträffar 
på skolgårdar, gårdar för förskolor etc. Beställaren ser det som positivt om fordon som körs in 
på skol- och förskole-områden är utrustade med backsignal. 

9.9 Leveransadress 
Leverantören ska leverera varorna direkt till de enheter som anges i 07a Bilaga: 
Leveransadresser och leveransfrekvens Sundsvall samt 07b Bilaga: Leveransadresser och 
leveransfrekvens Timrå. Beställaren förbehåller sig rätten att ändra, ta bort eller lägga till 
leveransadresser. 
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Totalt beräknas ca 70 av de i bilagorna angivna enheterna att beställa från avtalet några 
gånger per månad, resterande enheter kommer uppskattningsvis beställa någon gång per 
kvartal. 

9.10  Fel eller brist i leverans 
Vid eventuella fel eller brister i levererade varor tar Beställaren kontakt med Leverantören för 
överenskommelse om åtgärd. Eventuella kostnader i samband med överenskommen åtgärd 
bekostas av Leverantören. Transportskadat gods ska utan kostnad för Beställaren, ersättas av 
Leverantören. 

Leverantören är skyldig att med den skyndsamhet omständigheterna kräver, utan oskäligt 
uppehåll, på egen bekostnad avhjälpa fel eller brister, som består i att varan inte uppfyller 
avtalad specifikation eller funktion eller inte kan anses vara ägnad för sitt särskilda ändamål. 

Leverantören ska också minimera skadan genom att utan extra kostnad för Beställaren, om 
möjligt, anskaffa likvärdiga varor skyndsamt. Parterna ska vara överens om att ersatta varor i 
alla avseenden är att betrakta som likvärdiga med vad som ursprungligen avtalats. 

Kostnaden i samband med felbeställningar av Beställarens behöriga beställare står Beställaren 
för. 

9.11  Ersättningsleverans vid restnotering 
Ersättningsleverans av annan vara än beställd vara pga. exempelvis restnotering eller annan 
anledning godkänns inte utan Beställarens medgivande. 

Om det vid plockning av beställd vara upptäcks att denna saknas ska Beställaren omgående 
underrättas. Enbart strykning eller att varan restnoterats godkänns inte. Produkten ska ersättas 
till samma eller högre kvalitet, samma egenskaper och samma eller lägre pris. 
Ersättningsvarans pris ska inte vara högre än priset för den ursprungliga avtalsvaran.  

Om ersättningsleveranser sker upprepade gånger under en kort period och det inte kan anses 
rimligt och/eller med anledning av skäliga orsaker kan Beställaren åberopa avtalets punkt Fel 
och brister. 

Ersättning ska ske med likvärdiga, namngivna varor och ska godkännas av Beställaren. 
Leverantören ska upprätta en lista över lämpliga ersättningsartiklar för att förebygga 
eventuella olägenheter för Beställaren vid restnotering etc. Beställaren ska godkänna listan. 
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10  Varor och förpackningar 

10.1  Förpackningar och märkning 
För djupfrysta varor ska förutom gällande märkningsregler även infrysningsdatum framgå av 
märkningen. 

Vid anmodan ska produkt-, närings- och ingrediensdeklaration inklusive spårmängder för 
varor kunna erhållas. 

Den synliga delen av varje förpackningsinnehåll ska vara representativ för det totala 
innehållet. 

En varas produktinformation ska alltid överensstämma med den levererade varan. Detta 
innebär att en anbudsvara inte får förändras till sitt innehåll (råvara, tillsatser och liknande) 
utan att Beställaren i god tid informerats och godkänt förändringen. 

Innehållsförteckning och eventuell tillagningsanvisning ska vara författat på svenska. 

Förpackningar avseende vissa varor kan Beställaren ha behov av att dela. Vilka förpackningar 
som ska vara möjliga att köpa som delbara ska överenskommas mellan parterna.  

10.2  Kvalitetskrav  
Levererade varor ska vara av god kvalitet enligt vad som kan förväntas av på marknaden 
tillgängliga varor. Varorna ska även vara fria från fukt-, kyl- och frysskador och får inte ha 
andra liknande defekter. 

Alla levererade varor ska vara fria från samtliga salmonella serotyper, campolybakter och 
BSE smitta. 

Varor som betecknas/säljs som färska får ej tidigare varit frysta. 

10.3  Varors egenskaper 
Se krav på varornas egenskaper i 02.4 Svarsbilaga: Anbudssvarsfil KÖTT. 

10.4  Produktlarm 
När larm om skadliga/felaktiga produkter kommer ska Beställaren meddelas snarast. 
Produktlarm ska skickas både till den enhet som beställt produkterna samt till Beställarens 
övergripande kontaktperson för avtalet. 
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10.5  Produkters hållbarhet 
Leverantören ska tillämpa branschföreningen Kost & Närings rekommenderade 
hållbarhetstrappa enligt nedan (dagar=kalenderdagar): 

Hållbarhetstid från tillverkningsdag Krav på minst antal dagar kvar vid leverans 
Upp till 12 dagar 5 dagar  
13-30 dagar 7 dagar 
31-90 dagar  14 dagar 
91-300 dagar 30 dagar 
Över 300 dagar 90 dagar 

 
Om problem med hållbarhetstider uppstår för Beställaren ska Leverantören vara behjälplig 
med att lösa problemet för fortsatt säkrad kvalitet på produkterna. 

10.6  Produktinformation 
Prislistor och broschyrmaterial ska, kostnadsfritt, tillhandahållas av Leverantören i 
erforderligt antal exemplar på begäran från Beställaren. 

11  Varuförändringar 

11.1  Sortimentsförändringar  
Förändringar på Leverantörens initiativ av varor gällande innehåll, förpackningsstorlek samt 
varuutbyte ska i förväg meddelas Beställaren och kan leda till förnyad prövning av avtalets 
giltighet. Dessa sortimentsförändringar får inte meddelas vid fler tillfällen än en (1) gång per 
månad och ska meddelas senast en (1) vecka i förväg till Beställaren. 

Ersättningsvara ska vara likvärdig som den ersatta varan. Leverantören ansvarar för att varan 
uppfyller samtliga i avtalet gällande krav och villkor. Den ska minst ha samma eller högre 
kvalitet och ska erbjudas till samma eller lägre kostnad som den ersatta varan. Även om 
ersättningsvaran redan finns på avtalsprislistan ska priset justeras ned till den ursprungliga 
varan om den ersatta varan har ett lägre pris. 

Beställaren ska godkänna bytet innan ikraftträdande sker. Om Beställaren inte godkänner 
bytet ska alternativ ersättningsvara kunna erbjudas som sedermera måste godkännas innan 
bytet sker. 

Vid förändring av sortiment ska Leverantören skicka en ny pris/sortimentslista för att 
Beställaren ständigt ska ha uppdaterade listor i beställnings- och uppföljningssystem. 
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11.2  Revidering av nettoprislistan 
Nya varor inom det upphandlade varuområdet som lanseras av Leverantör kan efter 
Beställarens val ingå i avtalet. Beställaren ska skriftligen meddela om sortimentsförändringar 
och tillägg för att de ska vara giltiga. 

Eventuellt tillkommande varor under avtalstiden ska ha samma prisnivå som övriga varor 
inom samma anbudsområde/varugrupp under förutsättning att varan är inom samma 
kvalitetsnivå. Om Beställaren önskar en vara av högre kvalitet eller med särskilda egenskaper, 
vilket påverkar prisbilden, ska priset överenskommas mellan parterna. 

Beställaren följer utvecklingen på marknaden vad gäller nya varor, förändringar etc. och ser 
det som positivt om Leverantören informerar Beställaren vid sådan utveckling inom 
upphandlat område. 

Vid tillägg initierade av Beställaren ansvarar Beställaren för att kontrollera att för avtalet 
gällande krav och villkor uppfylls av varan. 

12  Kvalitetssäkring  
Leverantören ska ha ett godkänt egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004. 

Leverantören ska ha ett dokumenterat och implementerat systematiskt kvalitetsarbete som är 
relevant för avtalet. Leverantören ska, senast 6 månader efter avtalsstart, uppfylla följande 
punkter: 

 kvalitetsmål kopplat till kundnöjdhet, kvalitet på vara/tjänst samt avvikelser, 
reklamationer och klagomål. 

 dokumenterade rutiner/arbetssätt för återkommande mätning av mål, 
kravuppfyllnad och uppdatering av kvalitetsmål upprättade minst enligt ovan. 

 rutiner/arbetssätt för en specifik varas identifikation och spårbarhet genom hela 
produktions- och/eller leveranskedjan. Krav på spårbarhet syftar till att man ska 
kunna spåra en vara bakåt till dess ursprung.  

 rutin för hur underleverantörers arbete kvalitetssäkras. 
 rutiner/arbetssätt för hantering av avvikelser, reklamationer och klagomål. 
 

Vid begäran ska Leverantören inkomma med dokumentation som intygar ovan punkter. Det 
åligger Leverantören att säkerställa att kravet följs av eventuella underleverantörer som direkt 
medverkar till fullgörandet av uppdraget. Leverantören ska också säkerställa att 
underleverantörer tillhandahåller de uppgifter och den dokumentation som krävs för 
uppföljning. 
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13  Ekologisk och social hållbarhet 
De krav gällande ekologisk och social hållbarhet som Leverantören åtar sig att uppfylla finns i 
09 Bilaga: Hållbarhetskrav. 

14  Utförande 
Levererade varor/tjänster ska vara i full överensstämmelse med vad som anges i avtalet, 
upphandlingsdokumenten och vad Leverantören angett i sitt anbud. 

Leverantören ska vid utförande av uppdrag enligt detta avtal följa alla lagar, förordningar och 
föreskrifter och allmänna råd som utfärdats av statliga och kommunala myndigheter och verk 
samt Beställarens föreskrifter och riktlinjer som från tid till annan är tillämpliga på uppdraget 
eller som på annat sätt berör Leverantören vid utförande av uppdraget.    

Leverantören ska utföra alla delar av avtalat åtagande fackmannamässigt och med den 
skicklighet och omsorg som Beställaren har anledning att förvänta av ett välrenommerat 
företag verksamt inom branschen. Leverantören får inte under avtalstiden utöva verksamhet 
som kan rubba Beställarens förtroende för Leverantören. 

Leverantören ska även utföra alla delar av avtalat åtagande så att bästa tekniska och 
ekonomiska resultat uppnås för Beställaren. 

14.1  Organisation 
Leverantören ska ha organisation, förmåga och resurser att genomföra uppdraget. 

Leverantören ska ha förmåga att införskaffa en god förståelse för, och kunskap om, 
Beställarens verksamhet och uppdrag.  

Leverantören förbinder sig att vid genomförande av åtagandet använda för arbetet erforderligt 
antal resurser med för uppgiften adekvat efterfrågad utbildning och kompetens.  

14.2  Tillgänglighet 
Leverantören ska ha hög tillgänglighet och finnas tillgänglig för kontakt per telefon och e-post 
under normal kontorstid (dvs. 8.00 -17.00) året runt. Leverantören ska, om det är nödvändigt, 
kunna delta i möten såväl på plats i Sundsvall som på distans via telefonkonferens eller 
webbmöte/videokonferens. 
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14.3  Information och mässor 
Leverantören ska en gång per år anordna en mässa eller ett utbildningstillfälle på plats i 
Sundsvall/Timrå för att utbilda och visa nyheter för Beställarens personal. Sådan information 
och mässor ska ingå i anbudsgivarens pris. 

Leverantören ska också anordna en uppstartsträff/uppstartsmässa eller likvärdigt för 
Beställarens personal i samband med avtalsstart. 

15  Personal 
All kommunikation inom ramen för uppdraget, såväl muntlig som skriftlig, ska ske på 
svenska. 

Leverantören svarar för alla kostnader för t.ex. löner, sociala avgifter och andra avtalsenliga 
eller lagstadgade löneomkostnader. Leverantören är ensam arbetsgivare för den egna 
personalen och är ensam bärare av arbetsgivaransvar i förhållande till dennes personal.  

Beställaren vill säkerställa att arbetstagaren har goda arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö. 
Leverantören är skyldig att vidta åtgärder så att inte lag eller annan gällande rätt för arbetet 
åsidosätts.  

Leverantören ska kräva samma utfästelse av den som eventuellt anlitas som underleverantör. 
På begäran av Beställaren ska Leverantören lämna de uppgifter och handlingar som krävs för 
att skyldigheterna enligt ovan ska kunna kontrolleras. Skulle Leverantören brista i 
fullgörandet av detta åtagande äger Beställaren rätt att säga upp avtalet om bristen är 
väsentlig. 

16  Uppföljning och statistik 

16.1  Avtalsuppföljning 
För att kunna säkerställa att Leverantören fullgjort sina åtaganden, ska Beställaren, 
Beställarens revisorer, utsedd granskare eller utomstående kontrollorganisation, ges tillträde 
att granska Leverantörens utförande av åtaganden i detta avtal. Detta är ett krav från 
kommunallagen och i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet. Med tillträde 
avses att få begära in information, uppgifter och dokumentation från, samt träffa och tala med 
ledning, personal, i förekommande fall underleverantörer och brukare av tjänsten och deras 
anhöriga, samt att fysiskt kunna besöka verksamheten eller arbetsstället. 

Leverantören är skyldig att medverka i löpande uppföljning av leveransen och möten, samt i 
ovannämnda granskning, och ska på begäran tillhandahålla all nödvändig information och 
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dokumentation om leveranser till Beställaren, såsom exempelvis leveransavtal, dagböcker, 
protokoll, besiktningar, fakturor och räkenskapsmaterial, i den utsträckning som krävs och 
som inte står i strid med lagstiftning och börsregler som är tillämpliga för Leverantören. 

Varje part ska bära sina egna kostnader hänförliga till kontroller. 

16.2  Uppföljningsmöten 
Vid behov under avtalstiden ska parterna mötas för att följa upp avtal, uppdrag och diskutera 
förbättringsmöjligheter. Ersättning för deltagande i uppföljningsmöten utgår inte. Vid 
uppföljningsmötet kan t.ex. följande diskuteras: 

 eventuella förändringar i utförandet eller av Beställarens behov 
 optimering av avtal (leveranser, artiklar etc.) 
 klagomål som inte administrerats löpande 
 incidenter 
 problemhantering 
 aktuell branschinformation 
 aktuella aktiviteter/händelser hos Leverantören respektive hos Beställaren 

Syftet med mötena är att ömsesidigt skapa förutsättningar till förbättring och effektivisering i 
arbetet. Dessa möten ska dokumenteras av Leverantören och justeras av Beställaren. 

16.3  Statistik 
Leverantören ska kostnadsfritt tillhandahålla statistik en gång per månad över fakturerade 
kostnader och volymer totalt samt uppdelat på enskilda leveransadresser. Se 03 Bilaga: 
Hantera – Filformat månadsvis statistik för information om innehåll i statistik- och 
sortimentsfil.  

Statistiken ska förutom vad som anges i 03 Bilaga: Hantera – Filformat månadsvis statistik 
även innehålla information om beställningsvägar och hur stor andel av de olika 
beställningsvägarna respektive enhet valt samt information om närproducerade artiklar. Med 
närproducerat menar Beställaren artiklar som är producerade och/eller förädlade i 
Västernorrland, Västerbotten, Jämtland, Dalarna, Gävleborg. 

16.4  Dokumentation av avvikelser 
Leverantören ska dokumentera avvikelser och kvartalsvis tillhandahålla ett sammanställt 
dokument till Beställaren. Dokumentationen ska innehålla både de avvikelser som 
Leverantören själv upptäcker samt de avvikelser Beställaren rapporterar till Leverantören. 
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16.5  Kontaktpersoner 
Parterna ska utse minst en kontaktperson var som ansvarar för frågor som avser avtalet, 
klagomål och fakturaförfrågningar. 

Parterna ska omgående meddela varandra om kontaktperson byts ut. 

17  Samverkan och partnerskap för ökad hållbarhet 
Beställarens ambition är att avtalet ska vara dynamiskt och flexibelt inom givna ramar. 
Beställaren ser Leverantören som en viktig partner i arbetet med hållbarhetsfrågor kring 
livsmedel. Återkommande dialoger kring hållbarhetskrav, artiklars hållbarhetsdatum, 
kravuppfyllnad, volymförändringar, förändrad inriktning i hållbarhetsfrågor osv. är en viktig 
del av avtalet. Det kan exempelvis handla om samverkan kring hantering av matsvinn i olika 
produktionsled, särskilda projekt eller insatser på utvalda skolor/enheter, aktiviteter för att 
främja nationell, regional eller lokal livsmedelsproduktion eller samarbete kring 
utbildningspaket till Beställarens tjänstemän eller politiker.  

Beställaren önskar att Leverantören är en aktiv part så till vida att förbättringsområden 
definieras och lösningar föreslås även om inte Beställaren specifikt efterfrågat sådan 
genomlysning. 

Den Samarbetsmodell som överenskommits enligt punkt Samarbetsmodell nedan ligger som 
grund till partnerskapet inom ramen för avtalet. 

17.1  Förhandling och ändring av avtalat uppdrag 
Parterna kan under avtalsperioden överenskomma om förändring och tillägg till detta avtal 
under förutsättning att ändringen inte medför att avtalets övergripande karaktär ändras. 
Förhandling om avtalsförändring beslutas inom ramen för Samarbetsmodellen. 

En sådan ändring kan avse en eller flera av följande punkter: 

a) Anpassningar i avtalat åtagande som har blivit nödvändiga pga. ändrade beslut eller 
ändrad inriktning i hållbarhetsfrågor. 

b) Förändrad eller utökad omfattning kring avtalade varor. 
c) Förändring av avtalade priser, vilket avser förändring som ej hanteras genom 

prisjusteringen, t.ex. prisförändring till följd av förändringar i beställningar, 
volymförändringar eller en allmän prissänkning i aktuell bransch. 

d) Anpassningar avseende varor eller leveranser pga. förändringar i Beställaren 
organisation. 

e) Optimering av avtalat sortiment som exempelvis tillägg, ändring eller borttag av 
vara/varor från avtalad prislista. 
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Sådan ändring ska ske i enlighet med LOU och får ej väsentligt utöka eller förändra avtalets 
omfattning. Ändringen ska antingen vara av begränsat värde eller vara nödvändig och/eller 
tvingande på grund av verksamhetsmässig eller teknisk utveckling. 

Överenskommelsen om avtalsförändring enligt ovan sker efter båda parters godkännande och 
fastställs skriftligen. 

17.2  Samarbetsmodell 
Här kommer text fyllas i med anbudsgivarens beskrivning av Samarbetsmodell, alternativt 
hänvisning till bilaga. Beskrivningen hämtas från anbudsgivarens anbud. 

18  Fel och brister 
Utfört arbete ska anses vara felaktigt om det inte stämmer överens med detta avtal, 
upphandlingsdokumenten och/eller beställning av uppdrag/tjänst inom ramen för detta avtal. 
Beställaren har rätt att påtala fel om det framgår att uppdraget har utförts felaktigt även om 
betalning skett.  

Leverantören ska skyndsamt rätta fel och brister som framkommit vid uppföljning, 
reklamation, revision och/eller tillsyn. I det fall Leverantören inte kan avhjälpa felet på 
produkten alternativt leverera ny produkt inom den tidsram som Beställaren godkänner har 
Beställaren rätt att beställa produkten från annan leverantör. Eventuella merkostnader för 
Beställaren i samband med detta, jämfört med avtalspriser, ska Leverantören bekosta. 

18.1  Åtgärder 
Vid större eller återkommande identifierade fel eller brister i leveransen till Beställaren ska 
Leverantören vidta nödvändiga åtgärder omedelbart.  
Beställaren kommer att vidta följande åtgärder i nämnd ordning: 

1. Dialog mellan parterna inleds. 
2. Handlingsplan för åtgärder ska upprättas. Av handlingsplanen ska framgå hur åtgärder 

ska vidtas och när åtgärderna ska vara genomförda. 
3. Av Leverantören genomförda åtgärder följs upp och redovisas för Beställaren. 
4. Om Leverantören inte vidtagit de åtgärder som enligt handlingsplanen ska vara 

genomförda inom angiven tidsram kommer Beställaren att tillämpa avtalets punkt 
gällande Vite och/eller Uppsägning. 
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18.2  Påföljder 
Vid fel och brister i leveransen har Beställaren rätt att kräva avhjälpande utan kostnad för 
Beställaren alternativt prisavdrag motsvarande felet. Beställaren har rätt att innehålla 
betalning av avtalad ersättning så länge felet/bristen består. För de fall Beställaren avser 
innehålla betalning enligt denna punkt ska Beställaren skriftligen underrätta Leverantören om 
detta. 
Om Leverantören åsidosätter sina skyldigheter att komma till rätta med identifierade fel 
och/eller brister i leveransen har Beställaren rätt att tillämpa detta avtals punkt gällande Vite 
och/eller Uppsägning. 

19  Vite 
Om Leverantören bryter mot avtalade villkor, och detta inte beror på Beställaren eller kan 
anses utgöra Force majeure, är Beställaren berättigad att av Leverantören erhålla vite. 

Beställaren kan begära vite om Beställaren och Leverantören inte kommit tillrätta med de 
problem som uppstått efter åtgärder enligt beskrivet under punkt Åtgärder i detta 
avtalsdokument. 

Händelser som beror på Beställaren, Beställarens övriga avtal, kan anses utgöra Force 
majeure eller andra händelser som inte Leverantören kunnat eller borde ha förutsett ska inte 
ligga som grund för vite. Leverantörens avtal eller överenskommelser med tredje part ska inte 
påverka Beställarens möjlighet till vite.  

Rätten till avtalsvite gäller inte om Leverantören kan visa att den bristande avtalsuppfyllelsen 
beror på omständigheter utom Leverantörens kontroll som Leverantören skäligen inte hade 
kunnat förebygga. 

Eventuellt vitesbelopp tas ut av Beställaren genom kvittning på Leverantörens faktura, via 
kreditfaktura. 

Om Leverantören inte har åtgärdat felet eller bristen när maximalt vite utgått kan Beställaren 
skriftligen ge Leverantören en skälig slutlig frist för avhjälpande. Är felet inte avhjälpt när 
fristen löpt ut har Beställaren rätt att säga upp avtalet enligt avtalets punkt Uppsägning. 

19.1  Avtalsbrott eller andra fel och brister 
Om Leverantören inte följer anvisningar enligt avtalet eller brister i sitt uppdrag exempelvis 
gällande prisjusteringar, felfakturerade priser, felaktig hantering av produktändringar, 
leveransförseningar etc. är det att betraktas som avtalsbrott. 



  
  
 
 
 
 
 

 

 

Avtal 
Livsmedel: Storköksavtal

UH-2021-112
Anbudsområde: Kött (nöt, fläsk, lamm, kyckling)

Sida 23 (30)

SUNDSVALLS KOMMUN

besöksadress Norrmalmsgatan 4  postadress 851 85, Sundsvall   
telefon 060-19 10 00   e-post upphandling@sundsvall.se   webb sundsvall.se

Om Leverantören i övrigt bryter mot avtalade villkor och ej vidtagit de åtgärder som enligt 
handlingsplanen ska vara genomförda inom angiven tidsram, se avsnitt Åtgärder, har 
Beställaren rätt att utta vite till dess att felet är åtgärdat eller till dess att vitestak är uppnått. 

Beställaren har vid begäran i sådana fall rätt till vite enligt följande modell: 

≤4 veckor: 5 000 kr per påbörjad vecka (dvs. vecka 1-4) 
>4 veckor: 10 000 kr per påbörjad vecka (dvs. fr.o.m. vecka 5) 

Maximalt vite (vitestak) som kan utgå är 100 000 kr per tillfälle som vite begärs. 

20  Uppsägning och tvistlösning 
Om någon av nedan angivna händelser inträffar efter avtalets ingående har Beställaren rätt att, 
helt eller delvis, säga upp avtalet. Uppsägning av avtalet ska ske skriftligen. 

Uppsägning kan ske enligt nedan beskrivna anledningar;  

 Ekonomiska och/eller organisatoriska förändringar 
 Åsidosättande av förpliktelser – uppsägning i förtid 
 Uppsägning med omedelbar verkan 
 Takvolymer 

Efter uppsägning ska Leverantören överlämna allt icke redan överlämnat material och annat 
som Beställaren har ägande- och förfoganderätt till. 

Leverantören har inte rätt till skadestånd eller annan ersättning på grund av uppsägning enligt 
angivna uppsägningsgrunder.  

Om Beställaren säger upp avtalet har Leverantören endast rätt till ersättning för den del av 
uppdraget som utförts före uppsägningsdagen. 

Det som anges nedan utesluter inte att uppsägning kan ske på grund av omständigheter i 
övrigt som anges i lag eller som på andra sätt anses skäligen rimliga. 

20.1  Ekonomiska och/eller organisatoriska förändringar 
Ekonomiska eller organisatoriska förändringar inom Beställaren, ändrad 
verksamhetsinriktning eller ändrat huvudmannaskap, som ändrar omfattningen av avtalet kan 
leda till att hela eller delar av avtalet måste sägas upp under avtalsperioden. Förhandlingar 
upptas mellan parterna vid sådan förändring. Uppsägningstiden ska i sådana fall vara minst tre 
(3) månader eller enligt överenskommelse. 
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20.2  Åsidosättande av förpliktelser – uppsägning i förtid 
Om motparten i väsentlig omfattning åsidosätter sina förpliktelser och gör sig skyldig till 
avtalsbrott enligt avtalet och inte inom rimlig tid, trots skriftligt påpekande, vidtar godtagbar 
rättelse, har båda parter rätt att säga upp detta avtal. 

Om Leverantören vid upprepade tillfällen bryter mot avtalet och dessa fel och brister inte 
åtgärdas enligt avtalets avsnitt Fel och brister, ska detta anses utgöra sådan väsentlig brist 
som ger Beställaren rätt att säga upp avtalet i förtid. 

Uppsägningstiden är två (2) månader eller enligt överenskommelse. Om avtalet sägs upp på 
grund av att Leverantören brutit mot avtalet har Beställaren rätt till ersättning för den skada 
som orsakas av uppsägningen. 

20.3  Uppsägning med omedelbar verkan 
Beställaren har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om förhållande enligt lagen 
(2016:1145) om offentlig upphandling 13 kap. 1-3 §§ LOU är uppfyllt.  

Beställaren har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet helt eller delvis om 
Leverantören före eller efter avtalets tecknande inte lämnar in uppgifter om företaget som är 
av väsentlig betydelse för avtalets tillkomst eller dess fortsatta giltighet. 

Avtalet sägs upp med omedelbar verkan om förvaltningsrätt eller annan juridisk instans 
förklarar upphandlingen eller avtalet ogiltig eller kräver rättelse i sådan omfattning att det 
påverkar val av leverantör. 

20.4  Takvolymer 
Beställaren har rätt att säga upp avtalet om värdet/volymen överstiger det maxvärde/den 
maxvolym som angivits i samband med upphandlingen. 

20.5  Tvist 
Tvist på grund av detta avtal ska i första hand lösas av parterna och i andra hand ska tvist 
avgöras av allmän domstol i enlighet med svensk lag, med undantag för svenska lagvalsregler. 
Leverantören har inte rätt att avbryta avtalsåtagandet för att tvist prövas i domstol. Beställaren 
har heller inte rätt att hålla inne betalning som inte direkt omfattas av tvisten, eller att i övrigt 
låta bli att utföra sina skyldigheter. 
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21  Ansvar 

21.1  Dataskyddsförordningen 
Den upphandlande myndigheten är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter 
inom den upphandlande myndigheten. Om Leverantörens tillhandahållande av varor eller 
tjänster innefattar behandling av personuppgifter för den upphandlande myndighetens 
räkning, är Leverantören den upphandlande myndighetens personuppgiftsbiträde.  

Leverantören ska följa dataskyddsförordningen (GDPR, Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679)) samt övriga vid var tid gällande författningsbestämmelser om 
behandling av personuppgifter.  

Ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal enligt Beställarens mall ska på Beställarens 
uppmaning upprättas mellan den upphandlande myndigheten (personuppgiftsansvarig) och 
Leverantören (personuppgiftsbiträde). Personuppgiftsbiträdesavtalet ska innehålla 
instruktioner om hur behandlingen får utföras och vilka informationssäkerhetskrav som gäller. 

21.2  Tillstånd och försäkringar för verksamheten 
Leverantören har det fulla ansvaret för att utverka alla tillstånd och bemyndiganden som krävs 
för att fullgöra avtalet i enlighet med de lagar, förordningar och krav som gäller. 

Leverantören ska inneha ansvarsförsäkring med ett försäkringsbelopp på minst 10 miljoner 
SEK för varje skada.  

Leverantören svarar gentemot Beställaren enligt lag och gällande rätt för skador som 
Leverantören orsakat. Leverantören ska inneha försäkring för verksamheten som håller 
Beställaren skadefri gentemot tredje part. Föreligger ersättningsgill skada enligt ovan ska 
Beställaren vidta åtgärder för att begränsa skadan, såvida dessa åtgärder inte orsakar oskälig 
kostnad, eller annars är oskäligt betungande.  

Beställaren är inte skyldig att ersätta Leverantören för skador på dennes personal, anläggning 
och material. 

Skadeståndsanspråk riktade mot Beställaren som beror på att Leverantören inte uppfyllt 
avtalade villkor, ska ersättas av Leverantören. 

Försäkringar ska tecknas och vidmakthållas under hela avtalsperioden. Bevis om att ovan 
nämnda försäkringar har tecknats ska vid begäran överlämnas till Beställaren. 
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21.3  Underleverantör 
Endast Leverantören kan utgöra Beställarens juridiska motpart i avtalet. Leverantören har 
dock vid behov möjlighet att anlita underleverantör.  

Leverantören svarar för sina underleverantörers leverans så som för egen leverans. 
Leverantören svarar vidare för att underleverantörerna följer de villkor och förutsättningar 
som anges i avtalet. 

Mellan Leverantören och underleverantör ska det finnas ett giltigt samarbetsavtal. 
Leverantören ska på begäran från Beställaren kunna uppvisa giltigt samarbetsavtal. 

Byte av underleverantör och anlitande av ytterligare underleverantör får endast ske efter 
godkännande av Beställaren. 

Beställaren förbehåller sig rätten att under avtalsperioden kontrollera att angivna 
underleverantörer har inbetalt skatter och lagstadgade avgifter, samt uppfyller de krav som 
ställts för att kunna tillhandahålla tjänster och produkter med stöd av detta avtal. Detta gäller 
även i förhållandet underleverantör till underleverantör osv. 

21.4  Krav på registrering 
Leverantören ska vara registrerat i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande 
register, som förs i det land där Leverantörens verksamhet är etablerad. 

Leverantören garanterar för sig och eventuell underleverantör innehav av F-skattsedel samt 
förbinder sig att omedelbart meddela Beställaren om denna återkallas.  

21.5  Ekonomisk stabilitet 
Leverantören ska ha en tillräckligt stabil ekonomi för att utföra uppdraget. Under avtalstiden 
ska Leverantören ha en rating (riskklass) motsvarande lägst Grön huvudrating i enlighet med 
Inyett eller likvärdig rating hos annat kreditinstitut.  

I de fall Leverantören inte kan uppfylla god kreditvärdighet ska Leverantören på begäran av 
Beställaren lämna en godtagbar förklaring till ifrågavarande kreditvärdighet. 

21.6  Begränsning av marknadsföringsrätt 
Leverantören eller av denne anlitad underleverantör får inte hänvisa till Beställaren i reklam, 
marknadsföring eller dylikt utan Beställarens skriftliga beviljande. Leverantören ska i förväg 
samråda med Beställaren om informationsmaterial som ska publiceras. 
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21.7  Sekretess 
Leverantören förbinder sig att inte röja eller på något sätt utnyttja sekretessbelagd uppgift som 
Leverantören får del av genom tillkomsten eller genomförandet av uppdrag. 

Leverantören har inte rätt att utan Beställarens skriftliga beviljande publicera eller på annat 
sätt offentliggöra rapporter eller annat material eller information som Leverantören upprättat, 
fått eller tagit del av genom uppdraget.  

Leverantören innefattar alla personer som denne på något sätt involverar för att fullgöra sina 
åtaganden mot Beställaren samt andra personer som på något sätt kan komma i kontakt med 
uppgifterna. 

Leverantören förbinder sig att underrätta de medarbetare som kommer att sysselsättas med 
uppdraget om de sekretessbestämmelser som gäller, samt att i övrigt hantera uppdraget med 
den diskretion som är nödvändig. 

Leverantören ansvarar även för att underleverantörer följer vad som föreskrivits ovan. 

Sekretesskyldigheten gäller även om avtalet i övrigt upphört. 

21.8  Garanti 
Leverantören garanterar att varje uppdrag utförs med största omsorg och att arbetet utförs på 
ett fackmannamässigt sätt under etiska former. När Beställaren så begär ska brister i 
uppdraget orsakade genom avvikelser från avtalad specifikation åtgärdas av Leverantören. 
Sådant arbete ingår i överenskommen ersättning och ska av Leverantören utföras utan oskäligt 
uppehåll. 

21.9  Ansvarsbegränsning 
Skulle skadeståndsansvar uppstå för Leverantören är Leverantörens ansvar begränsat till ett 
sammanlagt belopp om 10 prisbasbelopp per skadeståndstillfälle och kalenderår. Med 
prisbasbelopp menas prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring gällande 
vid tiden för skadans uppkomst. Skadeståndet begränsas till direkta skador. 
 
Begränsningarna i föregående stycke gäller inte om:  

 Uppsåt eller grov vårdslöshet ligger Leverantören till last, eller  
 Skadeståndsansvaret täcks av Leverantörens försäkring. I sådant fall maximeras 

ersättningsskyldigheten till Leverantörens försäkringsbelopp jämte förekommande 
självrisk, eller  

 Leverantören enligt lag eller rättspraxis har ett längre gående ansvar för en skada. 
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Vitesutfall ska inte medföra några begränsningar avseende Beställarens rätt till skadestånd. 

21.10 Ansvarsbefrielse – Force majeure 
Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt avtalet på grund av omständighet som 
part inte kunnat råda över – såsom krig, naturkatastrof, myndighetsbestämmelse, lag eller 
liknande – och som parten inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående 
och vars följder parten inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, ska detta utgöra 
befrielsegrund som medför framflyttning av avtalade tidpunkter för prestation och befrielse 
från skadeståndsskyldighet och andra eventuella påföljder.  

Till förtydligande är parterna överens om att strejk eller lockout hos part samt blixtnedslag, 
översvämning eller eldsvåda i Leverantörens driftlokaler inte utgör force majeure. 

Begäran om ansvarsbefrielse ska ske skriftligen och godkännas av Beställaren. 

21.11 Ändrade förhållanden 
Vid politiska beslut och myndighetsbeslut eller organisatoriska förändringar som påverkar 
förutsättningarna för vad som har avtalats, förbehåller sig parterna rätten till omförhandling. 
Begäran om omförhandling ska ske minst fyra (4) veckor innan förhandling påbörjas. Begäran 
om omförhandling befriar inte part från skyldighet att fullgöra sina förpliktelser enligt detta 
avtal tills nytt avtal har slutits. 

Beställaren har rätt att utan ersättnings- och skadeståndsansvar anlita annan leverantör om 
Leverantören är förhindrad att fullgöra uppdrag och fullgörandet är nödvändigt för att 
Beställaren ska uppfylla sitt ansvar enligt gällande lagstiftning. 

21.12 Meddelarskyldighet 
Leverantören ska snarast möjligt skriftligen informera och i lämplig omfattning samråda med 
Beställaren om det framstår som sannolikt att någon av nedanstående händelser kommer att 
inträffa: 

- Ägarbyte eller ändrad bolagsform 
- Konkurs, betalningsinställelse 
- Myndighetsbeslut som kan komma att påverka vad som avtalats 
- Omständigheter som kan försvåra samarbetet mellan parterna 

21.13 Form på ändringar och tillägg 
Eventuella ändringar av och tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknade av 
behöriga personer från båda parter. Mindre förändringar såsom produktutbyten ska vara 
skriftliga, men kan hanteras elektroniskt utan undertecknande från berörda parter. 
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21.14 Ändringsbegäran via e-Avrop 
Funktionen ändringsbegäran på avtalets sida på www.e-avrop.com ska användas då 
Leverantören önskar ändra eller uppdatera text avseende avtalet. Detta gäller exempelvis 
uppdatering av kontaktuppgifter mm., om inte annat överenskommes mellan parterna.  

Observera att detta inte gäller ändringar av artikellistor eller annan specifikation av uppdraget. 
Sådana ändringar ska inte ske via e-Avrop. 

21.15 Överlåtelse av avtal 
Leverantören får inte överlåta eller pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta 
avtal utan Beställarens skriftliga tillstånd. 

22 Avtals upphörande 
Leverantören ska se till att avtalet avslutas på ett fackmannamässigt sätt. 

Avtalet ska avslutas på ett sätt som underlättar överlämnandet av pågående eller avslutade 
uppdrag till Beställaren eller tredje part utan onödig kostnad eller störning för Beställaren 
eller tredje part. Leverantören ska vara Beställaren och tredje part behjälplig i skälig 
omfattning vid avtals upphörande eller vid byte av leverantör vid nytt avtalstecknande. 

Leverantören ska omgående, när så efterfrågas, överlämna all relevant dokumentation till 
Beställaren eller eventuell tredje part som Beställaren anvisar till. 

23 Bilagor 
 Prisbilaga 
 Eventuella ytterligare bilagor 

24 Undertecknande 
Detta avtal är upprättat och signerat digitalt, varav parterna erhållit var sitt exemplar.



 

 

 

  
 

Avtal 
Livsmedel: Storköksavtal 
UH-2021-112 
Anbudsområde: Huvudgrossist 
 

 Stöd för dig som är leverantör till Sundsvalls 
kommun hittar du på sundsvall.se.

 Klicka på länken: 
http://www.sundsvall.se/Naringsliv-och-
arbete/Upphandling-och-inkop/

http://www.sundsvall.se/Naringsliv-och-arbete/Upphandling-och-inkop/
http://www.sundsvall.se/Naringsliv-och-arbete/Upphandling-och-inkop/
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Avtal för leverans av Livsmedel: Storköksavtal 
Anmärkning: Texter markerade med kursiv text och blå teckenfärg kommer att fastställas i 
samband med upprättandet av upphandlingskontraktet. 

1 Avtalsparter 
Avtal gällande Livsmedel: Storköksavtal har slutits mellan: 

Beställaren: Sundsvalls kommun, org.nr. 212000-2411 

Leverantören: Företagsnamn, org.nr. Organisationsnummer 

1.1 Övriga deltagande parter 
Deltagande part utöver Sundsvalls kommun är: 

Timrå kommun, org.nr. 212000-2395. 

Samtliga i upphandlingen deltagande parter har rätt att använda avtalet. 
I avtalet använda begreppet ”Beställaren” avses samtliga deltagande parter. 

2 Anbudsområde 
Detta avtal avser tillhörande upphandlings anbudsområde 1: Huvudgrossist.  

3 Omfattning och handlingar 
Leveransens omfattning framgår av avtalet med tillhörande bilagor samt 
upphandlingsdokumenten. Om handlingarna innehåller motstridiga uppgifter ska 
handlingarna gälla i nedan nämnd ordning om inte omständigheterna uppenbarligen motiverar 
annat. 

1. Skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal som överenskommits mellan parterna i 
omvänd datumordning. 

2. Detta avtal med bilagor. 
3. Upphandlingsdokumenten inklusive bilagor och eventuella frågor och svar samt 

kompletteringar. 
4. Leverantörens anbud inklusive bilagor och eventuella kompletteringar. 
5. ALOS05  
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Beställaren garanterar inte en viss volym eller ett visst värde under avtalstiden. Eventuellt 
angivna volymer är uppskattade behov. Leverantören är skyldig att leverera i enlighet med det 
verkliga behovet och fakturera för faktisk användning. 

Maximal avropsvolym (takvolym) under hela avtalsperioden om fyra (4) år är 336 miljoner 
kronor. 

4 Avtal och avtalstid 
Avtalstiden är två (2) år fr.o.m. 2022-10-01 t.o.m. 2024-09-30, förutsatt att avtalet har 
undertecknats av båda parter. 

Om avtalet inte sägs upp av Beställaren senast tre (3) månader före avtalstidens utgång, 
förlängs avtalet att gälla ytterligare 1 (ett) år, t.o.m. 2025-09-30.  

Om avtalet inte sägs upp av Beställaren senast tre (3) månader före förlängningsårets utgång 
förlängs avtalet ytterligare ett (1) år t.o.m. 2026-09-30. 

Tänkt avtalsstart och avtalsslut gäller under förutsättning att upphandlingen inte blir föremål 
för överprövning eller hindras av någon annan omständighet som försenar avtalsstarten. I så 
fall skjuts avtalsstart och avtalsslut fram i motsvarande utsträckning som hindret varar. 

4.1 Avtalsform 
Avtal sluts genom ett skriftligt upphandlingsavtal som undertecknas av parterna. Andra 
kommersiella villkor som Leverantören bifogat till anbudet ska inte beaktas. 

Avtalsformen är ramavtal. 

Avtalet är juridiskt bindande under förutsättning att det är undertecknat av både Beställaren 
och Leverantören. 

5 Förbehåll 
Beställarens förvaltningar äger rätt att under avtalsperioden göra provköp av alternativa varor 
från annan leverantör samt rätt att när det på grund av särskilda omständigheter så krävs köpa 
varor från annan leverantör. Enstaka leveranser av särskilt stor omfattning eller leveranser 
som bör ingå i annan leverantörs åtagande äger Beställaren rätt att köpa från annan leverantör. 

Om Leverantören inte har den vara som efterfrågas från Beställaren, det vill säga att de behov 
och krav på varan Beställaren har i form av förpackningsstorlek, kvalitet, leveranstid eller 
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andra parametrar inte uppfylls av Leverantören, har Beställaren rätt att köpa varan från annan 
leverantör och/eller via annat avtal.  

Beställaren förbehåller sig rätten att upphandla/köpa artiklar inom avtalets anbudsområde av 
annan leverantör om de inte särskilt angivits och efterfrågats i avtalets föregående 
upphandlings bilagor 02.1a Svarsbilaga: Anbudssvarsfil HUVUDGROSSIST samt 02.1b 
Svarsbilaga: Anbudssvarsfil HUVUDGROSSIST – MEJERI eller under avtalet uppdaterad 
prislista. 

Avtalet gäller angivna enheter i 07a Bilaga: Leveransadresser och leveransfrekvens Sundsvall 
samt 07b Bilaga: Leveransadresser och leveransfrekvens Timrå och omfattningen är 
beräknad utifrån de enheter som Beställaren klassar som storkök. Övriga enheter inom 
Beställarens organisation avropar från ett eller flera andra ramavtal då deras behov är mer likt 
ett hemhushåll än ett storkök. 

Inköp av livsmedel i pedagogiskt (socialt- eller tränings-) syfte kan komma att ske på annat 
sätt under avtalsperioden. 

Vissa undantag kan gälla för beställning från detta avtal. För de enheter som har andra avtal 
för dryckesautomater, kaffeautomater samt glassboxar kan köp av dryck, kaffe och glass 
komma att ske från annan leverantör. 

5.1 Hållbarhet och matsvinn 
Beställaren förbehåller sig rätten att göra tillfälliga köp av annan leverantör av artiklar som 
närmar sig utgången av sin hållbarhetstid med anledning av livsmedelsbranschens utmaning 
med matsvinn. Leverantören ska vara behjälplig om Leverantörens underleverantör/producent 
har sådana partier att sälja till Beställaren. Vid sådana köp gäller inte avtalat villkor om 
kvarstående hållbarhetstid för artiklar. Detta är ett av Beställarens bidrag till att minska 
matsvinn i alla led. 

6 Priser 
Samtliga priser är angivna i netto, exkl. mervärdesskatt. Avtalade priser är senast 
överenskomna och därmed gällande prislista. 

Pris anges i svenska kronor exklusive mervärdesskatt och inkluderar samtliga kostnader som 
kan uppstå som en följd av avtalat åtagande, dvs. inklusive eventuella emballage, frakt, 
packning, transport, FTI-avgift, tull, resor, logi, traktamente samt övriga kostnader förenade 
med uppdraget. Inga övriga kostnader får tillkomma på offererat pris. 
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6.1 Rabatt på övrigt sortiment 
På produkter som inte är nettoprissatta som anbudsvaror (dvs. Leverantörens ordinarie 
prislista) ska Beställaren erhålla en rabatt i form av en procentsats angiven i Leverantörens 
anbud på övrigt sortiment inom varuområdet livsmedel. 

Angiven rabatt är fast under hela avtalsperioden.  

6.2 Prisjustering 
Priserna är fasta till och med 2022-10-31. Första prisjusteringstillfället är DLF-period 
november 2022, under förutsättning att underlag inkommer i tid enligt nedan. 

Basprisdag är: 2022-05-03 

Prisjustering får sedan även fortsättningsvis ske enligt DLF:s rekommendationer, dvs 4 
gånger per år: första måndagen i februari, maj, september och november under förutsättning 
att underlag inkommer i tid enligt nedan.  

För kaffe som påverkas av världsmarknadspriset accepteras prisändringar i takt med 
marknadernas justeringar. Även sådana prisändringar ska aviseras enligt detta avtals villkor 
gällande prisjusteringar. 

Beställningsdagens pris ska gälla vid fakturering. Priset är fast i 14 kalenderdagar. Om 
beställaren valt ett senare leveransdatum än 14 kalenderdagar efter beställning får priset 
ändras enligt eventuell prisjustering. 

6.2.1 Begäran om prisjustering 
Begäran om prisjustering efter fastprisperioden ska skickas till överenskommen mottagare hos 
respektive deltagande kommun senast 30 kalenderdagar före den dag prisjusteringen avses 
träda i kraft.  

Begäran om prisjustering ska ske skriftligt och innehålla underlag som styrker förändringen. 
Prisjusteringar får inte ske med retroaktiv verkan, inkommer prisjustering eller underlag 
senare än vad som avtalats sker prisjustering tidigast vid nästa prisjusteringstillfälle. 

Prisjusteringar lämnas på avtalsprodukter med produktens positionsnummer både med pris 
per kilo/liter och pris per förpackning. Mall för prisjusteringar tillhandahålls av Beställaren 
eller enligt överenskommelse med hjälp av Leverantörens egen mall. 

6.2.2 Godkännande av prisjustering 
Prisförändringar ska före ikraftträdande skriftligen godkännas av Beställaren. 
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Prisjustering får aldrig ske till högre belopp än den förändring i kronor och ören som 
leverantören erhållit från sin underleverantör. Leverantören ska kunna visa på faktiska 
kostnadsförändringar, vilka inte får vara orsakade av Leverantören själv. Aviserad 
prisjustering ska vid anmodan kunna verifieras med producents prisjustering och med 
bibehållen marginal. Bibehållen marginal innebär att om producenten höjer eller sänker priset 
med 1 SEK ska leverantören också höja eller sänka priset med 1 SEK. För producenter kan 
faktiska kostnadsförändringar innefatta till exempel ändrade foder-, drivmedels- eller 
utsädespriser. I de fall Leverantören själv är producent ska denne kunna visa verifikat på 
samma sätt som övriga producenter. Leverantören ska därmed lämna underlag för 
prisjusteringar även på sina egna märkesvaror (så kallad EMV). 

Vid prisjusteringar som är högre än vad Beställaren anser rimligt ska Leverantören vid 
anmodan från Beställaren vara Beställaren behjälplig och om möjligt försöka hitta förslag på 
likvärdig produkt till lägre pris. 

Om prisförändring inte kan accepteras äger part rätt att säga upp avtalet med 90 
kalenderdagars uppsägningstid. Fram till denna tidpunkt ska det tidigare avtalade priset gälla. 

6.2.3 Prislistor 
Uppdaterad prislista ska skickas i PDF-format samt i excelformat till Beställaren. Vid 
prisjusteringar ska även prisuppdateringar kunna anpassas till Beställarens förekommande 
kostdatasystem och e-handelssystem. Pricat kompatibelt med Matilda enligt SFTI-standard 
ska utan anmodan skickas till Beställarens kontaktperson gällande detta avtal samt till 
Beställarens förekommande e-handelssystem och uppföljningssystem Hantera. 

6.3 Prisvariation 
Prisvariation på grund av ändringar i avtalat uppdrag eller beställda varor som påverkar 
uppdragets omfattning kan förekomma och hanteras då enligt punkt Förhandling och ändring 
av avtalat uppdrag i detta dokument. 

6.4 Prisfallsklausul 
Om konkurrensläget på marknaden förändras på sådant sätt att priserna sjunker eller om 
Leverantören tillfälligt eller bestående sänker priset på en avtalad produkt i sin ordinarie 
prislista ska avtalets priser sänkas med motsvarande. Det åligger Leverantören att omedelbart 
underrätta Beställaren om sådan justering. 



  
  
 
 
 
 
 
 

 

 

Avtal 
Livsmedel: Storköksavtal

UH-2021-112
Anbudsområde: Huvudgrossist

Sida 7 (31)

SUNDSVALLS KOMMUN

besöksadress Norrmalmsgatan 4  postadress 851 85, Sundsvall   
telefon 060-19 10 00   e-post upphandling@sundsvall.se   webb sundsvall.se

7 Fakturering och betalning 
På faktura, transport- och följehandlingar ska alltid Beställarens namn, referensnummer, 
leveransadress, beställningsnummer anges samt anbudsvaror märkas upp. 

På fakturan ska även Leverantörens namn, F-skattebevisnummer, post-/bankgironummer, 
organisationsnummer, faktura- och i förekommande fall OCR-nummer, fakturadatum, 
artikelnummer, arten och omfattningen av levererade artiklar samt eventuell utförd tjänst, 
fakturabelopp samt momsbelopp anges.  

Fakturor som Leverantören utfärdar till Sundsvalls kommunkoncern (förvaltning eller bolag) 
ska överensstämma med den europeiska standarden för elektronisk fakturering (i Sverige 
heter standarden PEPPOL BIS Billing 3) som Europeiska kommissionen har hänvisat till i 
Europeiska unionens officiella tidning, om inte Leverantören och den upphandlande 
myndigheten eller enheten ingått avtal om att en annan standard för elektronisk fakturering 
ska användas. 

För mer information om fakturering se: www.sundsvall.se/fakturera. 

Fakturan sänds snarast efter leverans, dock senast en månad efter att leveransen utförts. 
Fakturerings- och expeditionsavgifter får ej debiteras. 

Dröjsmålsränta får påföras i enlighet med svensk räntelag, dvs. först från och med den 30:e 
dagen från fakturans ankomstdag till Beställaren. Dröjsmålsränta betalas ej för faktura med 
avvikelser såsom: 

 felaktigt eller ofullständig faktura 
 priset avviker från avtalat pris 
 felaktig eller ofullständig adress 

7.1 Betalningsvillkor 
Betalning erläggs senast 30 kalenderdagar efter erhållen faktura med specifikation och 
godkänd leverans.  

7.2 Avgifter 
Administrativa avgifter, order-, expeditions-, faktureringsavgifter, eller andra liknande 
avgifter får inte faktureras. 

http://sfti.se/standarder/bestallningsprocesssftisvehandel/svefakturaochpeppolbisbilling/peppolbisbilling30.3470.html
http://www.sundsvall.se/fakturera#_blank
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7.3 Elektronisk handel 

7.3.1 Generellt kring e-handel 
Sundsvalls kommun har beslutat att införa e-handel. Syftet är att skapa effektiva 
inköpsprocesser som möjliggör en förbättrad styrning av inköp mot befintliga upphandlade 
avtal. E-handeln innefattar processen efter tilldelat avtal till e-order, leverans och e-faktura.  

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) ger information om e-handel i offentlig sektor. 
SFTI är ett samverkansprojekt för att främja utvecklingen av en effektiv affärsprocess för e-
handel mellan offentlig sektor och leverantörer av varor och tjänster. SFTI informerar om e-
handel och rekommenderar standardiserade meddelanden för e-handel, inklusive e-faktura. 
Frågor om e-handel som direkt rör den här upphandlingen ska alltid ställas till Beställaren. 

Peppol är ett internationellt nätverk för elektroniska inköp som gör e-handel och e-
upphandling enklare. Nätverket benämns ibland som Peppols infrastruktur och det består av 
flera delar, bland annat en teknisk infrastruktur, gemensamma meddelandestandarder och en 
organisation som utvecklar nätverket. 

7.3.2 Ansvar för format, kommunikationssätt och kostnader 
De format och kommunikationssätt som parterna använder för standardiserade meddelanden 
för e-handel ska vara rekommenderade av SFTI, såvida inte annan standard överenskommits 
mellan parterna. I de fall ett format eller kommunikationssätt som anges nedan upphör att 
rekommenderas har Beställaren rätt att anvisa ett annat likvärdigt alternativ som SFTI 
rekommenderar. 

Leverantör som skickar av SFTI rekommenderade Peppolmeddelanden ska skicka dem via 
Peppolnätverket. Leverantör som tar emot av SFTI rekommenderade Peppolmeddelanden ska 
vara registrerad i Peppols registerfunktion Service Metadata Publisher (SMP) för att kunna ta 
emot den aktuella meddelandetypen. Meddelanden som skickas via Peppolnätverket måste 
följa formatets regler och versionsuppdateringar.  

Leverantören är ansvarig för kostnader som förknippas med sin del av e-handeln, inklusive 
kommunikationen. 

7.3.3 Webbutik 
Leverantören ska senast vid avtalets ikraftträdande tillhandahålla en webbutik som är 
avgränsad enligt följande: 

 Behörighet att använda den avgränsade webbutiken ska förbehållas av Beställarens 
angivna användare. 
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 Den avgränsade webbutiken ska enbart innehålla avtalat sortiment samt övrigt 
sortiment inom område Livsmedel, dvs. föremålet för upphandlingen.  

 Den avgränsade webbutiken ska tydligt visa avtalade nettopriser/anbudsvaror.  
 Leverantören ska vid förfrågan tillhandahålla datafiler som på ett strukturerat sätt 

redovisar den avgränsade webbutikens innehåll.  

7.3.3.1 Punch Out  
Webbutiken ska kunna integreras med Beställarens e-handelssystem enligt: 

1. Peppol BIS Punch Out, inklusive den rekommenderade metoden för överföring och 
inloggningsförfarande, det vill säga Peppol Punch Out Login & Transmission 
Specification.  

7.3.4 Order och ordersvar 
Leverantören ska senast vid avtalets ikraftträdande ta emot elektronisk order samt skapa och 
sända ordersvar enligt minst ett (1) av följande alternativ: 

1. Peppol BIS Ordering (order och ordersvar)  
2. E-post 

8 Avropsförfarande 

8.1 Beställning 
Beställning sker efter behov av Beställarens behöriga beställare. 

Leverantören ska medverka till att inom Beställaren förekommande beställningsrutiner 
används vid avrop. Vid telefonbeställningar ska den som mottar ordern vara behjälplig med 
att avtalsprodukter i första hand beställs och upplysa beställaren om/när produkter utanför 
avtal beställs. 

Beställning ska göras via e-handel, vilket är Beställarnas förstahandsval. Beställaren använder 
Raindance Marknadsplatsen som systemstöd. Beställningar ska även gå att göra via telefon, e-
post eller webbshop. 

8.2 Orderbekräftelse 
Orderbekräftelse, vilken ska innehålla leveransstatus på artikelnivå, ska sändas så snart som 
möjligt, dock senast inom en (1) timme efter lagd order. Leveransdag ska vara angiven på 
orderbekräftelsen. 
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8.3 Ändring i order 
Komplettering samt avbeställning av delar eller hel order kan ske fram till dess att ordern har 
börjat plockats av Leverantören. 

8.4 Reklamation 
Om Beställaren avser att reklamera produkten ska detta ske så snart som möjligt och inom 
skälig tid från det att felet uppdagas. Beställaren äger rätt att häva avropet och/eller kräva 
fullgod leverans eller prisnedsättning motsvarande felet/avvikelsen. Betalning av faktura 
innebär inte att Beställaren avstått från rätten att påtala fel eller brister i aktuell leverans. 

Vid tveksamheter är det Beställarens rättighet att omgående lämna in prov till ett av Statens 
livsmedelsverk godkänt laboratorium och/eller till Leverantören för kontroll. Skulle provet 
enligt laboratoriets bedömning inte hålla avtalad och godtagbar kvalitetsnivå och detta styrks i 
laboratoriekontroll ska Leverantören betala undersökningskostnad och de eventuella 
merkostnader som kan ha uppstått på grund av reklamationen. Leverantören ska även ersätta 
Beställaren med fullgod produkt. 

9 Leveransvillkor 
Varorna ska levereras till överenskommen leveransadress och enligt leveransvillkoren 
(Incoterms 2010) DDP: Fritt avhämtat och levererat anvisad plats inomhus på respektive 
leveransadress och lokal. Detta innebär att Leverantören står samtliga kostnader och risker, 
till dess att godset överlämnas till Beställaren på anvisad varumottagningsplats. Varan anses 
levererad då den mottagits och godkänts av Beställaren. 

Chauffören ska göra personalen uppmärksam på leveransen så att varorna direkt blir 
omhändertagna. 

Leverans ska ske i obruten kyl- och fryskedja och enligt i övrigt gällande regler avseende 
hantering av livsmedel. 

9.1 Leveransavgift 
Fritt levererat gäller vid order 1 000 kr exkl. mervärdesskatt samt högre ordervärde. Vid 
leveranser under 1 000 kr får en leveransavgift om 200 kr debiteras. 

Leveransavgift gäller inte vid leverans av tidigare restnoterade varor. 
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9.2 Förpackning och emballage 
Emballage ska ingå i förekommande fall. Eventuellt returemballage dvs. rullburar, 
låneemballage och ”mjölkpallar” etc. ska återtas direkt i anslutning till leverans eller hämtas 
av Leverantören senast vid kommande leveranstillfälle. Returemballage kan komma att 
placeras utanför lokalerna. Beställaren ansvarar inte för förvaring av returemballage som 
lämnats kvar efter leveranstillfället. 

Emballaget ska vara helt och rent och får inte tillföra produkten några skadliga kemiska 
ämnen. Emballaget ska ge produkten lämpligt skydd. 

9.3 Lastning/packning 
Varor ska packas på ett sådant sätt att känsliga produkter inte skadas. Livsmedlet ska vara 
inneslutet i förpackning eller på annat sätt skyddas mot menlig påverkan. 

Tyngre gods får under inga omständigheter packas över lättare och ömtåligare gods. Sekunda 
eller skadade varor ska returneras och hämtas vid nästa leveranstillfälle om inte annat 
överenskommits. 

Produkterna ska levereras på rullburar. Leverans får inte ske på EU-pallar, undantaget 
”mjölkpallar”. 

Leverantören ska, om möjligt, sampacka ordrar som ska levereras till samma adress, 
exempelvis vid order från olika avdelningar på samma enhet. Varorna ska i sådant fall 
separeras på rullburen så att respektive orders varor inte blandas. 

9.4 Följesedel 
Följesedel i ett exemplar ska medfölja levererade varor vid varje leverans. Beställarens namn, 
avropsenhet, anbudsvaror, leveransdatum och leveransadress ska anges på samtliga 
handlingar. 

9.5 Kontroll av leveranser 
Leveranskontroll och leveransgodkännande av varorna genomförs av Beställaren. 
Leverantören ska ge Beställaren skälig tid för kontroll. Upptäcks felaktigheter ska detta 
omedelbart meddelas till Leverantören. 

9.6 Leveransplan 
Leverans ska kunna ske inom två (2) kalenderdagar, dvs. beställning dag 1, leverans dag 3. 
Detta gäller oberoende om helgdagar inträffar inom leveranstiden, exempelvis beställning 
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fredag innebär leverans måndag. Själva leveransen, avlämnandet av varor, ska dock alltid ske 
på en helgfri vardag. Leveranser från Leverantören ska ske 1-3 gånger/vecka.  

Minst 85 % av angivna produkter (i upphandlingens 02.1a Svarsbilaga: Anbudssvarsfil 
HUVUDGROSSIST samt 02.1b Svarsbilaga: Anbudssvarsfil HUVUDGROSSIST – MEJERI) 
ska vara lagerlagda. För beställningsvaror (icke lagerlagda varor) ska leverans ske inom 11 
kalenderdagar, dvs. order dag 1, leverans senast dag 12. 

Överenskommelse ska träffas mellan Beställaren och Leverantören om lämpliga 
leveransdagar och tider, leverans ska ske på sådana tider att personal finns tillgänglig att 
motta varorna på lämpligt sätt, under mottagarens ordinarie arbetstid. Fasta tider och 
samordning ska eftersträvas. Leverantörens leveransfönster ska vara så snävt som möjligt för 
att verksamheten ska kunna planera sitt mottagande av varorna. Då leveransdag infaller på en 
måndag-fredag som är helgdag ska alternativ leveransdag erbjudas av Leverantören. För vissa 
enheter gäller leveransuppehåll under lovperioder. 

Rutiner för beställning och leveransdagar/-tider utarbetas av Leverantören och den för 
verksamheten ansvarige vid respektive beställande enhet. 

Leveransplanen ska dokumenteras av Leverantören och godkännas av Beställaren. Om 
Leverantören önskar särskild leveransplan under exempelvis skollov eller helgdagar ska 
begäran om tillfällig förändring av leveransplan skickas till Beställaren för godkännande. 
Begäran om tillfällig eller bestående förändring ska skickas till Beställaren senast 30 
kalenderdagar innan förändringen träder i kraft. 

9.7 Försenad leverans 
För de fall Leverantören inte kan leverera inom rätt tid enligt överenskommen leveransplan 
ska Leverantören utan dröjsmål meddela Beställaren om detta. Om leveransen beräknas bli 
mer än 30 minuter sen ska Leverantören eller Leverantörens chaufför omgående ringa till 
beställande enhet och informera om förseningen. Det är då upp till beställande enhet att 
godkänna om leveransförseningen kan accepteras. 

Vid försenad eller utebliven leverans har Beställaren rätt att köpa beställda varor av annan 
leverantör. Vid upprepade försenade eller uteblivna leveranser har Beställaren rätt att avkräva 
kompensation för den olägenhet som Beställaren utsätts för. 

9.8 Leveranssäkerhet 
Vid leverans ska särskild försiktighet iakttas för att minimera risken för att olyckor inträffar 
på skolgårdar, gårdar för förskolor etc. Beställaren ser det som positivt om fordon som körs in 
på skol- och förskole-områden är utrustade med backsignal. 
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9.9 Leveransadress 
Leverantören ska leverera varorna direkt till de enheter som anges i 07a Bilaga: 
Leveransadresser och leveransfrekvens Sundsvall samt 07b Bilaga: Leveransadresser och 
leveransfrekvens Timrå. Beställaren förbehåller sig rätten att ändra, ta bort eller lägga till 
leveransadresser. 

9.10  Fel eller brist i leverans 
Vid eventuella fel eller brister i levererade varor tar Beställaren kontakt med Leverantören för 
överenskommelse om åtgärd. Eventuella kostnader i samband med överenskommen åtgärd 
bekostas av Leverantören. Transportskadat gods ska utan kostnad för Beställaren, ersättas av 
Leverantören. 

Leverantören är skyldig att med den skyndsamhet omständigheterna kräver, utan oskäligt 
uppehåll, på egen bekostnad avhjälpa fel eller brister, som består i att varan inte uppfyller 
avtalad specifikation eller funktion eller inte kan anses vara ägnad för sitt särskilda ändamål. 

Leverantören ska också minimera skadan genom att utan extra kostnad för Beställaren, om 
möjligt, anskaffa likvärdiga varor skyndsamt. Parterna ska vara överens om att ersatta varor i 
alla avseenden är att betrakta som likvärdiga med vad som ursprungligen avtalats. 

Kostnaden i samband med felbeställningar av Beställarens behöriga beställare står Beställaren 
för. 

9.11  Ersättningsleverans vid restnotering 
Ersättningsleverans av annan vara än beställd vara pga. exempelvis restnotering eller annan 
anledning godkänns inte utan Beställarens medgivande. 

Om det vid plockning av beställd vara upptäcks att denna saknas ska Beställaren omgående 
underrättas. Enbart strykning eller att varan restnoteras godkänns inte. Produkten ska ersättas 
till samma eller högre kvalitet, samma egenskaper och samma eller lägre pris. 
Ersättningsvarans pris ska inte vara högre än priset för den ursprungliga avtalsvaran.  

Om ersättningsleveranser sker upprepade gånger under en kort period och det inte kan anses 
rimligt och/eller med anledning av skäliga orsaker kan Beställaren åberopa avtalets punkt Fel 
och brister. 

Ersättning ska ske med likvärdiga, namngivna varor och ska godkännas av Beställaren. 
Leverantören ska upprätta en lista över lämpliga ersättningsartiklar för att förebygga 
eventuella olägenheter för Beställaren vid restnotering etc. Beställaren ska godkänna listan. 
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10  Varor och förpackningar 

10.1  Förpackningar och märkning 
För djupfrysta varor ska förutom gällande märkningsregler även infrysningsdatum framgå av 
märkningen. 

Vid anmodan ska produkt-, närings- och ingrediensdeklaration inklusive spårmängder för 
varor kunna erhållas. 

Den synliga delen av varje förpackningsinnehåll ska vara representativ för det totala 
innehållet. 

En varas produktinformation ska alltid överensstämma med den levererade varan. Detta 
innebär att en anbudsvara inte får förändras till sitt innehåll (råvara, tillsatser och liknande) 
utan att Beställaren i god tid informerats och godkänt förändringen. 

Innehållsförteckning och eventuell tillagningsanvisning ska vara författat på svenska. 

Förpackningar avseende vissa varor kan Beställaren ha behov av att dela. Vilka förpackningar 
som ska vara möjliga att köpa som delbara ska överenskommas mellan parterna.  

10.2  Kvalitetskrav  
Levererade varor ska vara av god kvalitet enligt vad som kan förväntas av på marknaden 
tillgängliga varor. Varorna ska även vara fria från fukt-, kyl- och frysskador och får inte ha 
andra liknande defekter. 

Alla levererade varor ska vara fria från samtliga salmonella serotyper, campolybakter och 
BSE smitta. Gravade och rökta fiskprodukter ska vara fria från listeria. 

Varor som betecknas/säljs som färska får ej tidigare varit frysta. 

10.3  Varors egenskaper 
Se krav på varornas egenskaper i 02.1a Svarsbilaga: Anbudssvarsfil HUVUDGROSSIST samt 
02.1b Svarsbilaga: Anbudssvarsfil HUVUDGROSSIST – MEJERI. 

10.4  Produktlarm 
När larm om skadliga/felaktiga produkter kommer ska Beställaren meddelas snarast. 
Produktlarm ska skickas både till den enhet som beställt produkterna samt till Beställarens 
övergripande kontaktperson för avtalet. 
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10.5  Produkters hållbarhet 
Leverantören ska tillämpa branschföreningen Kost & Närings rekommenderade 
hållbarhetstrappa enligt nedan (dagar=kalenderdagar): 

Hållbarhetstid från tillverkningsdag Krav på minst antal dagar kvar vid leverans 
Upp till 12 dagar 5 dagar  
13-30 dagar 7 dagar 
31-90 dagar  14 dagar 
91-300 dagar 30 dagar 
Över 300 dagar 90 dagar 

 
Om problem med hållbarhetstider uppstår för Beställaren ska Leverantören vara behjälplig 
med att lösa problemet för fortsatt säkrad kvalitet på produkterna. 

10.6  Produktinformation 
Prislistor och broschyrmaterial ska, kostnadsfritt, tillhandahållas av Leverantören i 
erforderligt antal exemplar på begäran från Beställaren. 

11  Varuförändringar 

11.1  Sortimentsförändringar  
Förändringar på Leverantörens initiativ av varor gällande innehåll, förpackningsstorlek samt 
varuutbyte ska i förväg meddelas Beställaren och kan leda till förnyad prövning av avtalets 
giltighet. Dessa sortimentsförändringar får inte meddelas vid fler tillfällen än en (1) gång per 
månad och ska meddelas senast en (1) vecka i förväg till Beställaren. 

Ersättningsvara ska vara likvärdig som den ersatta varan. Leverantören ansvarar för att varan 
uppfyller samtliga i avtalet gällande krav och villkor. Den ska minst ha samma eller högre 
kvalitet och ska erbjudas till samma eller lägre kostnad som den ersatta varan. Även om 
ersättningsvaran redan finns på avtalsprislistan ska priset justeras ned till den ursprungliga 
varan om den ersatta varan har ett lägre pris. 

Beställaren ska godkänna bytet innan ikraftträdande sker. Om Beställaren inte godkänner 
bytet ska alternativ ersättningsvara kunna erbjudas som sedermera måste godkännas innan 
bytet sker. 

Vid förändring av sortiment ska Leverantören skicka en ny pris/sortimentslista för att 
Beställaren ständigt ska ha uppdaterade listor i beställnings- och uppföljningssystem. 
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11.2  Revidering av nettoprislistan 
Nya varor inom det upphandlade varuområdet som lanseras av Leverantör kan efter 
Beställarens val ingå i avtalet. Beställaren ska skriftligen meddela om sortimentsförändringar 
och tillägg för att de ska vara giltiga. 

Eventuellt tillkommande varor under avtalstiden ska ha samma prisnivå som övriga varor 
inom samma anbudsområde/varugrupp under förutsättning att varan är inom samma 
kvalitetsnivå. Om Beställaren önskar en vara av högre kvalitet eller med särskilda egenskaper, 
vilket påverkar prisbilden, ska priset överenskommas mellan parterna. 

Beställaren följer utvecklingen på marknaden vad gäller nya varor, förändringar etc. och ser 
det som positivt om Leverantören informerar Beställaren vid sådan utveckling inom 
upphandlat område. 

Vid tillägg initierade av Beställaren ansvarar Beställaren för att kontrollera att för avtalet 
gällande krav och villkor uppfylls av varan. 

12  Kvalitetssäkring  
Leverantören ska ha ett godkänt egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004. 

Leverantören ska ha ett dokumenterat och implementerat systematiskt kvalitetsarbete som är 
relevant för avtalet. Leverantören ska, senast 6 månader efter avtalsstart, uppfylla följande 
punkter: 

 kvalitetsmål kopplat till kundnöjdhet, kvalitet på vara/tjänst samt avvikelser, 
reklamationer och klagomål. 

 dokumenterade rutiner/arbetssätt för återkommande mätning av mål, 
kravuppfyllnad och uppdatering av kvalitetsmål upprättade minst enligt ovan. 

 rutiner/arbetssätt för en specifik varas identifikation och spårbarhet genom hela 
produktions- och/eller leveranskedjan. Krav på spårbarhet syftar till att man ska 
kunna spåra en vara bakåt till dess ursprung.  

 rutin för hur underleverantörers arbete kvalitetssäkras. 
 rutiner/arbetssätt för hantering av avvikelser, reklamationer och klagomål. 
 

Vid begäran ska Leverantören inkomma med dokumentation som intygar ovan punkter. Det 
åligger Leverantören att säkerställa att kravet följs av eventuella underleverantörer som direkt 
medverkar till fullgörandet av uppdraget. Leverantören ska också säkerställa att 
underleverantörer tillhandahåller de uppgifter och den dokumentation som krävs för 
uppföljning. 
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13  Ekologisk och social hållbarhet 
De krav gällande ekologisk och social hållbarhet som Leverantören åtar sig att uppfylla finns i 
09 Bilaga: Hållbarhetskrav. 

14  Utförande 
Levererade varor/tjänster ska vara i full överensstämmelse med vad som anges i avtalet, 
upphandlingsdokumenten och vad Leverantören angett i sitt anbud. 

Leverantören ska vid utförande av uppdrag enligt detta avtal följa alla lagar, förordningar och 
föreskrifter och allmänna råd som utfärdats av statliga och kommunala myndigheter och verk 
samt Beställarens föreskrifter och riktlinjer som från tid till annan är tillämpliga på uppdraget 
eller som på annat sätt berör Leverantören vid utförande av uppdraget.    

Leverantören ska utföra alla delar av avtalat åtagande fackmannamässigt och med den 
skicklighet och omsorg som Beställaren har anledning att förvänta av ett välrenommerat 
företag verksamt inom branschen. Leverantören får inte under avtalstiden utöva verksamhet 
som kan rubba Beställarens förtroende för Leverantören. 

Leverantören ska även utföra alla delar av avtalat åtagande så att bästa tekniska och 
ekonomiska resultat uppnås för Beställaren. 

14.1  Organisation 
Leverantören ska ha organisation, förmåga och resurser att genomföra uppdraget. 

Leverantören ska ha förmåga att införskaffa en god förståelse för, och kunskap om, 
Beställarens verksamhet och uppdrag.  

Leverantören förbinder sig att vid genomförande av åtagandet använda för arbetet erforderligt 
antal resurser med för uppgiften adekvat efterfrågad utbildning och kompetens.  

14.2  Tillgänglighet 
Leverantören ska ha hög tillgänglighet och finnas tillgänglig för kontakt per telefon och e-post 
under normal kontorstid (dvs. 8.00 -17.00) året runt. Leverantören ska, om det är nödvändigt, 
kunna delta i möten såväl på plats i Sundsvall som på distans via telefonkonferens eller 
webbmöte/videokonferens. 
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14.3  Serveringslösningar 
Leverantören ska kostnadsfritt tillhandahålla mjölkbarer (kyldispensrar) passande wellbag 10 
liter och 20 liter, till Beställarens serveringar under hela avtalsperioden.  

Samtliga serveringssystem med anknytning till offererade produkter, t.ex. ketchup, senap och 
sylt ska tillhandahållas kostnadsfritt under avtalsperioden, till de enheter som har behov av 
detta. 

14.4  Information och mässor 
Leverantören ska en gång per år anordna en mässa eller ett utbildningstillfälle på plats i 
Sundsvall/Timrå för att utbilda och visa nyheter för Beställarens personal. Sådan information 
och mässor ska ingå i anbudsgivarens pris. 

Leverantören ska också anordna en uppstartsträff/uppstartsmässa eller likvärdigt för 
Beställarens personal i samband med avtalsstart. 

15  Personal 
All kommunikation inom ramen för uppdraget, såväl muntlig som skriftlig, ska ske på 
svenska. 

Leverantören svarar för alla kostnader för t.ex. löner, sociala avgifter och andra avtalsenliga 
eller lagstadgade löneomkostnader. Leverantören är ensam arbetsgivare för den egna 
personalen och är ensam bärare av arbetsgivaransvar i förhållande till dennes personal.  

Beställaren vill säkerställa att arbetstagaren har goda arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö. 
Leverantören är skyldig att vidta åtgärder så att inte lag eller annan gällande rätt för arbetet 
åsidosätts.  

Leverantören ska kräva samma utfästelse av den som eventuellt anlitas som underleverantör. 
På begäran av Beställaren ska Leverantören lämna de uppgifter och handlingar som krävs för 
att skyldigheterna enligt ovan ska kunna kontrolleras. Skulle Leverantören brista i 
fullgörandet av detta åtagande äger Beställaren rätt att säga upp avtalet om bristen är 
väsentlig. 
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16  Uppföljning och statistik 

16.1  Avtalsuppföljning 
För att kunna säkerställa att Leverantören fullgjort sina åtaganden, ska Beställaren, 
Beställarens revisorer, utsedd granskare eller utomstående kontrollorganisation, ges tillträde 
att granska Leverantörens utförande av åtaganden i detta avtal. Detta är ett krav från 
kommunallagen och i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet. Med tillträde 
avses att få begära in information, uppgifter och dokumentation från, samt träffa och tala med 
ledning, personal, i förekommande fall underleverantörer och brukare av tjänsten och deras 
anhöriga, samt att fysiskt kunna besöka verksamheten eller arbetsstället. 

Leverantören är skyldig att medverka i löpande uppföljning av leveransen och möten, samt i 
ovannämnda granskning, och ska på begäran tillhandahålla all nödvändig information och 
dokumentation om leveranser till Beställaren, såsom exempelvis leveransavtal, dagböcker, 
protokoll, besiktningar, fakturor och räkenskapsmaterial, i den utsträckning som krävs och 
som inte står i strid med lagstiftning och börsregler som är tillämpliga för Leverantören. 

Varje part ska bära sina egna kostnader hänförliga till kontroller. 

16.2  Uppföljningsmöten 
Vid behov under avtalstiden ska parterna mötas för att följa upp avtal, uppdrag och diskutera 
förbättringsmöjligheter. Ersättning för deltagande i uppföljningsmöten utgår inte. Vid 
uppföljningsmötet kan t.ex. följande diskuteras: 

 eventuella förändringar i utförandet eller av Beställarens behov 
 optimering av avtal (leveranser, artiklar etc.) 
 klagomål som inte administrerats löpande 
 incidenter 
 problemhantering 
 aktuell branschinformation 
 aktuella aktiviteter/händelser hos Leverantören respektive hos Beställaren 

Syftet med mötena är att ömsesidigt skapa förutsättningar till förbättring och effektivisering i 
arbetet. Dessa möten ska dokumenteras av Leverantören och justeras av Beställaren. 

16.3  Statistik 
Leverantören ska kostnadsfritt tillhandahålla statistik en gång per månad över fakturerade 
kostnader och volymer totalt samt uppdelat på enskilda leveransadresser. Se 03 Bilaga: 
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Hantera – Filformat månadsvis statistik för information om innehåll i statistik- och 
sortimentsfil.  

Statistiken ska förutom vad som anges i 03 Bilaga: Hantera – Filformat månadsvis statistik 
även innehålla information om beställningsvägar och hur stor andel av de olika 
beställningsvägarna respektive enhet valt samt information om närproducerade artiklar. Med 
närproducerat menar Beställaren artiklar som är producerade och/eller förädlade i 
Västernorrland, Västerbotten, Jämtland, Dalarna, Gävleborg. 

16.4  Dokumentation av avvikelser 
Leverantören ska dokumentera avvikelser och kvartalsvis tillhandahålla ett sammanställt 
dokument till Beställaren. Dokumentationen ska innehålla både de avvikelser som 
Leverantören själv upptäcker samt de avvikelser Beställaren rapporterar till Leverantören. 

16.5  Kontaktpersoner 
Parterna ska utse minst en kontaktperson var som ansvarar för frågor som avser avtalet, 
klagomål och fakturaförfrågningar. 

Parterna ska omgående meddela varandra om kontaktperson byts ut. 

17  Samverkan och partnerskap för ökad hållbarhet 
Beställarens ambition är att avtalet ska vara dynamiskt och flexibelt inom givna ramar. 
Beställaren ser Leverantören som en viktig partner i arbetet med hållbarhetsfrågor kring 
livsmedel. Återkommande dialoger kring hållbarhetskrav, artiklars hållbarhetsdatum, 
kravuppfyllnad, volymförändringar, förändrad inriktning i hållbarhetsfrågor osv. är en viktig 
del av avtalet. Det kan exempelvis handla om samverkan kring hantering av matsvinn i olika 
produktionsled, särskilda projekt eller insatser på utvalda skolor/enheter, aktiviteter för att 
främja nationell, region eller lokal livsmedelsproduktion eller samarbete kring 
utbildningspaket till Beställarens tjänstemän eller politiker.  

Beställaren önskar att Leverantören är en aktiv part så till vida att förbättringsområden 
definieras och lösningar föreslås även om inte Beställaren specifikt efterfrågat sådan 
genomlysning. 

Den Samarbetsmodell som överenskommits enligt punkt Samarbetsmodell nedan ligger som 
grund till partnerskapet inom ramen för avtalet. 
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17.1  Förhandling och ändring av avtalat uppdrag 
Parterna kan under avtalsperioden överenskomma om förändring och tillägg till detta avtal 
under förutsättning att ändringen inte medför att avtalets övergripande karaktär ändras. 
Förhandling om avtalsförändring beslutas inom ramen för Samarbetsmodellen. 

En sådan ändring kan avse en eller flera av följande punkter: 

a) Anpassningar i avtalat åtagande som har blivit nödvändiga pga. ändrade beslut eller 
ändrad inriktning i hållbarhetsfrågor. 

b) Förändrad eller utökad omfattning kring avtalade varor. 
c) Förändring av avtalade priser, vilket avser förändring som ej hanteras genom 

prisjusteringen, t.ex. prisförändring till följd av förändringar i beställningar, 
volymförändringar eller en allmän prissänkning i aktuell bransch. 

d) Anpassningar avseende varor eller leveranser pga. förändringar i Beställaren 
organisation. 

e) Optimering av avtalat sortiment som exempelvis tillägg, ändring eller borttag av 
vara/varor från avtalad prislista. 

Sådan ändring ska ske i enlighet med LOU och får ej väsentligt utöka eller förändra avtalets 
omfattning. Ändringen ska antingen vara av begränsat värde eller vara nödvändig och/eller 
tvingande på grund av verksamhetsmässig eller teknisk utveckling. 

Överenskommelsen om avtalsförändring enligt ovan sker efter båda parters godkännande och 
fastställs skriftligen. 

17.2  Samarbetsmodell 
Här kommer text fyllas i med anbudsgivarens beskrivning av Samarbetsmodell, alternativt 
hänvisning till bilaga. Beskrivningen hämtas från anbudsgivarens anbud. 

18  Fel och brister 
Utfört arbete ska anses vara felaktigt om det inte stämmer överens med detta avtal, 
upphandlingsdokumenten och/eller beställning av uppdrag/tjänst inom ramen för detta avtal. 
Beställaren har rätt att påtala fel om det framgår att uppdraget har utförts felaktigt även om 
betalning skett.  

Leverantören ska skyndsamt rätta fel och brister som framkommit vid uppföljning, 
reklamation, revision och/eller tillsyn. I det fall Leverantören inte kan avhjälpa felet på 
produkten alternativt leverera ny produkt inom den tidsram som Beställaren godkänner har 
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Beställaren rätt att beställa produkten från annan leverantör. Eventuella merkostnader för 
Beställaren i samband med detta, jämfört med avtalspriser, ska Leverantören bekosta. 

18.1  Åtgärder 
Vid större eller återkommande identifierade fel eller brister i leveransen till Beställaren ska 
Leverantören vidta nödvändiga åtgärder omedelbart.  
Beställaren kommer att vidta följande åtgärder i nämnd ordning: 

1. Dialog mellan parterna inleds. 
2. Handlingsplan för åtgärder ska upprättas. Av handlingsplanen ska framgå hur åtgärder 

ska vidtas och när åtgärderna ska vara genomförda. 
3. Av Leverantören genomförda åtgärder följs upp och redovisas för Beställaren. 
4. Om Leverantören inte vidtagit de åtgärder som enligt handlingsplanen ska vara 

genomförda inom angiven tidsram kommer Beställaren att tillämpa avtalets punkt 
gällande Vite och/eller Uppsägning. 

18.2  Påföljder 
Vid fel och brister i leveransen har Beställaren rätt att kräva avhjälpande utan kostnad för 
Beställaren alternativt prisavdrag motsvarande felet. Beställaren har rätt att innehålla 
betalning av avtalad ersättning så länge felet/bristen består. För de fall Beställaren avser 
innehålla betalning enligt denna punkt ska Beställaren skriftligen underrätta Leverantören om 
detta. 
Om Leverantören åsidosätter sina skyldigheter att komma till rätta med identifierade fel 
och/eller brister i leveransen har Beställaren rätt att tillämpa detta avtals punkt gällande Vite 
och/eller Uppsägning. 

19  Vite 
Om Leverantören bryter mot avtalade villkor, och detta inte beror på Beställaren eller kan 
anses utgöra Force majeure, är Beställaren berättigad att av Leverantören erhålla vite. 

Beställaren kan begära vite om Beställaren och Leverantören inte kommit tillrätta med de 
problem som uppstått efter åtgärder enligt beskrivet under punkt Åtgärder i detta 
avtalsdokument. 

Händelser som beror på Beställaren, Beställarens övriga avtal, kan anses utgöra Force 
majeure eller andra händelser som inte Leverantören kunnat eller borde ha förutsett ska inte 
ligga som grund för vite. Leverantörens avtal eller överenskommelser med tredje part ska inte 
påverka Beställarens möjlighet till vite.  
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Rätten till avtalsvite gäller inte om Leverantören kan visa att den bristande avtalsuppfyllelsen 
beror på omständigheter utom Leverantörens kontroll som Leverantören skäligen inte hade 
kunnat förebygga. 

Eventuellt vitesbelopp tas ut av Beställaren genom kvittning på Leverantörens faktura, via 
kreditfaktura. 

Om Leverantören inte har åtgärdat felet eller bristen när maximalt vite utgått kan Beställaren 
skriftligen ge Leverantören en skälig slutlig frist för avhjälpande. Är felet inte avhjälpt när 
fristen löpt ut har Beställaren rätt att säga upp avtalet enligt avtalets punkt Uppsägning. 

19.1  Avtalsbrott eller andra fel och brister 
Om Leverantören inte följer anvisningar enligt avtalet eller brister i sitt uppdrag exempelvis 
gällande prisjusteringar, felfakturerade priser, felaktig hantering av produktändringar, 
leveransförseningar etc. är det att betraktas som avtalsbrott. 

Om Leverantören i övrigt bryter mot avtalade villkor och ej vidtagit de åtgärder som enligt 
handlingsplanen ska vara genomförda inom angiven tidsram, se avsnitt Åtgärder, har 
Beställaren rätt att utta vite till dess att felet är åtgärdat eller till dess att vitestak är uppnått. 

Beställaren har vid begäran i sådana fall rätt till vite enligt följande modell: 

≤4 veckor: 10 000 kr per påbörjad vecka (dvs. vecka 1-4) 
>4 veckor: 20 000 kr per påbörjad vecka (dvs. fr.o.m. vecka 5) 

Maximalt vite (vitestak) som kan utgå är 200 000 kr per tillfälle som vite begärs. 

20  Uppsägning och tvistlösning 
Om någon av nedan angivna händelser inträffar efter avtalets ingående har Beställaren rätt att, 
helt eller delvis, säga upp avtalet. Uppsägning av avtalet ska ske skriftligen. 

Uppsägning kan ske enligt nedan beskrivna anledningar;  

 Ekonomiska och/eller organisatoriska förändringar 
 Åsidosättande av förpliktelser – uppsägning i förtid 
 Uppsägning med omedelbar verkan 
 Takvolymer 

Efter uppsägning ska Leverantören överlämna allt icke redan överlämnat material och annat 
som Beställaren har ägande- och förfoganderätt till. 
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Leverantören har inte rätt till skadestånd eller annan ersättning på grund av uppsägning enligt 
angivna uppsägningsgrunder.  

Om Beställaren säger upp avtalet har Leverantören endast rätt till ersättning för den del av 
uppdraget som utförts före uppsägningsdagen. 

Det som anges nedan utesluter inte att uppsägning kan ske på grund av omständigheter i 
övrigt som anges i lag eller som på andra sätt anses skäligen rimliga. 

20.1  Ekonomiska och/eller organisatoriska förändringar 
Ekonomiska eller organisatoriska förändringar inom Beställaren, ändrad 
verksamhetsinriktning eller ändrat huvudmannaskap, som ändrar omfattningen av avtalet kan 
leda till att hela eller delar av avtalet måste sägas upp under avtalsperioden. Förhandlingar 
upptas mellan parterna vid sådan förändring. Uppsägningstiden ska i sådana fall vara minst tre 
(3) månader eller enligt överenskommelse. 

20.2  Åsidosättande av förpliktelser – uppsägning i förtid 
Om motparten i väsentlig omfattning åsidosätter sina förpliktelser och gör sig skyldig till 
avtalsbrott enligt avtalet och inte inom rimlig tid, trots skriftligt påpekande, vidtar godtagbar 
rättelse, har båda parter rätt att säga upp detta avtal. 

Om Leverantören vid upprepade tillfällen bryter mot avtalet och dessa fel och brister inte 
åtgärdas enligt avtalets avsnitt Fel och brister, ska detta anses utgöra sådan väsentlig brist 
som ger Beställaren rätt att säga upp avtalet i förtid. 

Uppsägningstiden är två (2) månader eller enligt överenskommelse. Om avtalet sägs upp på 
grund av att Leverantören brutit mot avtalet har Beställaren rätt till ersättning för den skada 
som orsakas av uppsägningen. 

20.3  Uppsägning med omedelbar verkan 
Beställaren har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om förhållande enligt lagen 
(2016:1145) om offentlig upphandling 13 kap. 1-3 §§ LOU är uppfyllt.  

Beställaren har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet helt eller delvis om 
Leverantören före eller efter avtalets tecknande inte lämnar in uppgifter om företaget som är 
av väsentlig betydelse för avtalets tillkomst eller dess fortsatta giltighet. 

Avtalet sägs upp med omedelbar verkan om förvaltningsrätt eller annan juridisk instans 
förklarar upphandlingen eller avtalet ogiltig eller kräver rättelse i sådan omfattning att det 
påverkar val av leverantör. 
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20.4  Takvolymer 
Beställaren har rätt att säga upp avtalet om värdet/volymen överstiger det maxvärde/den 
maxvolym som angivits i samband med upphandlingen. 

20.5  Tvist 
Tvist på grund av detta avtal ska i första hand lösas av parterna och i andra hand ska tvist 
avgöras av allmän domstol i enlighet med svensk lag, med undantag för svenska lagvalsregler. 
Leverantören har inte rätt att avbryta avtalsåtagandet för att tvist prövas i domstol. Beställaren 
har heller inte rätt att hålla inne betalning som inte direkt omfattas av tvisten, eller att i övrigt 
låta bli att utföra sina skyldigheter. 

21  Ansvar 

21.1  Dataskyddsförordningen 
Den upphandlande myndigheten är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter 
inom den upphandlande myndigheten. Om Leverantörens tillhandahållande av varor eller 
tjänster innefattar behandling av personuppgifter för den upphandlande myndighetens 
räkning, är Leverantören den upphandlande myndighetens personuppgiftsbiträde.  

Leverantören ska följa dataskyddsförordningen (GDPR, Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679)) samt övriga vid var tid gällande författningsbestämmelser om 
behandling av personuppgifter.  

Ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal enligt Beställarens mall ska på Beställarens 
uppmaning upprättas mellan den upphandlande myndigheten (personuppgiftsansvarig) och 
Leverantören (personuppgiftsbiträde). Personuppgiftsbiträdesavtalet ska innehålla 
instruktioner om hur behandlingen får utföras och vilka informationssäkerhetskrav som gäller. 

21.2  Tillstånd och försäkringar för verksamheten 
Leverantören har det fulla ansvaret för att utverka alla tillstånd och bemyndiganden som krävs 
för att fullgöra avtalet i enlighet med de lagar, förordningar och krav som gäller. 

Leverantören ska inneha ansvarsförsäkring med ett försäkringsbelopp på minst 10 miljoner 
SEK för varje skada.  

Leverantören svarar gentemot Beställaren enligt lag och gällande rätt för skador som 
Leverantören orsakat. Leverantören ska inneha försäkring för verksamheten som håller 
Beställaren skadefri gentemot tredje part. Föreligger ersättningsgill skada enligt ovan ska 
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Beställaren vidta åtgärder för att begränsa skadan, såvida dessa åtgärder inte orsakar oskälig 
kostnad, eller annars är oskäligt betungande.  

Beställaren är inte skyldig att ersätta Leverantören för skador på dennes personal, anläggning 
och material. 

Skadeståndsanspråk riktade mot Beställaren som beror på att Leverantören inte uppfyllt 
avtalade villkor, ska ersättas av Leverantören. 

Försäkringar ska tecknas och vidmakthållas under hela avtalsperioden. Bevis om att ovan 
nämnda försäkringar har tecknats ska vid begäran överlämnas till Beställaren. 

21.3  Underleverantör 
Endast Leverantören kan utgöra Beställarens juridiska motpart i avtalet. Leverantören har 
dock vid behov möjlighet att anlita underleverantör.  

Leverantören svarar för sina underleverantörers leverans så som för egen leverans. 
Leverantören svarar vidare för att underleverantörerna följer de villkor och förutsättningar 
som anges i avtalet. 

Mellan Leverantören och underleverantör ska det finnas ett giltigt samarbetsavtal. 
Leverantören ska på begäran från Beställaren kunna uppvisa giltigt samarbetsavtal. 

Byte av underleverantör och anlitande av ytterligare underleverantör får endast ske efter 
godkännande av Beställaren. 

Beställaren förbehåller sig rätten att under avtalsperioden kontrollera att angivna 
underleverantörer har inbetalt skatter och lagstadgade avgifter, samt uppfyller de krav som 
ställts för att kunna tillhandahålla tjänster och produkter med stöd av detta avtal. Detta gäller 
även i förhållandet underleverantör till underleverantör osv. 

21.4  Krav på registrering 
Leverantören ska vara registrerat i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande 
register, som förs i det land där Leverantörens verksamhet är etablerad. 

Leverantören garanterar för sig och eventuell underleverantör innehav av F-skattsedel samt 
förbinder sig att omedelbart meddela Beställaren om denna återkallas.  
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21.5  Ekonomisk stabilitet 
Leverantören ska ha en tillräckligt stabil ekonomi för att utföra uppdraget. Under avtalstiden 
ska Leverantören ha en rating (riskklass) motsvarande lägst Grön huvudrating i enlighet med 
Inyett eller likvärdig rating hos annat kreditinstitut.  

I de fall Leverantören inte kan uppfylla god kreditvärdighet ska Leverantören på begäran av 
Beställaren lämna en godtagbar förklaring till ifrågavarande kreditvärdighet. 

21.6  Begränsning av marknadsföringsrätt 
Leverantören eller av denne anlitad underleverantör får inte hänvisa till Beställaren i reklam, 
marknadsföring eller dylikt utan Beställarens skriftliga beviljande. Leverantören ska i förväg 
samråda med Beställaren om informationsmaterial som ska publiceras. 

21.7  Sekretess 
Leverantören förbinder sig att inte röja eller på något sätt utnyttja sekretessbelagd uppgift som 
Leverantören får del av genom tillkomsten eller genomförandet av uppdrag. 

Leverantören har inte rätt att utan Beställarens skriftliga beviljande publicera eller på annat 
sätt offentliggöra rapporter eller annat material eller information som Leverantören upprättat, 
fått eller tagit del av genom uppdraget.  

Leverantören innefattar alla personer som denne på något sätt involverar för att fullgöra sina 
åtaganden mot Beställaren samt andra personer som på något sätt kan komma i kontakt med 
uppgifterna. 

Leverantören förbinder sig att underrätta de medarbetare som kommer att sysselsättas med 
uppdraget om de sekretessbestämmelser som gäller, samt att i övrigt hantera uppdraget med 
den diskretion som är nödvändig. 

Leverantören ansvarar även för att underleverantörer följer vad som föreskrivits ovan. 

Sekretesskyldigheten gäller även om avtalet i övrigt upphört. 

21.8  Garanti 
Leverantören garanterar att varje uppdrag utförs med största omsorg och att arbetet utförs på 
ett fackmannamässigt sätt under etiska former. När Beställaren så begär ska brister i 
uppdraget orsakade genom avvikelser från avtalad specifikation åtgärdas av Leverantören. 
Sådant arbete ingår i överenskommen ersättning och ska av Leverantören utföras utan oskäligt 
uppehåll. 
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21.9  Ansvarsbegränsning 
Skulle skadeståndsansvar uppstå för Leverantören är Leverantörens ansvar begränsat till ett 
sammanlagt belopp om 10 prisbasbelopp per skadeståndstillfälle och kalenderår. Med 
prisbasbelopp menas prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring gällande 
vid tiden för skadans uppkomst. Skadeståndet begränsas till direkta skador. 
 
Begränsningarna i föregående stycke gäller inte om:  

 Uppsåt eller grov vårdslöshet ligger Leverantören till last, eller  
 Skadeståndsansvaret täcks av Leverantörens försäkring. I sådant fall maximeras 

ersättningsskyldigheten till Leverantörens försäkringsbelopp jämte förekommande 
självrisk, eller  

 Leverantören enligt lag eller rättspraxis har ett längre gående ansvar för en skada. 

Vitesutfall ska inte medföra några begränsningar avseende Beställarens rätt till skadestånd. 

21.10 Beredskap vid händelse av kris 
I händelse av att kris eller krig inträffar i Sverige under avtalstiden ska Leverantören vara 
Beställaren behjälplig med att tillhandahålla ett visst antal kris-artiklar. Detta gäller även om 
förutsättningarna förändrats, genom till exempel begränsningar i sortiment, leveranser eller 
beställningsmöjligheter. Dessa artiklar ska kunna användas till att ge mat till de personer 
Beställaren ansvarar för.  

Leverantören ska upprätta eller upprätthålla den kapacitet som krävs för att tillmötesgå 
Beställarens eventuellt ökade behov till följd av en kris. 

En beredskapsdialog ska etableras mellan parterna och ses över vid behov. Vidare ska en 
överenskommelse upprättas mellan Beställaren och Leverantören gällande vilka artiklar samt 
hur stor volym av artiklarna som ska kunna tillhandahållas under en viss period i händelse av 
kris eller krig. 

21.11 Ansvarsbefrielse – Force majeure 
Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt avtalet på grund av omständighet som 
part inte kunnat råda över – såsom krig, naturkatastrof, myndighetsbestämmelse, lag eller 
liknande – och som parten inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående 
och vars följder parten inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, ska detta utgöra 
befrielsegrund som medför framflyttning av avtalade tidpunkter för prestation och befrielse 
från skadeståndsskyldighet och andra eventuella påföljder.  
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Till förtydligande är parterna överens om att strejk eller lockout hos part samt blixtnedslag, 
översvämning eller eldsvåda i Leverantörens driftlokaler inte utgör force majeure. 

Begäran om ansvarsbefrielse ska ske skriftligen och godkännas av Beställaren. 

Ansvarsbefrielse gäller inte överenskomna kris-artiklar enligt punkt Beredskap vid händelse 
av kris i detta avtal. 

21.12 Ändrade förhållanden 
Vid politiska beslut och myndighetsbeslut eller organisatoriska förändringar som påverkar 
förutsättningarna för vad som har avtalats, förbehåller sig parterna rätten till omförhandling. 
Begäran om omförhandling ska ske minst fyra (4) veckor innan förhandling påbörjas. Begäran 
om omförhandling befriar inte part från skyldighet att fullgöra sina förpliktelser enligt detta 
avtal tills nytt avtal har slutits. 

Beställaren har rätt att utan ersättnings- och skadeståndsansvar anlita annan leverantör om 
Leverantören är förhindrad att fullgöra uppdrag och fullgörandet är nödvändigt för att 
Beställaren ska uppfylla sitt ansvar enligt gällande lagstiftning. 

21.13 Meddelarskyldighet 
Leverantören ska snarast möjligt skriftligen informera och i lämplig omfattning samråda med 
Beställaren om det framstår som sannolikt att någon av nedanstående händelser kommer att 
inträffa: 

- Ägarbyte eller ändrad bolagsform 
- Konkurs, betalningsinställelse 
- Myndighetsbeslut som kan komma att påverka vad som avtalats 
- Omständigheter som kan försvåra samarbetet mellan parterna 

21.14 Form på ändringar och tillägg 
Eventuella ändringar av och tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknade av 
behöriga personer från båda parter. Mindre förändringar såsom produktutbyten ska vara 
skriftliga, men kan hanteras elektroniskt utan undertecknande från berörda parter. 

21.15 Ändringsbegäran via e-Avrop 
Funktionen ändringsbegäran på avtalets sida på www.e-avrop.com ska användas då 
Leverantören önskar ändra eller uppdatera text avseende avtalet. Detta gäller exempelvis 
uppdatering av kontaktuppgifter mm., om inte annat överenskommes mellan parterna.  
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Observera att detta inte gäller ändringar av artikellistor eller annan specifikation av uppdraget. 
Sådana ändringar ska inte ske via e-Avrop. 

21.16 Överlåtelse av avtal 
Leverantören får inte överlåta eller pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta 
avtal utan Beställarens skriftliga tillstånd. 

22 Avtals upphörande 
Leverantören ska se till att avtalet avslutas på ett fackmannamässigt sätt. 

Avtalet ska avslutas på ett sätt som underlättar överlämnandet av pågående eller avslutade 
uppdrag till Beställaren eller tredje part utan onödig kostnad eller störning för Beställaren 
eller tredje part. Leverantören ska vara Beställaren och tredje part behjälplig i skälig 
omfattning vid avtals upphörande eller vid byte av leverantör vid nytt avtalstecknande. 

Leverantören ska omgående, när så efterfrågas, överlämna all relevant dokumentation till 
Beställaren eller eventuell tredje part som Beställaren anvisar till. 

23 Bilagor 
 Prisbilaga 
 Eventuella ytterligare bilagor 

24 Undertecknande 
Detta avtal är upprättat och signerat digitalt, varav parterna erhållit var sitt exemplar.
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Avtal för leverans av Livsmedel: Storköksavtal 
Anmärkning: Texter markerade med kursiv text och blå teckenfärg kommer att fastställas i 
samband med upprättandet av upphandlingskontraktet. 

1 Avtalsparter 
Avtal gällande Livsmedel: Storköksavtal har slutits mellan: 

Beställaren: Sundsvalls kommun, org.nr. 212000-2411 

Leverantören: Företagsnamn, org.nr. Organisationsnummer 

1.1 Övriga deltagande parter 
Deltagande part utöver Sundsvalls kommun är: 

Timrå kommun, org.nr. 212000-2395. 

Samtliga i upphandlingen deltagande parter har rätt att använda avtalet. 
I avtalet använda begreppet ”Beställaren” avses samtliga deltagande parter. 

2 Anbudsområde 
Detta avtal avser tillhörande upphandlings anbudsområde 2: Frukt och grönsaker.  

3 Omfattning och handlingar 
Leveransens omfattning framgår av avtalet med tillhörande bilagor samt 
upphandlingsdokumenten. Om handlingarna innehåller motstridiga uppgifter ska 
handlingarna gälla i nedan nämnd ordning om inte omständigheterna uppenbarligen motiverar 
annat. 

1. Skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal som överenskommits mellan parterna i 
omvänd datumordning. 

2. Detta avtal med bilagor. 
3. Upphandlingsdokumenten inklusive bilagor och eventuella frågor och svar samt 

kompletteringar. 
4. Leverantörens anbud inklusive bilagor och eventuella kompletteringar. 
5. ALOS05  
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Beställaren garanterar inte en viss volym eller ett visst värde under avtalstiden. Eventuellt 
angivna volymer är uppskattade behov. Leverantören är skyldig att leverera i enlighet med det 
verkliga behovet och fakturera för faktisk användning. 

Maximal avropsvolym (takvolym) under hela avtalsperioden om fyra (4) år är 52 miljoner 
kronor. 

4 Avtal och avtalstid 
Avtalstiden är två (2) år fr.o.m. 2022-10-01 t.o.m. 2024-09-30, förutsatt att avtalet har 
undertecknats av båda parter. 

Om avtalet inte sägs upp av Beställaren senast tre (3) månader före avtalstidens utgång, 
förlängs avtalet att gälla ytterligare 1 (ett) år, t.o.m. 2025-09-30.  

Om avtalet inte sägs upp av Beställaren senast tre (3) månader före förlängningsårets utgång 
förlängs avtalet ytterligare ett (1) år t.o.m. 2026-09-30. 

Tänkt avtalsstart och avtalsslut gäller under förutsättning att upphandlingen inte blir föremål 
för överprövning eller hindras av någon annan omständighet som försenar avtalsstarten. I så 
fall skjuts avtalsstart och avtalsslut fram i motsvarande utsträckning som hindret varar. 

4.1 Avtalsform 
Avtal sluts genom ett skriftligt upphandlingsavtal som undertecknas av parterna. Andra 
kommersiella villkor som Leverantören bifogat till anbudet ska inte beaktas. 

Avtalsformen är ramavtal. 

Avtalet är juridiskt bindande under förutsättning att det är undertecknat av både Beställaren 
och Leverantören. 

5 Förbehåll 
Beställarens förvaltningar äger rätt att under avtalsperioden göra provköp av alternativa varor 
från annan leverantör samt rätt att när det på grund av särskilda omständigheter så krävs köpa 
varor från annan leverantör. Enstaka leveranser av särskilt stor omfattning eller leveranser 
som bör ingå i annan leverantörs åtagande äger Beställaren rätt att köpa från annan leverantör. 

Om Leverantören inte har den vara som efterfrågas från Beställaren, det vill säga att de behov 
och krav på varan Beställaren har i form av förpackningsstorlek, kvalitet, leveranstid eller 
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andra parametrar inte uppfylls av Leverantören, har Beställaren rätt att köpa varan från annan 
leverantör och/eller via annat avtal.  

Beställaren förbehåller sig rätten att upphandla/köpa artiklar inom avtalets anbudsområde av 
annan leverantör om de inte särskilt angivits och efterfrågats i avtalets föregående 
upphandlings bilagor 02.2 Svarsbilaga: Anbudssvarsfil FRUKT OCH GRÖNSAKER eller 
under avtalet uppdaterad prislista. 

Avtalet gäller angivna enheter i 07a Bilaga: Leveransadresser och leveransfrekvens Sundsvall 
samt 07b Bilaga: Leveransadresser och leveransfrekvens Timrå och omfattningen är 
beräknad utifrån de enheter som Beställaren klassar som storkök. Övriga enheter inom 
Beställarens organisation avropar från ett eller flera andra ramavtal då deras behov är mer likt 
ett hemhushåll än ett storkök. 

Inköp av livsmedel i pedagogiskt (socialt- eller tränings-) syfte kan komma att ske på annat 
sätt under avtalsperioden. 

5.1 Hållbarhet och matsvinn 
Beställaren förbehåller sig rätten att göra tillfälliga köp av annan leverantör av artiklar som 
närmar sig utgången av sin hållbarhetstid med anledning av livsmedelsbranschens utmaning 
med matsvinn. Leverantören ska vara behjälplig om Leverantörens underleverantör/producent 
har sådana partier att sälja till Beställaren. Vid sådana köp gäller inte avtalat villkor om 
kvarstående hållbarhetstid för artiklar. Detta är ett av Beställarens bidrag till att minska 
matsvinn i alla led. 

6 Priser 
Samtliga priser är angivna i netto, exkl. mervärdesskatt. Avtalade priser är senast 
överenskomna och därmed gällande prislista. 

Pris anges i svenska kronor exklusive mervärdesskatt och inkluderar samtliga kostnader som 
kan uppstå som en följd av avtalat åtagande, dvs. inklusive eventuella emballage, frakt, 
packning, transport, FTI-avgift, tull, resor, logi, traktamente samt övriga kostnader förenade 
med uppdraget. Inga övriga kostnader får tillkomma på offererat pris. 

6.1 Rabatt på Årstalistan 
På produkter som inte är nettoprissatta som anbudsvaror (dvs. de artiklar som inte är specifikt 
prisangivna i upphandlingens 02.2 Svarsbilaga: Anbudssvarsfil FRUKT OCH GRÖNSAKER) 
ska Beställaren erhålla en rabatt på Årstalistan i form av en procentsats angiven i 
Leverantörens anbud. Angiven rabattsats är fast under hela avtalsperioden.  
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Frukt och grönsaker prissätts därmed enligt priset på Årstalistan minus erhållen rabatt. 
www.arstalistan.se.  

Artiklar som inte finns med på Årstalistan, prissätts enligt Leverantörens ordinarie prislista 
minus erhållen rabatt. Rabatten på Leverantörens ordinarieprislista ska vara densamma som 
den rabatt Beställaren erhåller på Årstalistans artiklar. 

6.2 Prisjustering 
Priserna är fasta till och med 2022-10-31. Därefter får prisjustering göras veckovis enligt 
Årstaprislistan, under förutsättning att underlag inkommer i tid enligt nedan. De nettoprissatta 
artiklarna som är specificerade och prisangivna i upphandlingens 02.2 Svarsbilaga: 
Anbudssvarsfil FRUKT OCH GRÖNSAKER får prisjusteras månadsvis. 

Basprisdag är: 2022-05-03 

Beställningsdagens pris ska gälla vid fakturering. Priset är fast i 14 kalenderdagar. Om 
beställaren valt ett senare leveransdatum än 14 kalenderdagar efter beställning får priset 
ändras enligt eventuell prisjustering. 

6.2.1 Begäran om prisjustering 
Begäran om prisjustering gällande artiklar på Årstalistan ska veckovis skickas till 
överenskommen mottagare hos respektive deltagande kommun senast torsdag vecka 1 för de 
priser som ska gälla måndag-fredag vecka 2.  

Begäran om prisjustering gällande i upphandlingen prisangivna artiklar (beredda grönsaker 
mm.) ska skickas senast 14 kalenderdagar före prisjusteringens ikraftträdande. 

Begäran om prisjustering ska ske skriftligen och innehålla underlag som styrker förändringen. 
Prisjusteringar får inte ske med retroaktiv verkan, inkommer prisjustering eller underlag 
senare än vad som avtalats sker prisjustering tidigast vid nästa prisjusteringstillfälle. 

Prisjusteringar lämnas på avtalsprodukter med produktens positionsnummer både med pris 
per kilo/liter och pris per förpackning. Mall för prisjusteringar tillhandahålls av Beställaren 
eller enligt överenskommelse med hjälp av Leverantörens egen mall. 

6.2.2 Godkännande av prisjustering 
Prisförändringar ska före ikraftträdande skriftligen godkännas av Beställaren. 

Prisjustering får aldrig ske till högre belopp än den förändring i kronor och ören som 
leverantören erhållit från sin underleverantör. Leverantören ska kunna visa på faktiska 
kostnadsförändringar, vilka inte får vara orsakade av Leverantören själv. Aviserad 
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prisjustering ska vid anmodan kunna verifieras med producents prisjustering och med 
bibehållen marginal. Bibehållen marginal innebär att om producenten höjer eller sänker priset 
med 1 SEK ska leverantören också höja eller sänka priset med 1 SEK. För producenter kan 
faktiska kostnadsförändringar innefatta till exempel ändrade foder-, drivmedels- eller 
utsädespriser. I de fall Leverantören själv är producent ska denne kunna visa verifikat på 
samma sätt som övriga producenter. Leverantören ska därmed lämna underlag för 
prisjusteringar även på sina egna märkesvaror (så kallad EMV). 

Vid prisjusteringar som är högre än vad Beställaren anser rimligt ska Leverantören vid 
anmodan från Beställaren vara Beställaren behjälplig och om möjligt försöka hitta förslag på 
likvärdig produkt till lägre pris. 

Om prisförändring inte kan accepteras äger part rätt att säga upp avtalet med 90 
kalenderdagars uppsägningstid. Fram till denna tidpunkt ska det tidigare avtalade priset gälla. 

6.2.3 Prislistor 
Uppdaterad prislista ska skickas i PDF-format samt i excelformat till Beställaren. Vid 
prisjusteringar ska även prisuppdateringar kunna anpassas till Beställarens förekommande 
kostdatasystem och e-handelssystem. Pricat kompatibelt med systemet Matilda enligt SFTI-
standard (eller i annat överenskommet format) ska utan anmodan skickas till Beställarens 
kontaktperson gällande detta avtal samt till Beställarens förekommande e-handelssystem och 
uppföljningssystem Hantera. 

6.3 Prisvariation 
Prisvariation på grund av ändringar i avtalat uppdrag eller beställda varor som påverkar 
uppdragets omfattning kan förekomma och hanteras då enligt punkt Förhandling och ändring 
av avtalat uppdrag i detta dokument. 

6.4 Prisfallsklausul 
Om konkurrensläget på marknaden förändras på sådant sätt att priserna sjunker eller om 
Leverantören tillfälligt eller bestående sänker priset på en avtalad produkt i sin ordinarie 
prislista ska avtalets priser sänkas med motsvarande. Det åligger Leverantören att omedelbart 
underrätta Beställaren om sådan justering. 

7 Fakturering och betalning 
På faktura, transport- och följehandlingar ska alltid Beställarens namn, referensnummer, 
leveransadress, beställningsnummer anges samt anbudsvaror märkas upp. 
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På fakturan ska även Leverantörens namn, F-skattebevisnummer, post-/bankgironummer, 
organisationsnummer, faktura- och i förekommande fall OCR-nummer, fakturadatum, 
artikelnummer, arten och omfattningen av levererade artiklar samt eventuell utförd tjänst, 
fakturabelopp samt momsbelopp anges.  

Fakturor som Leverantören utfärdar till Sundsvalls kommunkoncern (förvaltning eller bolag) 
ska överensstämma med den europeiska standarden för elektronisk fakturering (i Sverige 
heter standarden PEPPOL BIS Billing 3) som Europeiska kommissionen har hänvisat till i 
Europeiska unionens officiella tidning, om inte Leverantören och den upphandlande 
myndigheten eller enheten ingått avtal om att en annan standard för elektronisk fakturering 
ska användas. 

För mer information om fakturering se: www.sundsvall.se/fakturera. 

Fakturan sänds snarast efter leverans, dock senast en månad efter att leveransen utförts. 
Fakturerings- och expeditionsavgifter får ej debiteras. 

Dröjsmålsränta får påföras i enlighet med svensk räntelag, dvs. först från och med den 30:e 
dagen från fakturans ankomstdag till Beställaren. Dröjsmålsränta betalas ej för faktura med 
avvikelser såsom: 

 felaktigt eller ofullständig faktura 
 priset avviker från avtalat pris 
 felaktig eller ofullständig adress 

7.1 Betalningsvillkor 
Betalning erläggs senast 30 kalenderdagar efter erhållen faktura med specifikation och 
godkänd leverans.  

7.2 Avgifter 
Administrativa avgifter, order-, expeditions-, faktureringsavgifter, eller andra liknande 
avgifter får inte faktureras. 

http://sfti.se/standarder/bestallningsprocesssftisvehandel/svefakturaochpeppolbisbilling/peppolbisbilling30.3470.html
http://www.sundsvall.se/fakturera#_blank
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7.3 Elektronisk handel 

7.3.1 Generellt kring e-handel 
Sundsvalls kommun har beslutat att införa e-handel. Syftet är att skapa effektiva 
inköpsprocesser som möjliggör en förbättrad styrning av inköp mot befintliga upphandlade 
avtal. E-handeln innefattar processen efter tilldelat avtal till e-order, leverans och e-faktura.  

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) ger information om e-handel i offentlig sektor. 
SFTI är ett samverkansprojekt för att främja utvecklingen av en effektiv affärsprocess för e-
handel mellan offentlig sektor och leverantörer av varor och tjänster. SFTI informerar om e-
handel och rekommenderar standardiserade meddelanden för e-handel, inklusive e-faktura. 
Frågor om e-handel som direkt rör den här upphandlingen ska alltid ställas till Beställaren. 

Peppol är ett internationellt nätverk för elektroniska inköp som gör e-handel och e-
upphandling enklare. Nätverket benämns ibland som Peppols infrastruktur och det består av 
flera delar, bland annat en teknisk infrastruktur, gemensamma meddelandestandarder och en 
organisation som utvecklar nätverket. 

7.3.2 Ansvar för format, kommunikationssätt och kostnader 
De format och kommunikationssätt som parterna använder för standardiserade meddelanden 
för e-handel ska vara rekommenderade av SFTI, såvida inte annan standard överenskommits 
mellan parterna. I de fall ett format eller kommunikationssätt som anges nedan upphör att 
rekommenderas har Beställaren rätt att anvisa ett annat likvärdigt alternativ som SFTI 
rekommenderar. 

Leverantör som skickar av SFTI rekommenderade Peppolmeddelanden ska skicka dem via 
Peppolnätverket. Leverantör som tar emot av SFTI rekommenderade Peppolmeddelanden ska 
vara registrerad i Peppols registerfunktion Service Metadata Publisher (SMP) för att kunna ta 
emot den aktuella meddelandetypen. Meddelanden som skickas via Peppolnätverket måste 
följa formatets regler och versionsuppdateringar.  

Leverantören är ansvarig för kostnader som förknippas med sin del av e-handeln, inklusive 
kommunikationen. 

7.3.3 Alternativ för leverantörer utan webbutik 
Leverantör ska i första hand använda alternativet Webbutik enligt nedan beskrivning och i 
andra hand alternativ Katalog. Katalog ska endast användas av Leverantör som ej har 
kapacitet att erbjuda webbutik. 
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7.3.4 Webbutik 
Leverantören ska senast vid avtalets ikraftträdande tillhandahålla en webbutik som är 
avgränsad enligt följande: 

 Behörighet att använda den avgränsade webbutiken ska förbehållas av Beställarens 
angivna användare. 

 Den avgränsade webbutiken ska enbart innehålla avtalat sortiment samt övrigt 
sortiment inom område Livsmedel, dvs. föremålet för upphandlingen.  

 Den avgränsade webbutiken ska tydligt visa avtalade nettopriser/anbudsvaror.  
 Leverantören ska vid förfrågan tillhandahålla datafiler som på ett strukturerat sätt 

redovisar den avgränsade webbutikens innehåll.  

7.3.4.1 Punch Out  
Webbutiken ska kunna integreras med Beställarens e-handelssystem enligt: 

1. Peppol BIS Punch Out, inklusive den rekommenderade metoden för överföring och 
inloggningsförfarande, det vill säga Peppol Punch Out Login & Transmission 
Specification.  

7.3.5 Katalog  
Leverantören ska senast vid avtalets ikraftträdande skapa och sända elektronisk 
produktkatalog (sortiments- och prislista) enligt minst ett (1) av följande alternativ 

1. Peppolkatalog (Peppol BIS Catalogue without response) 
2. SFTI:s katalog som cellstrukturerad mall  
3. SFTI ESAP 6   
4. Katalog som är anpassad till Beställarens e-handelssystem  

Följande villkor är obligatoriska för e-handel med produktkatalog: 

 Produktkatalog ska visa de avtalade nettopriserna/anbudsvarorna. 
 Kataloger ska innehålla det sortiment som är upphandlat. 
 Om katalogen innefattar ett övrigt sortiment utöver anbudssortimentet ska det framgå 

vilka av katalogens artiklar som utgör anbudssortiment respektive det övriga 
sortimentet. Det anges genom uppgift om pristyp eller på annat sätt. 

 Det ska tydligt framgå vilket avtal katalogen och prislistan är kopplade till. 
 Vid anmodan från Beställaren ska eventuellt ytterligare innehåll i katalogen kunna 

läggas till, exempelvis produktbeskrivning, länk till produktbild och produktblad, 
sökord, miljömärkning och liknande märkningar, lagervara. 
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Vid avtalade prisjusteringar ska leverantören skicka en ny produktkatalog snarast efter att 
prisjusteringarna godkänts, senast tre (3) kalenderdagar innan de nya priserna börjar gälla vid 
veckovis prisjustering och senast sju (7) kalenderdagar innan de nya priserna börjar gälla vid 
månadsvis prisjustering. Produktkatalogen ska accepteras av Beställaren innan prisjusteringen 
träder i kraft. 

7.3.6 Order och ordersvar 
Leverantören ska senast vid avtalets ikraftträdande ta emot elektronisk order samt skapa och 
sända ordersvar enligt minst ett (1) av följande alternativ: 

1. Peppol BIS Ordering (order och ordersvar)  
2. E-post 

8 Avropsförfarande 

8.1 Beställning 
Beställning sker efter behov av Beställarens behöriga beställare. 

Leverantören ska medverka till att inom Beställaren förekommande beställningsrutiner 
används vid avrop. Vid telefonbeställningar ska den som mottar ordern vara behjälplig med 
att avtalsprodukter i första hand beställs och upplysa beställaren om/när produkter utanför 
avtal beställs. 

Beställning ska göras via e-handel, vilket är Beställarnas förstahandsval. Beställaren använder 
Raindance Marknadsplatsen som systemstöd. Beställningar ska även gå att göra via telefon, e-
post eller webbshop. 

8.2 Orderbekräftelse 
Orderbekräftelse, vilken ska innehålla leveransstatus på artikelnivå, ska sändas så snart som 
möjligt, dock senast inom en (1) timme efter lagd order. Leveransdag ska vara angiven på 
orderbekräftelsen. 

8.3 Ändring i order 
Komplettering samt avbeställning av delar eller hel order kan ske fram till dess att ordern har 
börjat plockats av Leverantören. 
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8.4 Reklamation 
Om Beställaren avser att reklamera produkten ska detta ske så snart som möjligt och inom 
skälig tid från det att felet uppdagas. Beställaren äger rätt att häva avropet och/eller kräva 
fullgod leverans eller prisnedsättning motsvarande felet/avvikelsen. Betalning av faktura 
innebär inte att Beställaren avstått från rätten att påtala fel eller brister i aktuell leverans. 

Vid tveksamheter är det Beställarens rättighet att omgående lämna in prov till ett av Statens 
livsmedelsverk godkänt laboratorium och/eller till Leverantören för kontroll. Skulle provet 
enligt laboratoriets bedömning inte hålla avtalad och godtagbar kvalitetsnivå och detta styrks i 
laboratoriekontroll ska Leverantören betala undersökningskostnad och de eventuella 
merkostnader som kan ha uppstått på grund av reklamationen. Leverantören ska även ersätta 
Beställaren med fullgod produkt. 

9 Leveransvillkor 
Varorna ska levereras till överenskommen leveransadress och enligt leveransvillkoren 
(Incoterms 2010) DDP: Fritt avhämtat och levererat anvisad plats inomhus på respektive 
leveransadress och lokal. Detta innebär att Leverantören står samtliga kostnader och risker, 
till dess att godset överlämnas till Beställaren på anvisad varumottagningsplats. Varan anses 
levererad då den mottagits och godkänts av Beställaren. 

Chauffören ska göra personalen uppmärksam på leveransen så att varorna direkt blir 
omhändertagna. 

Leverans ska ske i obruten kyl- och fryskedja och enligt i övrigt gällande regler avseende 
hantering av livsmedel. 

9.1 Leveransavgift 
Fritt levererat gäller vid order 300 kr exkl. mervärdesskatt samt högre ordervärde. Vid 
leveranser under 300 kr får en leveransavgift om 100 kr debiteras. 

Leveransavgift gäller inte vid leverans av tidigare restnoterade varor. 

9.2 Förpackning och emballage 
Emballage ska ingå i förekommande fall. Eventuellt returemballage dvs. rullburar, 
låneemballage etc. ska återtas direkt i anslutning till leverans eller hämtas av Leverantören 
senast vid kommande leveranstillfälle. Returemballage kan komma att placeras utanför 
lokalerna. Beställaren ansvarar inte för förvaring av returemballage som lämnats kvar efter 
leveranstillfället. 
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Emballaget ska vara helt och rent och får inte tillföra produkten några skadliga kemiska 
ämnen. Emballaget ska ge produkten lämpligt skydd. 

9.3 Lastning/packning 
Varor ska packas på ett sådant sätt att känsliga produkter inte skadas. Livsmedlet ska vara 
inneslutet i förpackning eller på annat sätt skyddas mot menlig påverkan. 

Tyngre gods får under inga omständigheter packas över lättare och ömtåligare gods. Sekunda 
eller skadade varor ska returneras och hämtas vid nästa leveranstillfälle om inte annat 
överenskommits. 

Produkterna ska levereras på rullburar. Leverans får inte ske på EU-pallar. 

Leverantören ska, om möjligt, sampacka ordrar som ska levereras till samma adress, 
exempelvis vid order från olika avdelningar på samma enhet. Varorna ska i sådant fall 
separeras på rullburen så att respektive orders varor inte blandas. 

9.4 Följesedel 
Följesedel i ett exemplar ska medfölja levererade varor vid varje leverans. Beställarens namn, 
avropsenhet, anbudsvaror, leveransdatum och leveransadress ska anges på samtliga 
handlingar. 

9.5 Kontroll av leveranser 
Leveranskontroll och leveransgodkännande av varorna genomförs av Beställaren. 
Leverantören ska ge Beställaren skälig tid för kontroll. Upptäcks felaktigheter ska detta 
omedelbart meddelas till Leverantören. 

9.6 Leveransplan 
Leverans ska kunna ske inom två (2) kalenderdagar, dvs. beställning dag 1, leverans dag 3. 
Detta gäller oberoende om helgdagar inträffar inom leveranstiden, exempelvis beställning 
fredag innebär leverans måndag. Själva leveransen, avlämnandet av varor, ska dock alltid ske 
på en helgfri vardag. Leveranser från Leverantören ska ske 1-2 gånger/vecka.  

Överenskommelse ska träffas mellan Beställaren och Leverantören om lämpliga 
leveransdagar och tider, leverans ska ske på sådana tider att personal finns tillgänglig att 
motta varorna på lämpligt sätt, under mottagarens ordinarie arbetstid. Fasta tider och 
samordning ska eftersträvas. Leverantörens leveransfönster ska vara så snävt som möjligt för 
att verksamheten ska kunna planera sitt mottagande av varorna. Då leveransdag infaller på en 
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måndag-fredag som är helgdag ska alternativ leveransdag erbjudas av Leverantören. För vissa 
enheter gäller leveransuppehåll under lovperioder. 

Rutiner för beställning och leveransdagar/-tider utarbetas av Leverantören och den för 
verksamheten ansvarige vid respektive beställande enhet. 

Leveransplanen ska dokumenteras av Leverantören och godkännas av Beställaren. Om 
Leverantören önskar särskild leveransplan under exempelvis skollov eller helgdagar ska 
begäran om tillfällig förändring av leveransplan skickas till Beställaren för godkännande. 
Begäran om tillfällig eller bestående förändring ska skickas till Beställaren senast 30 
kalenderdagar innan förändringen träder i kraft. 

9.7 Försenad leverans 
För de fall Leverantören inte kan leverera inom rätt tid enligt överenskommen leveransplan 
ska Leverantören utan dröjsmål meddela Beställaren om detta. Om leveransen beräknas bli 
mer än 30 minuter sen ska Leverantören eller Leverantörens chaufför omgående ringa till 
beställande enhet och informera om förseningen. Det är då upp till beställande enhet att 
godkänna om leveransförseningen kan accepteras. 

Vid försenad eller utebliven leverans har Beställaren rätt att köpa beställda varor av annan 
leverantör. Vid upprepade försenade eller uteblivna leveranser har Beställaren rätt att avkräva 
kompensation för den olägenhet som Beställaren utsätts för. 

9.8 Leveranssäkerhet 
Vid leverans ska särskild försiktighet iakttas för att minimera risken för att olyckor inträffar 
på skolgårdar, gårdar för förskolor etc. Beställaren ser det som positivt om fordon som körs in 
på skol- och förskole-områden är utrustade med backsignal. 

9.9 Leveransadress 
Leverantören ska leverera varorna direkt till de enheter som anges i 07a Bilaga: 
Leveransadresser och leveransfrekvens Sundsvall samt 07b Bilaga: Leveransadresser och 
leveransfrekvens Timrå. Beställaren förbehåller sig rätten att ändra, ta bort eller lägga till 
leveransadresser. 

9.10  Fel eller brist i leverans 
Vid eventuella fel eller brister i levererade varor tar Beställaren kontakt med Leverantören för 
överenskommelse om åtgärd. Eventuella kostnader i samband med överenskommen åtgärd 
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bekostas av Leverantören. Transportskadat gods ska utan kostnad för Beställaren, ersättas av 
Leverantören. 

Leverantören är skyldig att med den skyndsamhet omständigheterna kräver, utan oskäligt 
uppehåll, på egen bekostnad avhjälpa fel eller brister, som består i att varan inte uppfyller 
avtalad specifikation eller funktion eller inte kan anses vara ägnad för sitt särskilda ändamål. 

Leverantören ska också minimera skadan genom att utan extra kostnad för Beställaren, om 
möjligt, anskaffa likvärdiga varor skyndsamt. Parterna ska vara överens om att ersatta varor i 
alla avseenden är att betrakta som likvärdiga med vad som ursprungligen avtalats. 

Kostnaden i samband med felbeställningar av Beställarens behöriga beställare står Beställaren 
för. 

9.11  Ersättningsleverans vid restnotering 
Ersättningsleverans av annan vara än beställd vara pga. exempelvis restnotering eller annan 
anledning godkänns inte utan Beställarens medgivande. 

Om det vid plockning av beställd vara upptäcks att denna saknas ska Beställaren omgående 
underrättas. Enbart strykning eller att varan restnoterats godkänns inte. Produkten ska ersättas 
till samma eller högre kvalitet, samma egenskaper och samma eller lägre pris. 
Ersättningsvarans pris ska inte vara högre än priset för den ursprungliga avtalsvaran.  

Om ersättningsleveranser sker upprepade gånger under en kort period och det inte kan anses 
rimligt och/eller med anledning av skäliga orsaker kan Beställaren åberopa avtalets punkt Fel 
och brister. 

Ersättning ska ske med likvärdiga, namngivna varor och ska godkännas av Beställaren. 
Leverantören ska upprätta en lista över lämpliga ersättningsartiklar för att förebygga 
eventuella olägenheter för Beställaren vid restnotering etc. Beställaren ska godkänna listan. 

10  Varor och förpackningar 

10.1  Förpackningar och märkning 
För djupfrysta varor ska förutom gällande märkningsregler även infrysningsdatum framgå av 
märkningen. 

Vid anmodan ska produkt-, närings- och ingrediensdeklaration inklusive spårmängder för 
varor kunna erhållas. 
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Den synliga delen av varje förpackningsinnehåll ska vara representativ för det totala 
innehållet. 

En varas produktinformation ska alltid överensstämma med den levererade varan. Detta 
innebär att en anbudsvara inte får förändras till sitt innehåll (råvara, tillsatser och liknande) 
utan att Beställaren i god tid informerats och godkänt förändringen. 

Innehållsförteckning och eventuell tillagningsanvisning ska vara författat på svenska. 

Förpackningar avseende vissa varor kan Beställaren ha behov av att dela. Vilka förpackningar 
som ska vara möjliga att köpa som delbara ska överenskommas mellan parterna.  

10.2  Kvalitetskrav  
Levererade varor ska vara av god kvalitet enligt vad som kan förväntas av på marknaden 
tillgängliga varor. Varorna ska även vara fria från fukt-, kyl- och frysskador och får inte ha 
andra liknande defekter. 

Alla levererade varor ska vara fria från samtliga salmonella serotyper, campolybakter och 
BSE smitta. 

Varor som betecknas/säljs som färska får ej tidigare varit frysta. 

10.3  Varors egenskaper 
Se krav på varornas egenskaper i 02.2 Svarsbilaga: Anbudssvarsfil FRUKT OCH 
GRÖNSAKER. 

10.4  Produktlarm 
När larm om skadliga/felaktiga produkter kommer ska Beställaren meddelas snarast. 
Produktlarm ska skickas både till den enhet som beställt produkterna samt till Beställarens 
övergripande kontaktperson för avtalet. 

10.5  Produkters hållbarhet 
Leverantören ska tillämpa branschföreningen Kost & Närings rekommenderade 
hållbarhetstrappa enligt nedan (dagar=kalenderdagar): 

Hållbarhetstid från tillverkningsdag Krav på minst antal dagar kvar vid leverans 
Upp till 12 dagar 5 dagar  
13-30 dagar 7 dagar 
31-90 dagar  14 dagar 
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91-300 dagar 30 dagar 
Över 300 dagar 90 dagar 

 
Om problem med hållbarhetstider uppstår för Beställaren ska Leverantören vara behjälplig 
med att lösa problemet för fortsatt säkrad kvalitet på produkterna. 

10.6  Produktinformation 
Prislistor och broschyrmaterial ska, kostnadsfritt, tillhandahållas av Leverantören i 
erforderligt antal exemplar på begäran från Beställaren. 

11  Varuförändringar 

11.1  Sortimentsförändringar  
Förändringar på Leverantörens initiativ av varor gällande innehåll, förpackningsstorlek samt 
varuutbyte ska i förväg meddelas Beställaren och kan leda till förnyad prövning av avtalets 
giltighet. Dessa sortimentsförändringar får inte meddelas vid fler tillfällen än en (1) gång per 
månad och ska meddelas senast en (1) vecka i förväg till Beställaren. 

Ersättningsvara ska vara likvärdig som den ersatta varan. Leverantören ansvarar för att varan 
uppfyller samtliga i avtalet gällande krav och villkor. Den ska minst ha samma eller högre 
kvalitet och ska erbjudas till samma eller lägre kostnad som den ersatta varan. Även om 
ersättningsvaran redan finns på avtalsprislistan ska priset justeras ned till den ursprungliga 
varan om den ersatta varan har ett lägre pris. 

Beställaren ska godkänna bytet innan ikraftträdande sker. Om Beställaren inte godkänner 
bytet ska alternativ ersättningsvara kunna erbjudas som sedermera måste godkännas innan 
bytet sker. 

Vid förändring av sortiment ska Leverantören skicka en ny pris/sortimentslista för att 
Beställaren ständigt ska ha uppdaterade listor i beställnings- och uppföljningssystem. 

11.2  Revidering av nettoprislistan 
Nya varor inom det upphandlade varuområdet som lanseras av Leverantör kan efter 
Beställarens val ingå i avtalet. Beställaren ska skriftligen meddela om sortimentsförändringar 
och tillägg för att de ska vara giltiga. 

Eventuellt tillkommande varor under avtalstiden ska ha samma prisnivå som övriga varor 
inom samma anbudsområde/varugrupp under förutsättning att varan är inom samma 
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kvalitetsnivå. Om Beställaren önskar en vara av högre kvalitet eller med särskilda egenskaper, 
vilket påverkar prisbilden, ska priset överenskommas mellan parterna. 

Beställaren följer utvecklingen på marknaden vad gäller nya varor, förändringar etc. och ser 
det som positivt om Leverantören informerar Beställaren vid sådan utveckling inom 
upphandlat område. 

Vid tillägg initierade av Beställaren ansvarar Beställaren för att kontrollera att för avtalet 
gällande krav och villkor uppfylls av varan. 

12  Kvalitetssäkring  
Leverantören ska ha ett godkänt egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004. 

Leverantören ska ha ett dokumenterat och implementerat systematiskt kvalitetsarbete som är 
relevant för avtalet. Leverantören ska, senast 6 månader efter avtalsstart, uppfylla följande 
punkter: 

 kvalitetsmål kopplat till kundnöjdhet, kvalitet på vara/tjänst samt avvikelser, 
reklamationer och klagomål. 

 dokumenterade rutiner/arbetssätt för återkommande mätning av mål, 
kravuppfyllnad och uppdatering av kvalitetsmål upprättade minst enligt ovan. 

 rutiner/arbetssätt för en specifik varas identifikation och spårbarhet genom hela 
produktions- och/eller leveranskedjan. Krav på spårbarhet syftar till att man ska 
kunna spåra en vara bakåt till dess ursprung.  

 rutin för hur underleverantörers arbete kvalitetssäkras. 
 rutiner/arbetssätt för hantering av avvikelser, reklamationer och klagomål. 
 

Vid begäran ska Leverantören inkomma med dokumentation som intygar ovan punkter. Det 
åligger Leverantören att säkerställa att kravet följs av eventuella underleverantörer som direkt 
medverkar till fullgörandet av uppdraget. Leverantören ska också säkerställa att 
underleverantörer tillhandahåller de uppgifter och den dokumentation som krävs för 
uppföljning. 

13  Ekologisk och social hållbarhet 
De krav gällande ekologisk och social hållbarhet som Leverantören åtar sig att uppfylla finns i 
09 Bilaga: Hållbarhetskrav. 
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14  Utförande 
Levererade varor/tjänster ska vara i full överensstämmelse med vad som anges i avtalet, 
upphandlingsdokumenten och vad Leverantören angett i sitt anbud. 

Leverantören ska vid utförande av uppdrag enligt detta avtal följa alla lagar, förordningar och 
föreskrifter och allmänna råd som utfärdats av statliga och kommunala myndigheter och verk 
samt Beställarens föreskrifter och riktlinjer som från tid till annan är tillämpliga på uppdraget 
eller som på annat sätt berör Leverantören vid utförande av uppdraget.    

Leverantören ska utföra alla delar av avtalat åtagande fackmannamässigt och med den 
skicklighet och omsorg som Beställaren har anledning att förvänta av ett välrenommerat 
företag verksamt inom branschen. Leverantören får inte under avtalstiden utöva verksamhet 
som kan rubba Beställarens förtroende för Leverantören. 

Leverantören ska även utföra alla delar av avtalat åtagande så att bästa tekniska och 
ekonomiska resultat uppnås för Beställaren. 

14.1  Organisation 
Leverantören ska ha organisation, förmåga och resurser att genomföra uppdraget. 

Leverantören ska ha förmåga att införskaffa en god förståelse för, och kunskap om, 
Beställarens verksamhet och uppdrag.  

Leverantören förbinder sig att vid genomförande av åtagandet använda för arbetet erforderligt 
antal resurser med för uppgiften adekvat efterfrågad utbildning och kompetens.  

14.2  Tillgänglighet 
Leverantören ska ha hög tillgänglighet och finnas tillgänglig för kontakt per telefon och e-post 
under normal kontorstid (dvs. 8.00 -17.00) året runt. Leverantören ska, om det är nödvändigt, 
kunna delta i möten såväl på plats i Sundsvall som på distans via telefonkonferens eller 
webbmöte/videokonferens. 

14.3  Information och mässor 
Leverantören ska en gång per år anordna en mässa eller ett utbildningstillfälle på plats i 
Sundsvall/Timrå för att utbilda och visa nyheter för Beställarens personal. Sådan information 
och mässor ska ingå i anbudsgivarens pris. 

Leverantören ska också anordna en uppstartsträff/uppstartsmässa eller likvärdigt för 
Beställarens personal i samband med avtalsstart. 
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15  Personal 
All kommunikation inom ramen för uppdraget, såväl muntlig som skriftlig, ska ske på 
svenska. 

Leverantören svarar för alla kostnader för t.ex. löner, sociala avgifter och andra avtalsenliga 
eller lagstadgade löneomkostnader. Leverantören är ensam arbetsgivare för den egna 
personalen och är ensam bärare av arbetsgivaransvar i förhållande till dennes personal.  

Beställaren vill säkerställa att arbetstagaren har goda arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö. 
Leverantören är skyldig att vidta åtgärder så att inte lag eller annan gällande rätt för arbetet 
åsidosätts.  

Leverantören ska kräva samma utfästelse av den som eventuellt anlitas som underleverantör. 
På begäran av Beställaren ska Leverantören lämna de uppgifter och handlingar som krävs för 
att skyldigheterna enligt ovan ska kunna kontrolleras. Skulle Leverantören brista i 
fullgörandet av detta åtagande äger Beställaren rätt att säga upp avtalet om bristen är 
väsentlig. 

16  Uppföljning och statistik 

16.1  Avtalsuppföljning 
För att kunna säkerställa att Leverantören fullgjort sina åtaganden, ska Beställaren, 
Beställarens revisorer, utsedd granskare eller utomstående kontrollorganisation, ges tillträde 
att granska Leverantörens utförande av åtaganden i detta avtal. Detta är ett krav från 
kommunallagen och i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet. Med tillträde 
avses att få begära in information, uppgifter och dokumentation från, samt träffa och tala med 
ledning, personal, i förekommande fall underleverantörer och brukare av tjänsten och deras 
anhöriga, samt att fysiskt kunna besöka verksamheten eller arbetsstället. 

Leverantören är skyldig att medverka i löpande uppföljning av leveransen och möten, samt i 
ovannämnda granskning, och ska på begäran tillhandahålla all nödvändig information och 
dokumentation om leveranser till Beställaren, såsom exempelvis leveransavtal, dagböcker, 
protokoll, besiktningar, fakturor och räkenskapsmaterial, i den utsträckning som krävs och 
som inte står i strid med lagstiftning och börsregler som är tillämpliga för Leverantören. 

Varje part ska bära sina egna kostnader hänförliga till kontroller. 
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16.2  Uppföljningsmöten 
Vid behov under avtalstiden ska parterna mötas för att följa upp avtal, uppdrag och diskutera 
förbättringsmöjligheter. Ersättning för deltagande i uppföljningsmöten utgår inte. Vid 
uppföljningsmötet kan t.ex. följande diskuteras: 

 eventuella förändringar i utförandet eller av Beställarens behov 
 optimering av avtal (leveranser, artiklar etc.) 
 klagomål som inte administrerats löpande 
 incidenter 
 problemhantering 
 aktuell branschinformation 
 aktuella aktiviteter/händelser hos Leverantören respektive hos Beställaren 

Syftet med mötena är att ömsesidigt skapa förutsättningar till förbättring och effektivisering i 
arbetet. Dessa möten ska dokumenteras av Leverantören och justeras av Beställaren. 

16.3  Statistik 
Leverantören ska kostnadsfritt tillhandahålla statistik en gång per månad över fakturerade 
kostnader och volymer totalt samt uppdelat på enskilda leveransadresser. Se 03 Bilaga: 
Hantera – Filformat månadsvis statistik för information om innehåll i statistik- och 
sortimentsfil.  

Statistiken ska förutom vad som anges i 03 Bilaga: Hantera – Filformat månadsvis statistik 
även innehålla information om beställningsvägar och hur stor andel av de olika 
beställningsvägarna respektive enhet valt samt information om närproducerade artiklar. Med 
närproducerat menar Beställaren artiklar som är producerade och/eller förädlade i 
Västernorrland, Västerbotten, Jämtland, Dalarna, Gävleborg. 

16.4  Dokumentation av avvikelser 
Leverantören ska dokumentera avvikelser och kvartalsvis tillhandahålla ett sammanställt 
dokument till Beställaren. Dokumentationen ska innehålla både de avvikelser som 
Leverantören själv upptäcker samt de avvikelser Beställaren rapporterar till Leverantören. 

16.5  Kontaktpersoner 
Parterna ska utse minst en kontaktperson var som ansvarar för frågor som avser avtalet, 
klagomål och fakturaförfrågningar. 

Parterna ska omgående meddela varandra om kontaktperson byts ut. 
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17  Samverkan och partnerskap för ökad hållbarhet 
Beställarens ambition är att avtalet ska vara dynamiskt och flexibelt inom givna ramar. 
Beställaren ser Leverantören som en viktig partner i arbetet med hållbarhetsfrågor kring 
livsmedel. Återkommande dialoger kring hållbarhetskrav, artiklars hållbarhetsdatum, 
kravuppfyllnad, volymförändringar, förändrad inriktning i hållbarhetsfrågor osv. är en viktig 
del av avtalet. Det kan exempelvis handla om samverkan kring hantering av matsvinn i olika 
produktionsled, särskilda projekt eller insatser på utvalda skolor/enheter, aktiviteter för att 
främja nationell, regional eller lokal livsmedelsproduktion eller samarbete kring 
utbildningspaket till Beställarens tjänstemän eller politiker.  

Beställaren önskar att Leverantören är en aktiv part så till vida att förbättringsområden 
definieras och lösningar föreslås även om inte Beställaren specifikt efterfrågat sådan 
genomlysning. 

Den Samarbetsmodell som överenskommits enligt punkt Samarbetsmodell nedan ligger som 
grund till partnerskapet inom ramen för avtalet. 

17.1  Förhandling och ändring av avtalat uppdrag 
Parterna kan under avtalsperioden överenskomma om förändring och tillägg till detta avtal 
under förutsättning att ändringen inte medför att avtalets övergripande karaktär ändras. 
Förhandling om avtalsförändring beslutas inom ramen för Samarbetsmodellen. 

En sådan ändring kan avse en eller flera av följande punkter: 

a) Anpassningar i avtalat åtagande som har blivit nödvändiga pga. ändrade beslut eller 
ändrad inriktning i hållbarhetsfrågor. 

b) Förändrad eller utökad omfattning kring avtalade varor. 
c) Förändring av avtalade priser, vilket avser förändring som ej hanteras genom 

prisjusteringen, t.ex. prisförändring till följd av förändringar i beställningar, 
volymförändringar eller en allmän prissänkning i aktuell bransch. 

d) Anpassningar avseende varor eller leveranser pga. förändringar i Beställaren 
organisation. 

e) Optimering av avtalat sortiment som exempelvis tillägg, ändring eller borttag av 
vara/varor från avtalad prislista. 

Sådan ändring ska ske i enlighet med LOU och får ej väsentligt utöka eller förändra avtalets 
omfattning. Ändringen ska antingen vara av begränsat värde eller vara nödvändig och/eller 
tvingande på grund av verksamhetsmässig eller teknisk utveckling. 

Överenskommelsen om avtalsförändring enligt ovan sker efter båda parters godkännande och 
fastställs skriftligen. 
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17.2  Samarbetsmodell 
Här kommer text fyllas i med anbudsgivarens beskrivning av Samarbetsmodell, alternativt 
hänvisning till bilaga. Beskrivningen hämtas från anbudsgivarens anbud. 

18  Fel och brister 
Utfört arbete ska anses vara felaktigt om det inte stämmer överens med detta avtal, 
upphandlingsdokumenten och/eller beställning av uppdrag/tjänst inom ramen för detta avtal. 
Beställaren har rätt att påtala fel om det framgår att uppdraget har utförts felaktigt även om 
betalning skett.  

Leverantören ska skyndsamt rätta fel och brister som framkommit vid uppföljning, 
reklamation, revision och/eller tillsyn. I det fall Leverantören inte kan avhjälpa felet på 
produkten alternativt leverera ny produkt inom den tidsram som Beställaren godkänner har 
Beställaren rätt att beställa produkten från annan leverantör. Eventuella merkostnader för 
Beställaren i samband med detta, jämfört med avtalspriser, ska Leverantören bekosta. 

18.1  Åtgärder 
Vid större eller återkommande identifierade fel eller brister i leveransen till Beställaren ska 
Leverantören vidta nödvändiga åtgärder omedelbart.  
Beställaren kommer att vidta följande åtgärder i nämnd ordning: 

1. Dialog mellan parterna inleds. 
2. Handlingsplan för åtgärder ska upprättas. Av handlingsplanen ska framgå hur åtgärder 

ska vidtas och när åtgärderna ska vara genomförda. 
3. Av Leverantören genomförda åtgärder följs upp och redovisas för Beställaren. 
4. Om Leverantören inte vidtagit de åtgärder som enligt handlingsplanen ska vara 

genomförda inom angiven tidsram kommer Beställaren att tillämpa avtalets punkt 
gällande Vite och/eller Uppsägning. 

18.2  Påföljder 
Vid fel och brister i leveransen har Beställaren rätt att kräva avhjälpande utan kostnad för 
Beställaren alternativt prisavdrag motsvarande felet. Beställaren har rätt att innehålla 
betalning av avtalad ersättning så länge felet/bristen består. För de fall Beställaren avser 
innehålla betalning enligt denna punkt ska Beställaren skriftligen underrätta Leverantören om 
detta. 
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Om Leverantören åsidosätter sina skyldigheter att komma till rätta med identifierade fel 
och/eller brister i leveransen har Beställaren rätt att tillämpa detta avtals punkt gällande Vite 
och/eller Uppsägning. 

19  Vite 
Om Leverantören bryter mot avtalade villkor, och detta inte beror på Beställaren eller kan 
anses utgöra Force majeure, är Beställaren berättigad att av Leverantören erhålla vite. 

Beställaren kan begära vite om Beställaren och Leverantören inte kommit tillrätta med de 
problem som uppstått efter åtgärder enligt beskrivet under punkt Åtgärder i detta 
avtalsdokument. 

Händelser som beror på Beställaren, Beställarens övriga avtal, kan anses utgöra Force 
majeure eller andra händelser som inte Leverantören kunnat eller borde ha förutsett ska inte 
ligga som grund för vite. Leverantörens avtal eller överenskommelser med tredje part ska inte 
påverka Beställarens möjlighet till vite.  

Rätten till avtalsvite gäller inte om Leverantören kan visa att den bristande avtalsuppfyllelsen 
beror på omständigheter utom Leverantörens kontroll som Leverantören skäligen inte hade 
kunnat förebygga. 

Eventuellt vitesbelopp tas ut av Beställaren genom kvittning på Leverantörens faktura, via 
kreditfaktura. 

Om Leverantören inte har åtgärdat felet eller bristen när maximalt vite utgått kan Beställaren 
skriftligen ge Leverantören en skälig slutlig frist för avhjälpande. Är felet inte avhjälpt när 
fristen löpt ut har Beställaren rätt att säga upp avtalet enligt avtalets punkt Uppsägning. 

19.1  Avtalsbrott eller andra fel och brister 
Om Leverantören inte följer anvisningar enligt avtalet eller brister i sitt uppdrag exempelvis 
gällande prisjusteringar, felfakturerade priser, felaktig hantering av produktändringar, 
leveransförseningar etc. är det att betraktas som avtalsbrott. 

Om Leverantören i övrigt bryter mot avtalade villkor och ej vidtagit de åtgärder som enligt 
handlingsplanen ska vara genomförda inom angiven tidsram, se avsnitt Åtgärder, har 
Beställaren rätt att utta vite till dess att felet är åtgärdat eller till dess att vitestak är uppnått. 

Beställaren har vid begäran i sådana fall rätt till vite enligt följande modell: 

≤4 veckor: 5 000 kr per påbörjad vecka (dvs. vecka 1-4) 
>4 veckor: 10 000 kr per påbörjad vecka (dvs. fr.o.m. vecka 5) 
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Maximalt vite (vitestak) som kan utgå är 100 000 kr per tillfälle som vite begärs. 

20  Uppsägning och tvistlösning 
Om någon av nedan angivna händelser inträffar efter avtalets ingående har Beställaren rätt att, 
helt eller delvis, säga upp avtalet. Uppsägning av avtalet ska ske skriftligen. 

Uppsägning kan ske enligt nedan beskrivna anledningar;  

 Ekonomiska och/eller organisatoriska förändringar 
 Åsidosättande av förpliktelser – uppsägning i förtid 
 Uppsägning med omedelbar verkan 
 Takvolymer 

Efter uppsägning ska Leverantören överlämna allt icke redan överlämnat material och annat 
som Beställaren har ägande- och förfoganderätt till. 

Leverantören har inte rätt till skadestånd eller annan ersättning på grund av uppsägning enligt 
angivna uppsägningsgrunder.  

Om Beställaren säger upp avtalet har Leverantören endast rätt till ersättning för den del av 
uppdraget som utförts före uppsägningsdagen. 

Det som anges nedan utesluter inte att uppsägning kan ske på grund av omständigheter i 
övrigt som anges i lag eller som på andra sätt anses skäligen rimliga. 

20.1  Ekonomiska och/eller organisatoriska förändringar 
Ekonomiska eller organisatoriska förändringar inom Beställaren, ändrad 
verksamhetsinriktning eller ändrat huvudmannaskap, som ändrar omfattningen av avtalet kan 
leda till att hela eller delar av avtalet måste sägas upp under avtalsperioden. Förhandlingar 
upptas mellan parterna vid sådan förändring. Uppsägningstiden ska i sådana fall vara minst tre 
(3) månader eller enligt överenskommelse. 

20.2  Åsidosättande av förpliktelser – uppsägning i förtid 
Om motparten i väsentlig omfattning åsidosätter sina förpliktelser och gör sig skyldig till 
avtalsbrott enligt avtalet och inte inom rimlig tid, trots skriftligt påpekande, vidtar godtagbar 
rättelse, har båda parter rätt att säga upp detta avtal. 
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Om Leverantören vid upprepade tillfällen bryter mot avtalet och dessa fel och brister inte 
åtgärdas enligt avtalets avsnitt Fel och brister, ska detta anses utgöra sådan väsentlig brist 
som ger Beställaren rätt att säga upp avtalet i förtid. 

Uppsägningstiden är två (2) månader eller enligt överenskommelse. Om avtalet sägs upp på 
grund av att Leverantören brutit mot avtalet har Beställaren rätt till ersättning för den skada 
som orsakas av uppsägningen. 

20.3  Uppsägning med omedelbar verkan 
Beställaren har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om förhållande enligt lagen 
(2016:1145) om offentlig upphandling 13 kap. 1-3 §§ LOU är uppfyllt.  

Beställaren har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet helt eller delvis om 
Leverantören före eller efter avtalets tecknande inte lämnar in uppgifter om företaget som är 
av väsentlig betydelse för avtalets tillkomst eller dess fortsatta giltighet. 

Avtalet sägs upp med omedelbar verkan om förvaltningsrätt eller annan juridisk instans 
förklarar upphandlingen eller avtalet ogiltig eller kräver rättelse i sådan omfattning att det 
påverkar val av leverantör. 

20.4  Takvolymer 
Beställaren har rätt att säga upp avtalet om värdet/volymen överstiger det maxvärde/den 
maxvolym som angivits i samband med upphandlingen. 

20.5  Tvist 
Tvist på grund av detta avtal ska i första hand lösas av parterna och i andra hand ska tvist 
avgöras av allmän domstol i enlighet med svensk lag, med undantag för svenska lagvalsregler. 
Leverantören har inte rätt att avbryta avtalsåtagandet för att tvist prövas i domstol. Beställaren 
har heller inte rätt att hålla inne betalning som inte direkt omfattas av tvisten, eller att i övrigt 
låta bli att utföra sina skyldigheter. 

21  Ansvar 

21.1  Dataskyddsförordningen 
Den upphandlande myndigheten är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter 
inom den upphandlande myndigheten. Om Leverantörens tillhandahållande av varor eller 
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tjänster innefattar behandling av personuppgifter för den upphandlande myndighetens 
räkning, är Leverantören den upphandlande myndighetens personuppgiftsbiträde.  

Leverantören ska följa dataskyddsförordningen (GDPR, Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679)) samt övriga vid var tid gällande författningsbestämmelser om 
behandling av personuppgifter.  

Ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal enligt Beställarens mall ska på Beställarens 
uppmaning upprättas mellan den upphandlande myndigheten (personuppgiftsansvarig) och 
Leverantören (personuppgiftsbiträde). Personuppgiftsbiträdesavtalet ska innehålla 
instruktioner om hur behandlingen får utföras och vilka informationssäkerhetskrav som gäller. 

21.2  Tillstånd och försäkringar för verksamheten 
Leverantören har det fulla ansvaret för att utverka alla tillstånd och bemyndiganden som krävs 
för att fullgöra avtalet i enlighet med de lagar, förordningar och krav som gäller. 

Leverantören ska inneha ansvarsförsäkring med ett försäkringsbelopp på minst 10 miljoner 
SEK för varje skada.  

Leverantören svarar gentemot Beställaren enligt lag och gällande rätt för skador som 
Leverantören orsakat. Leverantören ska inneha försäkring för verksamheten som håller 
Beställaren skadefri gentemot tredje part. Föreligger ersättningsgill skada enligt ovan ska 
Beställaren vidta åtgärder för att begränsa skadan, såvida dessa åtgärder inte orsakar oskälig 
kostnad, eller annars är oskäligt betungande.  

Beställaren är inte skyldig att ersätta Leverantören för skador på dennes personal, anläggning 
och material. 

Skadeståndsanspråk riktade mot Beställaren som beror på att Leverantören inte uppfyllt 
avtalade villkor, ska ersättas av Leverantören. 

Försäkringar ska tecknas och vidmakthållas under hela avtalsperioden. Bevis om att ovan 
nämnda försäkringar har tecknats ska vid begäran överlämnas till Beställaren. 

21.3  Underleverantör 
Endast Leverantören kan utgöra Beställarens juridiska motpart i avtalet. Leverantören har 
dock vid behov möjlighet att anlita underleverantör.  

Leverantören svarar för sina underleverantörers leverans så som för egen leverans. 
Leverantören svarar vidare för att underleverantörerna följer de villkor och förutsättningar 
som anges i avtalet. 
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Mellan Leverantören och underleverantör ska det finnas ett giltigt samarbetsavtal. 
Leverantören ska på begäran från Beställaren kunna uppvisa giltigt samarbetsavtal. 

Byte av underleverantör och anlitande av ytterligare underleverantör får endast ske efter 
godkännande av Beställaren. 

Beställaren förbehåller sig rätten att under avtalsperioden kontrollera att angivna 
underleverantörer har inbetalt skatter och lagstadgade avgifter, samt uppfyller de krav som 
ställts för att kunna tillhandahålla tjänster och produkter med stöd av detta avtal. Detta gäller 
även i förhållandet underleverantör till underleverantör osv. 

21.4  Krav på registrering 
Leverantören ska vara registrerat i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande 
register, som förs i det land där Leverantörens verksamhet är etablerad. 

Leverantören garanterar för sig och eventuell underleverantör innehav av F-skattsedel samt 
förbinder sig att omedelbart meddela Beställaren om denna återkallas.  

21.5  Ekonomisk stabilitet 
Leverantören ska ha en tillräckligt stabil ekonomi för att utföra uppdraget. Under avtalstiden 
ska Leverantören ha en rating (riskklass) motsvarande lägst Grön huvudrating i enlighet med 
Inyett eller likvärdig rating hos annat kreditinstitut.  

I de fall Leverantören inte kan uppfylla god kreditvärdighet ska Leverantören på begäran av 
Beställaren lämna en godtagbar förklaring till ifrågavarande kreditvärdighet. 

21.6  Begränsning av marknadsföringsrätt 
Leverantören eller av denne anlitad underleverantör får inte hänvisa till Beställaren i reklam, 
marknadsföring eller dylikt utan Beställarens skriftliga beviljande. Leverantören ska i förväg 
samråda med Beställaren om informationsmaterial som ska publiceras. 

21.7  Sekretess 
Leverantören förbinder sig att inte röja eller på något sätt utnyttja sekretessbelagd uppgift som 
Leverantören får del av genom tillkomsten eller genomförandet av uppdrag. 

Leverantören har inte rätt att utan Beställarens skriftliga beviljande publicera eller på annat 
sätt offentliggöra rapporter eller annat material eller information som Leverantören upprättat, 
fått eller tagit del av genom uppdraget.  
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Leverantören innefattar alla personer som denne på något sätt involverar för att fullgöra sina 
åtaganden mot Beställaren samt andra personer som på något sätt kan komma i kontakt med 
uppgifterna. 

Leverantören förbinder sig att underrätta de medarbetare som kommer att sysselsättas med 
uppdraget om de sekretessbestämmelser som gäller, samt att i övrigt hantera uppdraget med 
den diskretion som är nödvändig. 

Leverantören ansvarar även för att underleverantörer följer vad som föreskrivits ovan. 

Sekretesskyldigheten gäller även om avtalet i övrigt upphört. 

21.8  Garanti 
Leverantören garanterar att varje uppdrag utförs med största omsorg och att arbetet utförs på 
ett fackmannamässigt sätt under etiska former. När Beställaren så begär ska brister i 
uppdraget orsakade genom avvikelser från avtalad specifikation åtgärdas av Leverantören. 
Sådant arbete ingår i överenskommen ersättning och ska av Leverantören utföras utan oskäligt 
uppehåll. 

21.9  Ansvarsbegränsning 
Skulle skadeståndsansvar uppstå för Leverantören är Leverantörens ansvar begränsat till ett 
sammanlagt belopp om 10 prisbasbelopp per skadeståndstillfälle och kalenderår. Med 
prisbasbelopp menas prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring gällande 
vid tiden för skadans uppkomst. Skadeståndet begränsas till direkta skador. 
 
Begränsningarna i föregående stycke gäller inte om:  

 Uppsåt eller grov vårdslöshet ligger Leverantören till last, eller  
 Skadeståndsansvaret täcks av Leverantörens försäkring. I sådant fall maximeras 

ersättningsskyldigheten till Leverantörens försäkringsbelopp jämte förekommande 
självrisk, eller  

 Leverantören enligt lag eller rättspraxis har ett längre gående ansvar för en skada. 

Vitesutfall ska inte medföra några begränsningar avseende Beställarens rätt till skadestånd. 

21.10 Ansvarsbefrielse – Force majeure 
Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt avtalet på grund av omständighet som 
part inte kunnat råda över – såsom krig, naturkatastrof, myndighetsbestämmelse, lag eller 
liknande – och som parten inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående 
och vars följder parten inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, ska detta utgöra 
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befrielsegrund som medför framflyttning av avtalade tidpunkter för prestation och befrielse 
från skadeståndsskyldighet och andra eventuella påföljder.  

Till förtydligande är parterna överens om att strejk eller lockout hos part samt blixtnedslag, 
översvämning eller eldsvåda i Leverantörens driftlokaler inte utgör force majeure. 

Begäran om ansvarsbefrielse ska ske skriftligen och godkännas av Beställaren. 

21.11 Ändrade förhållanden 
Vid politiska beslut och myndighetsbeslut eller organisatoriska förändringar som påverkar 
förutsättningarna för vad som har avtalats, förbehåller sig parterna rätten till omförhandling. 
Begäran om omförhandling ska ske minst fyra (4) veckor innan förhandling påbörjas. Begäran 
om omförhandling befriar inte part från skyldighet att fullgöra sina förpliktelser enligt detta 
avtal tills nytt avtal har slutits. 

Beställaren har rätt att utan ersättnings- och skadeståndsansvar anlita annan leverantör om 
Leverantören är förhindrad att fullgöra uppdrag och fullgörandet är nödvändigt för att 
Beställaren ska uppfylla sitt ansvar enligt gällande lagstiftning. 

21.12 Meddelarskyldighet 
Leverantören ska snarast möjligt skriftligen informera och i lämplig omfattning samråda med 
Beställaren om det framstår som sannolikt att någon av nedanstående händelser kommer att 
inträffa: 

- Ägarbyte eller ändrad bolagsform 
- Konkurs, betalningsinställelse 
- Myndighetsbeslut som kan komma att påverka vad som avtalats 
- Omständigheter som kan försvåra samarbetet mellan parterna 

21.13 Form på ändringar och tillägg 
Eventuella ändringar av och tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknade av 
behöriga personer från båda parter. Mindre förändringar såsom produktutbyten ska vara 
skriftliga, men kan hanteras elektroniskt utan undertecknande från berörda parter. 

21.14 Ändringsbegäran via e-Avrop 
Funktionen ändringsbegäran på avtalets sida på www.e-avrop.com ska användas då 
Leverantören önskar ändra eller uppdatera text avseende avtalet. Detta gäller exempelvis 
uppdatering av kontaktuppgifter mm., om inte annat överenskommes mellan parterna.  
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Observera att detta inte gäller ändringar av artikellistor eller annan specifikation av uppdraget. 
Sådana ändringar ska inte ske via e-Avrop. 

21.15 Överlåtelse av avtal 
Leverantören får inte överlåta eller pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta 
avtal utan Beställarens skriftliga tillstånd. 

22 Avtals upphörande 
Leverantören ska se till att avtalet avslutas på ett fackmannamässigt sätt. 

Avtalet ska avslutas på ett sätt som underlättar överlämnandet av pågående eller avslutade 
uppdrag till Beställaren eller tredje part utan onödig kostnad eller störning för Beställaren 
eller tredje part. Leverantören ska vara Beställaren och tredje part behjälplig i skälig 
omfattning vid avtals upphörande eller vid byte av leverantör vid nytt avtalstecknande. 

Leverantören ska omgående, när så efterfrågas, överlämna all relevant dokumentation till 
Beställaren eller eventuell tredje part som Beställaren anvisar till. 

23 Bilagor 
 Prisbilaga 
 Eventuella ytterligare bilagor 

24 Undertecknande 
Detta avtal är upprättat och signerat digitalt, varav parterna erhållit var sitt exemplar.
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2. Upphäva Vägledande råd och bestämmelser om rekrytering fastställt av kommunstyrelsen, 2009-04-
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Ärendet 
Rekrytering av medarbetare med rätt kompetens är en långsiktig investering och en viktig strategisk 
uppgift, medarbetarna är en viktig resurs i Timrå kommun. För att säkerställa en rekryteringsprocess 
krävs ett standardiserat och professionellt arbetssätt.  
En professionell rekryteringsprocess bidrar till att Timrå kommun uppfattas som attraktiv 
arbetsgivare och stärker arbetsgivarvarumärket. 
En standardiserad rekryteringsprocess är en del av de aktiva åtgärder som skapar förutsättningar för 
att ingen riskerar att bli diskriminerad och främjar jämlikhet.  
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Riktlinje rekrytering 

Rekrytering av medarbetare med rätt kompetens är en långsiktig investering och en 
viktig strategisk uppgift, medarbetarna är en viktig resurs i Timrå kommun. För att 
säkerställa en rekryteringsprocess krävs ett standardiserat och professionellt 
arbetssätt.  

En professionell rekryteringsprocess bidrar till att Timrå kommun uppfattas som 
attraktiv arbetsgivare och stärker arbetsgivarvarumärket. 

En standardiserad rekryteringsprocess är en del av de aktiva åtgärder som skapar 
förutsättningar för att ingen riskerar att bli diskriminerad och främjar jämlikhet. 
Arbetsplatser som präglas av mångfald och jämlikhet skapar goda förutsättningar 
för ett kreativt och utvecklande klimat. 

Roller och ansvar vid rekrytering 

Chef 

Rekryterande chef har huvudansvaret för rekryteringen och är den som formellt 
tillsätter tjänsten. 

HR 

Stödjer chefen utifrån behov i rekryteringsprocessen och deltar vid behov vid 
chefsrekrytering.   

Rekryteringsgrupp och tidsplan 

En rekrytering av en medarbetare tar tid och innehåller flera steg. Därför är det 
viktigt att göra en tidsplan. Planera för och involvera de som ska delta i 
rekryteringen. En rekryteringsgrupp kan bestå av både chefer, medarbetare och 
fackliga representanter. Planera och avsätt tid för intervjuer i god tid, bjud in 
eventuell rekryteringsgrupp.  

Rekryteringsgruppen representerar arbetsgivaren i processen. Diskutera etiska och 
rådande rekryterande principer i gruppen. Exempel på det kan gälla storleken på 
gruppen, skapa en god stämning vid intervjusituationen för att kandidaten ska 
komma till sin rätt och att det som kommer fram under intervju och vid 
referenstagning behandlas med respekt för kandidaten. 

Vid rekrytering av chef ska tillsättningen samverkas med fackförbund som berörs 
inför beslut om anställning.  



 
 

Behovsanalys 

• Rekryterande chef tar ställning till om det finns behov av att nyanställa eller 
om det går att omstrukturera arbetet.  

• Analys om det ställs nya krav i tjänsten. 

Kravprofil skapas 

• Identifiera kompetensbehov, vilken utbildning, erfarenhet och personliga 
egenskaper krävs för tjänsten. 

• Formulera annons utifrån kravprofil. 

• Informera fack om rekrytering och kravprofil gällande chefsbefattningar 
och specialistfunktioner. 

Kontroll av företrädesrätt, placerings-/omplacerings-behov 

• Innan ledig befattning annonseras är rekryterande chef skyldig att 
kontrollera om det finns medarbetare med: 

– behov av omplacering. 

– behov av placering utifrån konvertering. 

– behov av placering utifrån övertalighet.  

– finns medarbetare med önskemål om utökad sysselsättningsgrad. 

– företrädesrätt. 

– Om det är så avslutas rekryteringsärendet.  

– Observera att tjänsten kan komma att tas i anspråk under hela 
rekryteringsprocessen. Vid omplacering gäller begreppet ”tillräckliga 
kvalifikationer”, dvs att medarbetaren uppfyller kraven i tjänsten 
med hänsyn tagen till inskolningstid och att ett visst 
utbildningsbehov måste accepteras.  

Tidsplan 

• Sätt samman rekryteringsgrupp. 

• Bjud eventuellt in fackliga eller annan representant utsedd av medarbetarna. 

• Planera och avsätt tid för intervjuer. 



 
 

• Annonsen bör vara sökbar minst 2 veckor. 

Annonseringskanaler 

• Ställningstagande om lämplig kanal beroende på tjänst.  

• Socialmediamarknadsföring bokas förslagsvis via rekryteringssystemet.  

• Kontakt med HR vid behov av stöd. 

Urval av sökande 

• Utifrån kravprofil och annons väljs bäst matchade kandidater ut för 
intervju. 

• Intervju hålls utifrån ställda krav på kompetens.  

Intervjuer 

• Mallar finns i rekryteringsverktyget. 

• HR deltar vid behov vid chefsrekrytering. 

Referenstagning 

• Minst två referenser inhämtas, varav minst en ska vara en tidigare chef. 

• I rekryteringsverktyget kan digital referenstagning användas alternativt finns 
mallar som stöd. 

Löneanspråk 

• Inhämta löneanspråk från kandidat 

• Förslag till lönesättning sker utifrån kommunens lönepolicy, rådande 
lönestruktur och förmåner. 

• Vi ska inte konkurrera med lön internt. 

• Inhämta vid behov råd från HR. 

• Förankring ska ske hos överordnad chef om behov finns att gå utanför 
givna ramar. 

Anställning upprättas enligt rutin. 

• Inför anställning ska eventuell kontroll av belastningsregister genomföras 
för vissa befattningar.  



 
 

• Inför anställning har vi som arbetsgivare skyldighet att kontrollera att 
arbetstagare från annat land har giltigt uppehålls- och/eller arbetstillstånd  

• Genomgång av anställningsavtalets villkor och avtal upprättas, skickas 
därefter till lönekontoret. 

• Planering görs för introduktion av ny medarbetare. 

Återkoppla alla sökanden. 

• Alla sökande till tjänsten ska återkopplas.  

• Den som träffats för intervju kontaktas personligen. 

• Övriga meddelas via rekryteringssystemet att tjänsten är tillsatt av annan 
kandidat. 

• Momentet är viktigt utifrån arbetsgivarvarumärket och att vi vill uppfattas 
som en attraktiv arbetsgivare. 

• Ärendet avslutas i rekryteringssystemet. 
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 Sidnummer 1 

Timrå kommuns rekryteringsprocess 

 

Modellinnehåll 

 Rekryterande chef  

Beskrivning 
Rekryterande chef har huvudansvaret för rekryteringen och är den som formellt tillsätter tjänsten. 

Utför 
 Intervju 2  

 Intervju 1  

 Förberedelse för  intervju 1  

 Inhämta synpunkter från referensgrupp  

 Föreberedelse inför intervju 2 

 Kategorisering av inkomna ansökningar  

Huvudansvarig för 
 Urval av inkomna ansökningar  

 Erbjuda anställning inkl förhandling av lön 

 Beslut om vem som ska erbjudas anställning  

 HR-strateg 

Beskrivning 
Stödjer chefen utifrån behov i rekryteringsprocessen och deltar vid behov vid chefsrekrytering. 

 Rekryteringsgrupp 

Beskrivning 
En rekrytering av en medarbetare tar tid och innehåller flera steg. Därför är det viktigt att göra en tidsplan. 
Planera för och involvera de som ska delta i rekryteringen. En rekryteringsgrupp kan bestå av både chefer, 
medarbetare och fackliga representanter. Planera och avsätt tid för intervjuer i god tid, bjud in eventuell 
rekryteringsgrupp. 
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Rekryteringsgruppen representerar arbetsgivaren i processen. Diskutera etiska och rådande rekryterande principer i 
gruppen. Exempel på det kan gälla storleken på gruppen, skapa en god stämning vid intervjusituationen för att 
kandidaten ska komma till sin rätt och att det som kommer fram under intervju och vid referenstagning 
behandlas med respekt för kandidaten. 

Vid rekrytering av chef ska tillsättningen samverkas med fackförbund som berörs inför beslut om anställning. 

 Kravprofil 

Beskrivning 
 Identifiera kompetensbehov, vilken utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper krävs för tjänsten 
 Formulera annons utifrån kravprofil 
 Informera fack om rekrytering och kravprofil gällande chefsbefattningar och specialistfunktioner. 

Adresseras av 
 Informera facket 

 Behovsanalys 

Beskrivning 
 Rekryterande chef tar ställning till om det finns behov av att nyanställa eller om det går att 

omstrukturera arbetet. 
 Analys om det ställs nya krav i tjänsten. 

 Kontroll av företrädesträtt mm 

Beskrivning 
Innan ledig befattning annonseras är rekryterande chef skyldig att kontrollera om det finns medarbetare med: 

 behov av omplacering. 
 behov av placering utifrån konvertering. 
 behov av placering utifrån övertalighet. 
 finns medarbetare med önskemål om utökad sysselsättningsgrad. 
 företrädesrätt. 
 Om det är så avslutas rekryteringsärendet. 
 Observera att tjänsten kan komma att tas i anspråk under hela rekryteringsprocessen. Vid omplacering 

gäller begreppet ”tillräckliga kvalifikationer”, dvs att medarbetaren uppfyller kraven i tjänsten med 
hänsyn tagen till inskolningstid och att ett visst utbildningsbehov måste accepteras. 

 Framtagande av tidsplan 

Beskrivning 
  

 Sätt samman rekryteringsgrupp. 
 Bjud eventuellt in fackliga eller annan representant utsedd av medarbetarna. 
 Planera och avsätt tid för intervjuer. 
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 Annonsen bör vara sökbar minst 2 veckor. 

 Annonsering 

Beskrivning 
 Ställningstagande om lämplig annonseringskanal beroende på tjänst. 
 Socialmediamarknadsföring bokas förslagsvis via rekryteringssystemet. 
 Kontakt med HR vid behov av stöd. 

 Urval 

Beskrivning 
 Utifrån kravprofil och annons väljs bäst matchade kandidater ut för intervju. 
 Intervju hålls utifrån ställda krav på kompetens. 

 Intervjuer 

Beskrivning 
 Mallar finns i rekryteringsverktyget. 
 HR deltar vid behov vid chefsrekrytering. 

 Referenstagning 

Beskrivning 
 Minst två referenser inhämtas, varav minst en ska vara en tidigare chef. 
 I rekryteringsverktyget kan digital referenstagning användas alternativt finns mallar som stöd. 

 Löneanspråk 

Beskrivning 
 Inhämta löneanspråk från kandidat 
 Förslag till lönesättning sker utifrån kommunens lönepolicy, rådande lönestruktur och förmåner. 
 Vi ska inte konkurrera med lön internt. 
 Inhämta vid behov råd från HR. 
 Farfarsprincipen tillämpas om behov finns att gå utanför givna ramar. 

 Anställning 

Beskrivning 
 Inför anställning ska eventuell kontroll av belastningsregister genomföras för vissa befattningar. 
 Inför anställning har vi som arbetsgivare skyldighet att kontrollera att arbetstagare från annat land har 

giltigt uppehålls- och/eller arbetstillstånd. 
 Anställningsavtal skrivs och skickas till lönekontoret. 
 Planering görs för introduktion av ny medarbetare. 

Följs av 
 Återkoppla alla sökande 
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Flöde till 
 Anställning upprättad  

 Återkoppla alla sökande 
 Alla sökande till tjänsten ska återkopplas. 
 Den som träffats för intervju kontaktas personligen. 
 Övriga meddelas via rekryteringssystemet att tjänsten är tillsatt av annan kandidat. 
 Momentet är viktigt utifrån arbetsgivarvarumärket och att vi vill uppfattas som en attraktiv 

arbetsgivare. 
 Annonsen avslutas i rekryteringssystemet.



 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 4 a 1 (6) 

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM 
REKRYTERING 

Fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-09, § 113 

Inledning
Att rekrytera medarbetare med rätt kompetens är en av de viktigaste strategiska uppgif-
terna! Eftersom vi tycker att personalen är vår viktigaste resurs, bör vi lägga mycket 
kraft på rekryteringar. 

Beslut om tillsättning
Vid en rekrytering ska man alltid ställa sig frågan: behöver vi rekrytera eller kan vi klara 
oss med den personal vi har, göra omfördelningar i gruppen? Gör en noggrann analys 
av verksamhetens behov både på kort och lång sikt. Det är viktigt att vakanta tjänster 
noggrant prövas, om, när och med vilken kompetens. 

Finns behov av att använda tjänsten för omplacering? Omplacering går alltid före ex-
tern rekrytering. (Förutsatt att det finns personer med de kvalifikationer som krävs.) 
Kolla detta med personalstrateg. Har någon anmält intresse av högre sysselsättnings-
grad? 

Att tänka på!
Vad behöver vi? 
Ge rekryteringen tid- det är dyrt att göra fel. 
Följ kravprofilen vid annonsering, intervju och referenstagning. 
Vad saknar vi för kompetens? 
Hur vill vi förändra oss? 
Hur ser arbetet ut i ett framtidsperspektiv? 
Sök inte en ”likadan” som den som slutat. Kanske behöver vi en helt annan typ av per-
son nu. 
Olikheter berikar och utvecklar – en grupp där man är olika och accepterar detta har 
större chans att fungera väl. 
Låt inte fördomar leda till felaktiga bedömningar om personer. 
Vi faller lätt för utsmyckade ansökningar och förskönade beskrivningar av vad perso-
ner arbetar/t med. 
Innan ni är klara: glöm inte att kontrollera med polisregistret. Det gäller samtliga som 
arbetar inom skolan, alltså även teknikpersonal, chaufförer och så vidare. Inom social-
tjänsten gäller motsvarande för socionomjobb. 
För de som arbetar inom socialtjänsten ska vi begära registerutdrag för alla som arbetar 
med barn och ungdomar, korttids, eftermiddagsverksamhet, familjeresurscenter, famil-
jehem, kontaktfamiljer, kontaktpersoner. 

Rekryteringsgrupp bildas. 
Rekryteringsgruppen kan bestå av chef/arbetsledare, en i arbetslaget. De fackliga orga-
nisationer som berörs inbjuds att delta, men de väljer själva om de vill. Även personal-
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strateg kan delta. När det gäller arbetsledande befattningar ska alla fack som finns re-
presenterade bland de underställda inbjudas. 

Det är ju önskvärt att hela rekryteringsgruppen är överens om beslutet. Om uppfatt-
ningarna skiljer sig åt är det till sist arbetsgivaren som bestämmer. Vilken arbetsgivarre-
presentant beslutar framgår av delegationsordningen. Om det är en arbetsle-
dar/chefstillsättning ska MBL-förhandling ske. 

Tidplan
Samtidigt som kravprofilen görs är det lämpligt att göra en tidplan för rekryteringen. 
Det är ju oftast lättare att bestämma tider för möten i god tid. Det är också bra att 
kunna berätta för de sökande när intervjuer ska genomföras. 

Möten som kan ingå och behöver tidssättas: 
• Bilda rekryteringsgrupp (oftast görs tidplanen då) 
• Kravprofil, ev befattningsprofil Thomas 
• Annons 
• Ansökningstid ut. Kort till sökande. 
• Meritförteckning. 
• Vilka ska intervjuas? Upplägg och frågor. 
• Intervjuer. Ev Thomasanalys. 
• Referenstagning. 
• Referenser och ev Thomas redovisas. 
• Beslut. 
• Brev sökande. Samtal till dem som kommit på intervju. 

Kravspecifikation/Kravprofil
Kravprofilen är som kartan före en resa. Vet vi inte var vi ska, är risken stor att vi inte 
kommer dit! 
Utgå från verksamhets mål och arbetsgruppens behov av formell kompetens och per-
sonliga egenskaper. Var grundlig och realistisk och skriv inte av något som inte är aktu-
ellt. Ha fokus på framtiden. Var är vi på väg? Kravprofilen underlättar det fortsatta ar-
betet med annons, intervju och referenstagning. Gå noga igenom vad de personliga 
egenskaperna står för så att alla i gruppen är överens. 

Här kan vi göra en matris. Skriv namnen på de intervjuade till vänster och alla formella 
krav/önskemål och viktiga personliga egenskaper längst upp . 

Sedan efter intervjuer och referenser skriver man en bedömning mellan 1 och 3 på var-
je egenskap. 1 står för att kravet/önskemålet ej uppfyllts, 2 att det är uppfyllt och 3 att 
det uppfyllts över förväntan. 
Det är dock inte självklart att den som fått den högsta totalsumman är den mest lämp-
liga. Den personen kan ju ha fått en 1:a på något som vi inte accepterar det på.  

Vitsen att göra den är att man verkligen kontrollerar att de krav vi haft blir uppfyllda. 
Chansen ökar att vi inte missar något på slutet. 

Ett sätt att få hjälp med vilka krav som är viktiga är att använda Thomas självskatt-
ningsanalys. Kontakta Ulla Nordlinger telefon 163296 om du vill veta mer om det. 



 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 4 a 3 (6) 

Annonsering
Vilken person vill du fånga med annonsen? Tänk på läsaren! Ta fram det unika med 
tjänsten. Detta bör annonsen innehålla: 
• En tydlig rubrik, kan vara tjänstens benämning. 
• Kort information om verksamheten. 
• Huvudsakliga arbetsuppgifter. 
• Krav/önskemål på den sökande. Utbildning/kompetens samt personliga egenska-

per. 
• Tillträdesdag 
• Namn och telefonnummer till kontaktpersonerna. Arbetsgivare och facklig/a orga-

nisationer. 
• Sista ansökningsdag 
• Var ansökan ska skickas 
• Annonsering ska som regel ske vid alla tillsvidareanställningar och visstidsanställ-

ningar längre än 6 månader. Undantaget är när tjänsten behövs för omplacering. 
(Se ovan) 

• Vi annonserar på Timra.se och har också valt att fortsätta annonsera på Arbets-
förmedlingen. Vid extern annonsering  

Använd kravprofilen som underlag vid annonsutformningen. När annonsen är klar 
lämnas den till Anette Lehnberg, serviceenheten, som lägger in den på Timnet och 
skickar den till Arbetsförmedlingen. Om ni vill ha hjälp med externa annonser hjälper 
Anette gärna till med det. Inom socialtjänsten går samtliga annonseringar till personal-
strategen. 

Rekrytera utan att diskriminera 
Det är viktigt at rekrytera utan att diskriminera vare sig det gäller: 
• Kön 
• Etnisk tillhörighet 
• Sexuell läggning 
• Funktionsnedsättning 
• Religion 
• Könsidentitet 
• Ålder 

Vi är skyldiga till diskriminering om vi rekryterar en kandidat trots att det finns en an-
nan med bättre förutsättningar. Det är viktigt att vi är uppmärksamma på våra egna re-
aktioner när vi rekryterar. Hur reagerar vi på klädstilar, sätt att prata och annat som vi 
inte är vana vid? Vi får försöka eliminera oss själva som felkällor! Är stavning viktigt på 
alla jobb? Om det inte har betydelse ska det inte vara med i bedömningen. 

Forskning visar att arbetsplatser med mångfald av olika bakgrunder och erfarenheter 
lyckas bättre än de där alla är”lika”. 

Malin Lindelöw skriver så här i sin bok ”Kompetensbaserad personalstrategi”: 

https://Timra.se
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”Det finns bara ett sätt att förhålla sig till olikheter i bakgrund, kön, sexualitet, och allt 
annat där vi skiljer oss åt: vi fokuserar på arbetets förutsättningar och vad personen har 
att bidra med. På arbetet är det vad vi åstadkommer som värderas, inte det vi är.” 

Ansökningstiden
Nu är annonsen ute och förhoppningsvis ringer många intresserade och vill veta mer. 
Tänk på att de personer som är kontaktpersoner så långt möjligt bör vara anträffbara 
de närmaste dagarna. Om det inte går kanske det finns möjlighet att någon tar emot 
meddelanden och kontaktpersonerna ringer upp vid tillfälle. För de som skickar en an-
sökan är det trevligt att få ett kort där vi tackar för ansökan och informerar lite om tid-
planen. Korten finns att beställa från vaktmästeriet. 

Ansökningstiden går ut
När ansökningstiden gått ut (Poststämpelns datum) görs en sökandeförteckning. 
Massmedia kan vara intresserade av vilka som sökt. Eftersom det är offentliga hand-
lingar kan vi inte neka dem att offentliggöra de sökande även om de sökande skrivit att 
de vill att deras ansökan behandlas konfidentiellt. 

Gallring 
Om många ansökningar inkommit kan det kännas svårt att få struktur över vilka som 
är intressanta eller ej. Ett sätt är att göra tre högar efter genomläsningen. 
1 Ej intressanta. Grundkraven ej uppfyllda. 
2 Kan vara intressanta. 
3 Intressanta. 

Alla i rekryteringsgruppen läser igenom och grupperar. Då minskar risken att man mis-
sar något viktigt. 

Intervjuer
Före intervjun bör rekryteringsgruppen ha läst igenom varje ansökan. Då behöver inte 
intervjun ägnas åt onödig information. Intervjun är en viktig del av rekryteringsproces-
sen. Syftet är att: 
• Komplettera informationen som man fått genom ansökningshandlingarna. 
• Att ge den sökande information om arbetsplatsen, arbetsuppgifter med mera. 
• Att bedöma den sökandes personliga förutsättningar att klara arbetet. 

Tänk på detta vid intervjun 
• Utifrån kravspecifikationen fundera på vilka frågeställningar som det är särskilt an-

geläget att ta upp vid intervjun. 
• Skapa en avspänd atmosfär. 
• Välj en lugn och ostörd plats. 
• Inled samtalet med en presentation av deltagarna. Beskriv sedan kommunen och 

arbetsplatsen lite kort. 
• Styr, men dominera inte samtalet 
• Bestäm huvudområden och gör en ungefärlig plan för hur mycket tid som ska äg-

nas åt varje del. 
• Det ska kännas som ett samtal, inte ett förhör. 
• Prata inte för mycket själv. 
• Undvik frågor med ja- och nej-svar. Ställ öppna frågor. Hur? Vad? Varför? 
• Lyssna aktivt. Ställ uppföljningsfrågor. 
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• Be den sökande ta med betyg/intyg till intervjun. Många mailar sin ansökan idag 
och då kan vi missa att se betygen! 

• Det är viktigt att alla vi träffar får en positiv bild av Timrå kommun. Vi vill ju att de 
talar väl om oss! 

Tips på ytterligare frågor 
Som sagt använder vi kravprofilen vid intervjun. Det kan ändå vara bra med några 
allmänna frågor också. Här kommer några: 

• Ge exempel på erfarenheter som du kan använda hos oss. 
• Ge tre konkreta saker som du tagit med i bagaget från tidigare arbeten. 
• Vad är det för typ av uppgifter du helst löser? 
• Kan du beskriva dig själv som person med tre adjektiv. 
• Beskriv den du arbetat bäst med och vad det var som gjorde att du tyckte det. 
• Vad är skälen till att du vill byta arbete? 
• Vad ser du som viktiga egenskaper för det här arbetet? 
• Vad ser du som Dina styrkor och Dina svagheter? 

Till ledare dessutom: 

• Ge exempel på goda resultat du nått som ledare. 
• Tre adjektiv som visar dina starka sidor som ledare. 

Själskattningsanalys – Thomas 
Kommunen använder ett självskattningsanalys, Thomas. Analysen går ut på att hitta 
personers styrkor och kan vara en ytterligare pusselbit vid rekryteringar. Kontakta Ulla 
Nordlinger telefon 163296 om du vill veta mera. 

Referenstagning 
Referenser är en viktig del av rekryteringsprocessen för att komplettera bilden av den 
sökande. Ta referenser efter intervjun. Det finns flera anledningar till detta. Dels får per-
sonen möjlighet att presentera sig själv först. Dels är det lättare att ta referenser av per-
soner man träffat. Dessutom är det onödigt att oroa på den sökandes arbetsplats om vi 
vid intervjun ser att vi inte är intresserade. 

En etisk regel är att bara ta referenser av personer som de sökande uppgivit. Om vi 
vill ta referenser av någon annan bör vi fråga den sökande om detta först. Ta refe-
renser av flera för att öka tillförlitligheten. Var vaksam för under- respektive över-
skattningar. Underskattningar för att man kanske vill behålla personen. Överskatt-
ningar för att man helst säger positiva omdömen om andra vid en referenstagning. An-
vänd kravprofilen även när du tar referenser. 

Boka gärna samtalet i förväg med referenten så hinner hon/han förbereda sig. Hör dig 
för om på vilket sätt de arbetat ihop och när det var. Känner de varandra privat? För-
utom frågor kring kravprofilen finns det allmänna frågor som kan ställas. Exempel på 
sådana frågor: 
Styrkor och svagheter. 
En specifik insats som han/hon gjort. 
Reaktioner vid press. 
Skriftlig/verbal förmåga. (Om adekvat för arbetet) 
Samarbete 
Initiativförmåga. 
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Engagemang och intresse. När? 
Skulle de vilja återanställa. 
Något som inte fungerade så bra. Hur hanterade han/hon det. 
Stort engagemang och intresse? När? 

OBSERVERA! Länkar till ansökningsblankett. Brev att tjänsten tillsatts med annan  

Etik 
Allt som sägs i rekryteringsgruppen stannar där. Det kan vara svar vid intervjun, refe-
renser med mera. 

Till sist 
När beslutet är fattat ska alla sökande få ett brev där vi tackar och skickar betyg/intyg 
åter. De som kommit till intervju bör få ett telefonsamtal också. 

Betyg och intyg skickas till serviceenheten/löneadministratörerna som lägger upp en 
personakt på den nyanställda. 

Meddela den/de fackliga organisationerna vem som fått jobbet. 

Ur ”Kompetensbaserad personalstrategi ” av Malin Lindelöw: 

”Det är människorna som skapar produkten, som genererar värdet, som spelar roll för 
kvalitet eller misslyckande. Genom bemötande, agerande, kunskap och ansträngningar 
skapar människorna innehållet i verksamheten, löser problem och lägger grunden till 
relationer och lojaliteter som säkerställer organisationens överlevnad. Utan människor-
na fungerar ingenting, men med rätt personer för uppgiften finns ändlöst med möjlig-
heter att förverkliga den.” 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Fastställa Riktlinje för Visselblåsning 

 
 
Ärendet 
Regeringen har fattat beslut om genomförandet av EU:s visselblåsardirektiv. Det innebär en ny 
lagstiftning för att stärka skyddet för visselblåsare. Verksamheter med mer än 250 anställda ha sin 
interna rapporteringskanal klar senast den 17 juli 2022.  
Den nya lagen innebär ett starkare skydd för den som visselblåser och att göra det säkrare, tryggare 
och enklare att rapportera missförhållanden. 
Syftet med denna riktlinje är att organisationens anställda och övriga intressenter ska känna sig trygga 
med att rapportera missförhållanden och andra allvarliga händelser utan rädsla för repressalier eller 
andra negativa konsekvenser. Riktlinjen ska också säkerställa att rapporterna hanteras enligt våra 
bestämda rutiner så att visselblåsaren vet att rapporterna tas på allvar och hanteras konfidentiellt. 
 
Beslutsunderlag 
Riktlinje för visselblåsning 
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Riktlinje för Visselblåsning 

Bakgrund 
Vi vill göra allt vi kan för att i ett tidigt skede upptäcka eventuella missförhållanden inom 
vår organisation. Vi tror att anställdas och övriga intressenters engagemang är en viktig 
del av det arbetet. Vi vill därför uppmuntra till ett klimat där rapportering av 
missförhållanden är en naturlig och självklar del av verksamhetens kultur. 

Syfte 
Syftet med denna riktlinje är att organisationens anställda och övriga intressenter ska 
känna sig trygga med att rapportera missförhållanden och andra allvarliga händelser utan 
rädsla för repressalier eller andra negativa konsekvenser. Syftet med riktlinjen är också 
att säkerställa att rapporterna hanteras enligt våra bestämda rutiner så att visselblåsaren 
vet att rapporterna tas på allvar och hanteras konfidentiellt. 

Vem omfattas av riktlinjen? 
Den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om 
missförhållanden och som tillhör någon eller några av följande personkategorier hos 
verksamheten: 

a) arbetstagare, 

b) personer som gör en förfrågan om eller söker arbete, 

c) personer som söker eller utför volontärarbete, 

d) personer som söker eller fullgör praktik, 

e) personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under 
verksamhetens kontroll och ledning, 

f) egenföretagare som söker eller utför uppdrag, 

g) personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i verksamhetens förvaltnings-, 
lednings- eller tillsynsorgan, 

h) aktieägare som står till förfogande för att vara eller som är verksamma i aktiebolaget, 
eller 

i) personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller 
inhämtat informationen under tiden i verksamheten. 

Skydd vid visselblåsning 
En rapporterande person kan inte göras ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt om det 
fanns skälig anledning att anta att rapportering var nödvändig för att avslöja 
missförhållandet. Att visselblåsaren inte får hållas ansvarig innebär ett skydd mot rättsligt 
ansvar, till exempel får inte personen dömas till fängelse eller åläggas 
ersättningsskyldighet. 



 
 

En anmälan till visselblåsartjänsten måste ske i god tro. Det får inte ske i syfte att skada 
eller kränka någon eller för egen vinning. Den som avsiktligen lämnar oriktiga uppgifter 
kan göra sig skyldig till brottslig gärning.  

Skydd mot hindrande åtgärder och repressalier 

Någon hos verksamheten får inte hindra eller försöka hindra rapportering. Personer är 
alltså skyddade mot hot om bestraffning vid rapportering och någon hos verksamheten 
får inte heller försvåra rapportering, till exempel genom att inte lämna information om hur 
rapportering sker.  

Någon hos verksamheten får inte heller vidta repressalier på grund av att rapportering 
skett. En repressalie är en direkt eller indirekt åtgärd som vidtas eller inte vidtas och som 
ger upphov eller kan ge upphov till skada eller men för den rapporterande personen. Som 
exempel kan en repressalie vara avstängning, permittering, uppsägning, ändrade 
arbetsuppgifter, lönesänkning, trakasserier eller diskriminering. 

Skyddad personkrets 

Skyddet gäller för: 

a) en rapporterande person  

b) någon hos verksamheten som bistår den rapporterande personen vid rapporteringen, 
såsom en förtroendevald eller ett skyddsombud, 

c) någon hos verksamheten som har koppling till den rapporterande personen, såsom en 
anhörig eller kollega, och 

d) en juridisk person som den rapporterande personen äger, arbetar för eller på annat 
sätt har koppling till. 

Vad ska rapporteras? 
Visselblåsartjänsten ska användas för att rapportera information kring missförhållanden 
som rör Timrå kommun och dess bolag vitala intressen, individers liv eller hälsa eller 
missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. 

Information som enbart rör din personliga arbetssituation såsom missnöje gällande lön 
eller liknande utgör i regel inte ett visselblåsarfall. 

Vår visselblåsarfunktion 
Visselblåsare har möjlighet att lämna in sin rapport via: 

https://whistle.qnister.com/timrakommun 

För att säkerställa din anonymitet – tänk på följande:  

Skriv av länken ovan och skriv in i din webbläsare.  

Använd inte organisationens dator eller nätverk. 

Vår visselblåsarfunktion ger personer möjlighet att skriftligen lämna rapporten via en 
säker och anonym molntjänst som tillhandahålls av en oberoende tredje part. Det finns 

https://whistle.qnister.com/timrakommun


 
 

även möjlighet att lämna sin rapport via telefon eller genom att boka ett fysiskt möte för 
den som önskar. De olika alternativen och mer information om dessa finns att hitta via 
länken. 

Om rapporten lämnas skriftligen via webformuläret finns möjlighet att vara anonym eller 
om du vill lämna dina kontaktuppgifter. Oavsett om du vill vara anonym eller inte får du ett 
anonymt ID och lösenord som du kan använda för att hålla kontakten och få återkoppling 
från den som utreder rapporten. 

Om du väljer att tala in din rapport via telefonnumret som du finner via länken ovan 
kommer du endast att bli kontaktad för ytterligare information och återkoppling om du 
väljer att lämna kontaktuppgifter, och inte om du väljer att vara anonym. 

Rapporterna tas emot av jurister hos leverantören och hanteras enligt följande: 

1. Jurist tar emot ärendet via Qnisters visselblåsartjänst, alternativt via telefon eller 
fysiskt möte. 

2. Återkoppling om mottagen rapport sker till visselblåsaren inom sju dagar (om inte 
den rapporterande personen har avsagt sig bekräftelse eller Qnister har anledning 
att anta att en bekräftelse skulle avslöja personens identitet). 

3. Qnister påbörjar en bedömning av rapporten – är det ett visselblåsarfall? Vid behov 
efterfrågas ytterligare information från visselblåsaren i de fall det är möjligt. 

4. Om det är lämpligt kan Qnister bjuda in representanter från Visselblåsargruppen  
eller någon som dessa personer utser för att kunna delta i handläggningen av 
aktuellt visselblåsningsärende. 

5. Qnister bedömer och motiverar om ärendet är ett visselblåsarfall eller inte.  
6. Återkoppling sker till den rapporterande personen. 
7. Fortsatt utredning, antingen av Qnister eller av representanter från 

Visselblåsargruppen av ärenden som bedöms som visselblåsningar. Utredaren 
upprättar åtgärdsförslag och preventiva åtgärder för att förebygga liknande 
händelser. Vid misstanke om brott ska polisanmälan göras. 

8. Återkoppling sker till den rapporterande personen även efter fortsatt utredning. 
9. När ärendet är avslutat schemaläggs det för radering enligt aktuell lagstiftning. 

 
Intern hantering  

När Qnister gjort bedömningen att det är ett visselblåsarärende sammankallas den 
interna visselblåsargruppen inom Timrå kommun. Den består av chef verksamhetsstöd, 
ekonomichef och HR-ansvarig. Som stöd i arbetet finns verksamhetscontroller vid 
ekonomienheten som också tar emot anmälningarna från Qnister samt kallar samman 
visselblåsargruppen. Verksamhetscontroller ansvarar för dokumentationen.  
 
Visselblåsargruppen kan komma att via verktyget kontakta anmälaren för kompletterande 
information.  
En anmälan utreds inte av någon som berörs av anmälan. Om någon i 
visselblåsargruppen berörs av anmälan kommer den ej att delta i den fortsatta 
utredningen.  
 
Visselblåsargruppen beslutar om och hur en anmälan ska eskaleras. Kommunchef ska 
informeras om visselblåsningen samt visselblåsargruppens beslut. Beslutet ska 
diarieföras i Lex med sekretessmarkering. Om bedömningen är att visselblåsningen 



 
 

fortsatt ska utredas ska kommunikationsansvarig informeras om ärendet. Kommunikation 
ansvarar för att, vid behov, ta fram en kommunikationsplan samt i samråd med 
kommunledningen utse en ansvarig person för att för kommunens räkning svara på 
frågor i ärendet, både interna och externa.   
 
Vid en visselblåsning är det viktigt att tänka på följande: 
 
- Utredningen ska plägas av opartiskhet och rättvisa med ett objektivt förhållningssätt 

grundad i fakta och inte rykten.  
- Vid misstanke mot enskild ska denna ges möjlighet att sakligt bemöta detta. Den 

enskilde ska informeras om rätten till att facklig företrädare får delta vid alla möten 
som berör utredningen. 

- Alla namngivna parter i en visselblåsning har rätt till och ska erbjudas stöd. 
- Ansvarig chef ska informeras och ha tät kontakt med medarbetaren under 

utredningstiden.  
- Den ansvariga chefen ansvarar för att informera facklig organisation och att vid 

behov meddela berörda arbetsgrupper om situationen.  
 
Tillämpningen av punkterna ovan utgår från ärendets karaktär och behov och beslutas 
utifrån varje ärende.  
 
De personer som nämns i en visselblåsning ska verka för att utredning kan genomföras 
effektivt genom att vara anträffbar, öppen och skyndsamt överlämna efterfrågat material. 
De får inte vidta åtgärder som kan störa utredningen.  
 
Utredning 

Utredning kommer företrädesvis att ske av extern part med juridisk kompetens.   
 
Visselblåsargruppen kan ge stöd och hjälp gällande genomförandet av en sådan 
utredning. Information delges berörda tjänstepersoner och förtroendevalda och bestäms 
utifrån varje enskilt fall. Genomförd utredning ska dokumenteras skriftligt och diarieföras i 
ärendet. En avslutad utredning ska återrapporteras till kommunchef. 
När ska funktionen inte användas? 

Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö 
eller verksamhetsplanering. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-
frågor som är kopplade till enstaka individer. Vid ärenden av denna typ hänvisas till 
närmaste chef eller chefens chef eller direkt till HR-enheten eller en facklig företrädare. 

Vid upplevd kränkande särbehandling (mobbning), trakasserier, sexuella trakasserier 
eller repressalier ska skyndsamt kontakt tas med överordnad chef eller kollega, HR eller 
skyddsombud. 

Generella synpunkter och klagomål på hur den kommunala verksamheten bedrivs sker 
via kanaler på www.timra.se 

 

 

http://www.timra.se/


 
 

Mediakontakt 

I första hand ansvarar kommunchef för media kontakt. Transparens och öppenhet ska 
prägla kommunens arbete i alla avseenden, även så för visselblåsning. Det är viktigt att 
anmälarens identitet inte eftersöks eller röjs.  

Extern rapportering 
Skyddet som finns beskrivet enligt ovan gäller även när rapportering sker externt till en 
myndighet. De myndigheter som regeringen utsett har egna externa rapporteringskanaler 
och förfaranden för att ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter inom 
vardera myndighets ansvarsområde. Sådan extern rapportering ansvarar de specifika 
utsedda myndigheterna för, och vår organisation har ingen koppling till sådana 
rapporteringskanaler. Mer information om vad extern rapportering innebär och vilken 
myndighet du ska vända dig till inom Sverige finns i Förordning (2021:949) om skydd för 
personer som rapporterar om missförhållanden. Du kan även lämna din rapport till EU:s 
institutioner, organ eller byråer om rapporten rör unionsrätt. Mer information om 
tillvägagångssättet finns hos respektive myndighet och EU-organ. 

Meddelarfrihet och anskaffarfrihet 
Riktlinjen inskränker inte tryck- och yttrandefriheten. 

Meddelarfriheten följer av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen och 
innebär rätt att lämna uppgifter till massmedia för publicering. Anskaffarfriheten innebär 
att var och en har rätt att anskaffa uppgifter avsedda för publicering i ett massmedium 
som omfattas av grundlagarna. 

En rapporterande person har samma skydd vid offentliggörande av information som vid 
intern rapportering och extern rapportering, förutsatt att personen först rapporterat externt 
eller att situationen innebär fara för liv, hälsa, säkerhet eller risk för omfattande skada i 
miljön. 

Hantering av personuppgifter 

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt 
denna riktlinje inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. Vid överlämnande av 
personuppgifter till annan nämnd så utgör denna nämnd personuppgiftsansvarig för den 
behandling som sker hos nämnden. 

Vid överlämnande av personuppgifter till något av de bolag som omfattas av denna 
riktlinje så är bolagets styrelse personuppgiftsansvarig för den behandling som sker hos 
bolaget. 

Utifrån att Timrå kommun har upphandlat ett företag för hantering av inkomna 
visselblåsningar så är personuppgiftsansvaret delat mellan kommunen och företaget.  

Den europeiska dataskyddsregleringen utgår från att varje behandling av personuppgifter 
måste vila på en rättslig grund  dataskyddsförordningen räknas dessa rättsliga grunder 
upp i artikel 6.1. 



 
 

Syftet med behandlingen ska vara nödvändigt 

För att behandling av personuppgifter ska vara tillåten enligt artikel 6.1 e i 
dataskyddsförordningen krävs att ändamålet med behandlingen är nödvändigt för att 
utföra uppgiften. Den metod som den personuppgiftsansvarige väljer för att utföra sin 
uppgift måste vara ändamålsenlig, effektiv och proportionerlig och får inte medföra ett 
onödigt intrång i enskildas privatliv. 

De personuppgifter som behandlas i visselblåsarfunktionen behandlas med stöd av att 
behandlingen är nödvändig för ett ändamål som i sin tur är nödvändigt för att 
myndigheten ska kunna utföra sitt uppdrag. 
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Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Sara Semeraro 2022-05-04 KS/2022:219 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 0730673798 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Fyramånadersrapport 2022- Kommunstyrelsen 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Godkänna fyramånadersrapporten för kommunstyrelsen och lägga den till handlingarna. 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen ska styra den egna verksamheten utifrån verksamhetsplan och budget för 
verksamhetsåret. Kommunledningskontoret har sammanställt en fyramånadersrapport för 
kommunstyrelsens verksamhet med bedömning av bidrag till kommunens mål, ekonomisk analys 
och uppföljning av privata utförare. 
 
Bedömningen av bidrag till mål och uppdrag är att pågående insatser och aktiviteter bidrar positivt 
till samtliga berörda mål och uppdrag. Bidraget till ”Fler i arbete” bedöms däremot inte vara 
tillräckligt utifrån att Timrås nedåtgående trend i arbetslöshet är svagare i jämförelse med såväl riket 
som länet.  
 
Kärn- och stödverksamhet, kommunstyrelsens ansvarsområden exklusive bolag och förbund visar en 
positiv budgetavvikelse för perioden om 1,5 miljoner kronor. Prognosen för året är att hålla budget 
trots omprioritering av resurser för kris-hantering, prisökningar och tillkomna krav. KS bolag och 
kommunalförbund redovisar en positiv budgetavvikelse om 1,2 miljoner kronor för årets första fyra 
månader, och beräknas ge ett överskott om 6,4 miljoner kronor vid årets slut.   
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunstyrelsen har antagit en verksamhetsplan och budget för 2022, KS/2021:335 
 
Beslutsunderlag 
Fyramånadersrapport 2022- Kommunstyrelsen    
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchef 
 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
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Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Sara Semeraro 2022-05-04 KS/2022:219 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 0730673798 

Andreaz Strömgren 
Kommunchef



mmunledningskontoret 
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Nämndens ansvars- och verksamhetsområden 

Nämndens ordförande: Stefan Dalin 

Förvaltningschef: Andreaz Strömgren 

Nämndens uppdrag  

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 
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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 
med ajourhållning och upplåtelse av kommunens primärkarta samt information 
om befolkningsdata och statistik. Verksamheten inbegriper även den kommunala 
energiplaneringen samt främjan-det 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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Uppföljning av mål och uppdrag 

Fyramånadersrapporten 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 som gjordes 
hösten 2021 visar 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 98 procent (riket 94 procent) av medborgarna mycket 
eller ganska trygga, och, när det är mörkt ute är motsvarande siffra 82 procent 
(riket 73 procent). Ny undersökning kommer att genomföras under hösten. 

En vidare ambition för kommunstyrelsens bidrag till jämlika livsvillkor genom 
folkhälsoarbetet är att minska användningen av tobak, alkohol och övriga droger 
bland ungdomar. Under hösten kommer nya undersökningar att genomföras för 
att kunna följa användningen. En förebyggande åtgärd som genomförs under 
kvartal 2 är Tobaksfri duo, där barn tillsammans med en vuxen uppmuntras att 
avstå tobak genom att ingå ett kontrakt som ger olika förmåner och rabatter.  

En av de trygghetsskapande åtgärderna är utveckling av idéburet offentligt 
partnerskap. Trygghetsskapande insatser görs i samverkan med kommun och polis 
enligt överenskommelse, men för att förstärka arbetet med att låta barnen gå först 
har en överenskommelse gjorts för ett långsiktigt hållbart och tryggare Timrå. Detta 
görs genom att stärka samspelet mellan det offentliga och den idéburna sektorn 
genom Timrås största idrottsförening, Timrå IK med andra samarbetande 
föreningar. Trygghetsvandringar genomförs varje helg 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. 
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För att nå en ökad upplevd möjlighet att påverka samhällslivet behövs även 
dialogskapande ytor mellan politik och allmänhet, där rådsfunktioner är en yta. 
Förutsättningar för ökad möjlighet att påverka samhällslivet har förbättrats genom 
att sammanträden för kommunfullmäktige nu finns tillgängliga för allmänheten 
genom webbsändning.  

Projekt tryggt näringsliv ämnar minska den negativa påverkan brottslighet har på 
företag. Samverkan med närliggande kommuner och dialogmöten genomförs 
kvartal två och syftar till att företagare ska känna sig trygga och hörda, samt mindre 
brottslighet på industriområdet och andra områden i Timrå kommun. 

De trygghetsskapande insatserna som pågår har sannolikt en positiv inverkan på 
trygghet och delaktighet, och bedömningen är därför att samtliga pågående insatser 
bidrar till målet. De undersökningar som kommer att genomföras under hösten 
kommer att kunna påvisa effekt av insatserna 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. Det bedöms vara 
väletablerat med gemensamma arenor och arbetssätt redan efter fyra månader. 
Under pågående läsår kan 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.  

Uppdrag: Tidig upptäckt och tidiga åtgärder för barn, unga och unga 
vuxna med ökad risk för ohälsa och socioekonomisk problematik 

Pågår enligt plan (pil upp) 

Kommunstyrelsen bidrar enligt planerat genom samordning av länsgemensamt 
arbete med suicidprevention, samt arbetar förebyggande mot användning av tobak, 
alkohol och droger genom exempelvis tobaksfri duo, vilket motverkar såväl psykisk 
och fysisk ohälsa.  

Uppdrag: Likvärdig utbildning för möjlighet till bra livsvillkor 

Pågår enligt plan (pil upp) 
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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 
LUPP- Trygghetsindikator i centrum för 
tjejer i högstadiet 

17 % 
(2018) 

- -  

DVU- Har rökt, andel elever i årskurs 7-9 18 % 10 % 11 %  
DVU- Vet någon som kan ge eller sälja 
narkotika, andel elever i årskurs 7-9 

20 % 16 % 19 %  

Trygghet utomhus, dagsljus   98 %  
Stor möjlighet till insyn och inflytande 
över kommunens beslut och verksamheter 

  22 %  

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

Saknas 4,06  
 

4,04  

Valdeltagande i kommunfullmäktigeval 85,8 % 
(2018) 

   

Antal UF-elever 39 29 14 29 
Antal sommarlovsentreprenörer 8 11 15 >10 
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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. Samtliga åtgärder som planerats för att stärka 
entreprenörskap för växande näringsliv pågår enligt planerat.  

Timrå kommun har sedan 2020 Norrlands bästa företagsklimat, och är rankad på 
tredje 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. Nästa rankingresultat presenteras under hösten och enkätsvaren som utgör 
underlag presenteras i juni och kommer ingå i delårsrapporten.  

För att kunna bibehålla denna nivå och bidra till inriktningsmålet bedrivs ett 
fortsatt aktivt arbete för etableringar, nyföretagande och företagsservice. Den 
sammanhållna samhällsbyggnadsprocess som kommunen arbetar utifrån skapar 
goda förutsättningar för snabbt och professionellt bemötande och hantering. 
Genom att förena Timrås goda arbete med företagsklimat och samarbete med 
skolan kan unga uppmuntras att se företagande och entreprenörskap som en 
möjlighet.  

Under våren har en co-working-plats som kallas för ”Företagstorget” initierats i 
Centrumhuset. Företagstorget erbjuder arbetsplatser för små företag där man kan 
sitta tillsammans och där man kan få utvecklas och inspireras av varandra. I samma 
lokal erbjuder flera företagspartners rådgivning och andra aktiviteter minst en gång 
i veckan. Vi har också tillsammans med Kompetenscenter, Arbetsförmedlingen och 
Skolan skapat ett ”Kompetensnav” på plats. Där kan en matchning mellan företag 
som söker kompetenser och aktörer med arbetssökande kopplas samman. 

Inriktningsmål 4: Fler i arbete  

Bidrar delvis/ osäkert (pil mot höger) 

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.  
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Under årets första del 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. 

Kommunen har också blivit beviljade ett LOVA-bidrag som kommer att bidra till 
arbetet med en kommunal VA-plan, 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. Under våren genomförs 
företagsbesök genom #100företag100dagar för att fånga och möta behov från 
näringslivet. De kompetensbehov som framkommer i dessa möten samordnas 
sedan med kompetenscenter inom socialnämndens verksamhet. Flera matchningar 
som innebär att personer kommer in i praktik och arbete har sedan starten av 
företagsbesöken genomförts. Antal och effekt kan utvärderas senare under året. 

Under april månad uppgick arbetslösheten i Timrå till 7,9 %. Det är lägre än 
utgången av 2021, och 0,3 % lägre jämfört med i april 2021. Samtidigt minskar 
arbetslösheten i riket och i länet något mer än i Timrå. Sammantaget görs 
bedömningen att pågående verksamhet har en positiv effekt på fler i arbete. 
Däremot är inte sysselsättningseffekterna tillräckligt starka i förhållande till vår 
omvärld. I delårsrapporten samt i årets verksamhetsberättelse kommer en mer 
sammanvägd bedömning kunna göras av bidraget till målet. 

Uppdrag: Företagsklimat och samarbete för fler unga entreprenörer 

Pågår enligt plan (pil upp) 

Kommunstyrelsens verksamheter kommer under året bidra med att främja ungas 
entreprenörskap genom att inspirera till entreprenörsanda från skolålder. 
Utveckling av samarbetet med skolan och näringslivet pågår enligt planerat, med ett 
bra söktryck på utbildningar som tagits fram utifrån näringslivets behov. 
Samarbetet innefattar även att finna bra prao- och praktikplatser för elever hos 
Timrås företag. Under sommaren planeras även inför ny omgång 
sommarlovsentreprenörer.  
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Uppdraget pågår enligt plan, samarbetsformer och kontaktvägar är väletablerade 
under de första fyra månaderna och bidraget kommer att förstärkas under året 
genom ett utvecklat samarbete som skapar ökat intresse hos unga för företagande. 

Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå 

Pågår enligt plan (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. SAMSAM-projektet 
löper på enligt plan och under året har block 1 och block 4 slutförts. 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 
första tertial har en organisationsöversyn gjorts för att de hur vi kan organisera oss 
för att stödja effektiva arbetssätt och möta företagens och samhällets behov av mark 
för samhällsbyggande. Sammanslagning av näringslivskontoret och 
samhällsenheten verkställs i praktiken under andra tertialet för att skapa bättre 
förutsättning för en förstärkt samhällsbyggnadsprocess. 

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  

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

7,9 8,0   

Ung Företagsamhet, UF, antal elever 39 29 14 29 
Sommarlovsentreprenörer, antal 8 11 15 >10 
Invånare totalt, antal 17 979 17 963 17 923 17 855 
Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av  
befolkningen 

6,6 % 8,2 % 8,1 % 7,9 % 
(april) 

Tillgång till fiber  80 % 84 %  87 %  
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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 med delfinansiering från 
Naturvårdsverket pågår respektive har avslutats under årets första fyra månader. 
Målet med projekten är att på olika sätt främja biologisk mångfald och ekologisk 
hållbarhet för att bidra till attraktiva livsmiljöer.  

Det kollektiva resandet var under år 2021 på en lägre nivå än tidigare år utifrån 
pandemirestriktioner, ca 40 % lägre antal resor jämfört med innan pandemin. En 
viss återhämtning ses i början av året jämfört med senare delen av 2021, men nya 
arbetssätt med resfria möten och 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.  

Den översyn av inköpsorganisation som var planerad att göras under innevarande 
år omprioriteras till kommande år utifrån den samorganisering som gjorts kring 
upphandlingstjänster tillsammans med Sundsvalls kommun.  

Bedömningen efter årets fyra första månader är att pågående verksamhet bidrar till 
goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv med hänsyn tagit till de 



12 

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.  

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.  

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.   

Stärka platsens attraktivitet 

Arbetet med platsvarumärket startade under år 2021, och i januari i år slutfördes 
analysen av platsvarumärket. Det mynnade ut i en rapport med en 
kommunikationsstrategi som gav inriktning för fortsatta kommunikationsinsatser. 
Rapporten har kvitterats av kommunstyrelsen.  

Resterande del av kvartal 1 pausades arbetet med platsvarumärket på grund av 
resurskrävande krisledningsarbete med covid-19. I samband med avvecklingsplanen 
för covid-19 växlades krisledningsarbetet upp med anledning av det 
säkerhetspolitiska läget i Ukraina, vilket föranledde fortsatt paus för arbetet med 
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platsvarumärket under april. Detta eftersom krisledningsarbetet krävde en stor del 
av kommunikationsresursen. 

Det goda resultatet från medborgarundersökningen som genomfördes hösten 2021 
visar att arbetet bidrar till en trygg och attraktiv plats att leva och bo på. Resultat 
från ny undersökning kommer under hösten.  

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 
 Samordna nämndernas arbete med att förebygga och förhindra våld i nära 

relationer. I nära samarbetet med kommunförbundet och länsstyrelsen er-
bjuda kompetenshöjande åtgärder för att stödja nämnderna i deras arbete 
med området inom sin ordinarie verksamhet har planerats. De kommer att 
genomföras kvartal tre. Projektdirektiv för samordnade insatser är 
upprättat och genomförande påbörjas från och med augusti. 

 Skapa attraktiva boendeformer och i attraktiva lägen 
 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.   
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 I det nya bostadsområdet Solhöjden finns planer för att uppmuntra 
byggande av hus som möjliggör ett mer resurseffektivt boende gällande t ex 
energi och ökad andel förnybara alternativ.    

 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. 

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 %    

Tillgänglighet extern webbplats,  
skala 1-100 

62,3 64,8   

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

  97 %  

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

  68 %  

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

 12,9 %  25,5 %   

Resande kollektivtrafik 1 224 339 845 055 768 926  
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 
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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 har en ny och modern 
medarbetarenkät upphandlats 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. 

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. 

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 tagits under våren. I den kan rapporter om misstanke gällande 
allvarliga missförhållanden lämnas anonymt, för att uppmuntra ansvarstagande hos 
våra medarbetare.   

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet i mars att uppmärksamma 
kommunens medarbetare för arbetet under coronapandemin genom att skjuta till 
finansiering för att underlätta ett fysiskt möte inklusive måltid eller motsvarande 
för medarbetarna. Gemensam aktivitet för förvaltningen är planerad under maj 
månad, med teamutvecklande utomhusaktivitet och gemensam middag. 

Uppdrag: Skapa utrymme för ny styrning: inflytande och delaktighet 

Pågår enligt plan (pil upp) 

Kommunstyrelsen har under årets början formulerat sin verksamhetsidé 
och sitt bidrag till kommunfullmäktiges verksamhetsidé. Förvaltningens fortsatta 
arbete består i att nu baserat på idén och i samverkan med övriga nämnders 
utvecklingsgrupper ta fram plattform för ledning och styrning av 
kommunstyrelsens verksamhet. 

Fokus i 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 näringslivsutveckling, samt att 



16 

stödverksamheterna inom verksamhetsutveckling och IT samorganiseras med 
verksamhetsstöd och informationshantering.  

En ledarskapsutbildning genomförs i styrmodellen bärande principer tillsammans 
med fördjupningar i systemsyn, arbetskultur och förändringsledning. Insatsen har 
utvärderats med mycket höga resultat på genomförandet. 

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. 

Ekonomi  

Sammanfattning 

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

Kärn- och stödverksamhet, kommunstyrelsens ansvarsområden exklusive bolag och 
förbund, har en årsbudget om 63,7 miljoner kronor, och visar en positiv 
budgetavvikelse för perioden om 1,5 miljoner kronor. Den positiva 
budgetavvikelsen finns framför allt inom Fysisk och teknisk planering, 
bostadsförbättr eftersom del av personalen under våren finansieras av projekt 
Solhöjden och därför inte belastar denna verksamhet ekonomiskt. Årsprognosen 
för året är att hålla budget trots omprioritering av resurser för krishantering, 
prisökningar och tillkomna krav.  

KS bolag och kommunalförbund redovisar en positiv budgetavvikelse om 1,2 
miljoner kronor för årets första fyra månader, och beräknas ge ett överskott om 6,4 
miljoner kronor vid årets slut. Mindre ägartillskott till flygplatsen, återbetalning av 
medlemsbidrag för särskild personaltrafik och kollektivtrafik för 2021 samt ökade 
pensionskostnader för räddningstjänsten står bakom prognosen. 

Drift utfall/ Prognos 

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

Resultaträkning jan-april 
(tkr) 

Budget 
period 

Utfall 
period 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Årsprognos Årsprognos 
budget-

avvikelse 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET           
INTÄKTER 10 070 12 350 2 280 29 778 32 925 3 147 
varav interna intäkter 7 596 8 515 919 22 783 23 983 1 200 
KOSTNADER (-) -31 718 -32 507 -789 -93 454 -96 601 -3 147 

NETTOKOSTNADER (-) -21 648 -20 157 1 491 -63 676 -63 677 0 
 

I tabellen nedan visas intäkter och kostnader per verksamhetsområde utifrån 
perioden januari till april samt helårsbudget och årsprognos. Merdelen av planerad 
verksamhet pågår. Omprioritering görs löpande i framför allt de personella resurser 
som arbetar med krishantering utifrån pandemi och dagsläget med krig och 
säkerhetsfrågor. Kostnader från ökade behov finansieras genom delvis vakanta 
tjänster för att hålla budgeten. Kommunledningskontorets prognosticerade resultat 
vid årets slut är därför ett nollresultat.  

Nämnds- och styrelseverksamhet har en negativ årsprognos som grundar sig i 
politiskt deltagande i styrmodellsarbete på en nivå som inte varit budgeterad, samt 
digital tillgänglighet av kommunfullmäktigesammanträden.  

Fysisk o teknisk planering, bostadsförbättr har en positiv årsprognos då personal 
finansieras av andra projekt och därför inte belastar denna verksamhet ekonomiskt. 
Direkta resurser för krisberedskap och krishantering finns inom Totalförsvar och 
samhällsskydd, där de externa intäkterna för perioden saknas i redovisning, men 
inkommer senare under året.  
 
Bakom årsprognosen för regional utveckling står återbetalningar för ej utförd 
verksamhet för 2021. Gemensamma stöd och ledningsverksamheter som står för 
den största delen av kommunledningskontorets kostnader, visar ett beräknat 
underskott om ca 400 tkr vid årets slut som följd av ökade behov såsom 
visselblåsartjänst och IT kostnader.  
 
Resultat per verksamhet 
jan-april (tkr) 

Budget 
period 

Utfall 
period 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Årsprognos Årsprognos 
budget-

avvikelse 

Nämnd- och styrelseverksamhet         
INTÄKTER 0 2 2 0 0 0 
KOSTNADER (-) -1 485 -1 485 0 -4 268 -4 553 -285 

NETTOKOSTNADER (-) -1 485 -1 483 2 -4 268 -4 553 -285 
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Stöd till politiska partier         
INTÄKTER 0 0 0 0 0 0 
KOSTNADER (-) -633 -582 51 -1 900 -1 900 0 

NETTOKOSTNADER (-) -633 -582 51 -1 900 -1 900 0 
              
Övrig politisk verksamhet         
INTÄKTER 673 564 -110 1 220 1 220 0 
KOSTNADER (-) -3 242 -2 739 503 -9 985 -9 985 0 

NETTOKOSTNADER (-) -2 569 -2 176 393 -8 765 -8 765 0 
              
Fysisk o teknisk planering, bostadsförbättr.         
INTÄKTER 179 215 36 936 936 0 
KOSTNADER (-) -2 601 -1 855 746 -7 892 -7 492 400 

NETTOKOSTNADER (-) -2 422 -1 640 782 -6 956 -6 556 400 
              
Näringsliv, inflyttning och 
landsbygdsutveckling         
INTÄKTER 75 370 295 75 75 0 
KOSTNADER (-) -2 730 -2 791 -61 -8 057 -8 057 0 

NETTOKOSTNADER (-) -2 655 -2 421 234 -7 982 -7 982 0 
              
Konsument- och energirådgivning           
INTÄKTER 63 67 4 190 190 0 
KOSTNADER (-) -235 -257 -21 -718 -718 0 

NETTOKOSTNADER (-) -172 -190 -18 -528 -528 0 
              
Turistverksamhet             
INTÄKTER 0 150 150 0 0 0 
KOSTNADER (-) -190 -392 -202 -1 545 -1 545 0 

NETTOKOSTNADER (-) -190 -241 -51 -1 545 -1 545 0 
              
Miljö- hälsa och hållbar utveckling         
INTÄKTER 673 1 539 866 1 365 1 365 0 
KOSTNADER (-) -955 -1 859 -904 -2 268 -2 268 0 

NETTOKOSTNADER (-) -282 -321 -39 -903 -903 0 
              
Totalförsvar och samhällsskydd         
INTÄKTER 396 0 -396 1 189 1 189 0 
KOSTNADER (-) -481 -495 -14 -1 453 -1 453 0 

NETTOKOSTNADER (-) -85 -495 -410 -264 -264 0 
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Tomträtter (arbetsområden och lokaler)         
INTÄKTER 0 32 32 0 47 47 
KOSTNADER (-) 0 0 0 0 0 0 

NETTOKOSTNADER (-) 0 32 32 0 47 47 
              
Regional utveckling (MIUN & KFVN)           
INTÄKTER 0 0 0 0 0 0 
KOSTNADER (-) -580 -636 -56 -1 580 -1 304 276 

NETTOKOSTNADER (-) -580 -636 -56 -1 580 -1 304 276 
              
Gemensamma verksamheter, stöd och 
ledning         
INTÄKTER 8 010 9 412 1 402 24 803 27 903 3 100 
KOSTNADER (-) -18 586 -19 416 -831 -53 789 -57 327 -3 538 

NETTOKOSTNADER (-) -10 576 -10 004 571 -28 986 -29 424 -438 
 
 
KS Bolag/ kommunalförbund 

Redovisning av finansieringen av kommunala bolag och förbund sker sedan år 
2021 skilt från kommunledningskontorets budget. Ägartillskottet till flygplatsen 
blev i år ca 1,4 miljoner kronor lägre än tidigare uppskattat. I årsprognosen för 
finansiering av flygplatsen tas även med Timrås del av ett större bidrag som 
flygplatsen fått i år, även om beslut i frågan inte hunnit beslutas ännu, samt 
återföring av ägartillskott för år 2021. Totalt uppskattas årets nettotillskott till 
flygplatsen bli ca 4,9 miljoner kronor lägre än budget.  

Resultaträkning jan-april 
(tkr) 

Budget 
period 

Utfall 
period 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Årsprognos Årsprognos 
budget-

avvikelse 

Bolag och förbund             
Räddningstjänst, MRF -6 668 -6 790 -122 -20 000 -21 000 -1 000 
Färdtjänst/ riksfärdtjänst -1 637 -1 812 -175 -4 910 -3 010 1 900 
Flygtrafik, Midlanda -6 200 -4 816 1 384 -6 200 -1 300 4 900 
Kollektivtrafik -6 372 -6 249 123 -19 313 -18 713 600 
Infrastrukturutveckling 0 -57 -57 -57 -57 0 
Elförsörjning, råkraft (intäkt) 824 904 80 1 200 1 200 0 

NETTOKOSTNADER (-) -20 054 -18 821 1 233 -49 280 -42 880 6 400 
 
En stor osäkerhetsfaktor finns kring kollektivtrafiken utifrån hur resmönster 
utvecklas i samhället utan pandemirestriktioner samt prisutvecklingen på bränsle. 
Kollektivtrafikmyndigheten bevakar frågan och kommer att göra prognoser 
löpande under året. Avstämning av medlemsbidrag för år 2021 ger en återbetalning 
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på ca 2,5 miljoner kronor på grund av framför allt lägre kostnader för särskild 
persontrafik under pandemiåret 2021.  

För räddningstjänsten uppskattas en negativ budgetavvikelse om 1 miljon kronor 
som följd av ökade pensionskostnader.  

Sammantaget redovisar bolag och förbund en positiv budgetavvikelse om 1,2 
miljoner kronor för årets första fyra månader, och beräknas ge ett överskott om 6,4 
miljoner kronor vid årets slut. 
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Investeringsutfall/ Prognos 

Investeringar (tkr) Budget helår Utfall period Årsprognos Årsprognos 
budgetavvikelse 

UBO4 etapp 1 
(Solhöjden)             6 000                1 772                 4 600  1 400 

Vägproj SCA-mark                    -                       23                       23  -23 
Allmänna inv KLK             1 000                       -                          -    1 000 
Bredbandslyftet             5 000                       -                   5 000  0 
Strategiska markköp             1 000                   105                    105  895 
IT investeringar budget             5 040                2 015                 9 500  -4 460 
          

SUMMA           18 040                2 143               14 628  -1 188 

 
Gjorda investeringar i UBO etapp 1 består huvudsakligen av konsultutredningar 
(dagvattenutredning, trafikanalys, geoteknik, markmiljöutredning) som genomförts 
för planering av Solhöjden, samt personalkostnader för den personal som arbetar i 
projektet. I budget finns en markinlösen om 1,4 miljoner kronor som sannolikt 
inte blir av, vilket ger en total årsprognos för Solhöjden om 4,6 miljoner på helår. 

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. I dagsläget 
finns en äldre IT-infrastruktur som hämmar utveckling och uppgraderingar, många 
äldre datorer samt att ett leasingavtal på skrivare löper ut under året och ska 
ersättas genom inköp av nya. Upphandling av PC, skrivare samt IT-infrastruktur 
pågår. Utifrån uppskattade leveranstider och kraftiga prisökningar bedöms 
investeringsutrymme för IT inte kunna hållas i år, utan tillsammans med allmänna 
investeringar överskridas med ca 3,4 miljoner kronor.  

Totalt sett uppskattas kommunstyrelsen investeringsbudget överskridas med drygt 
en miljon kronor, en uppskattning med stor osäkerhet utifrån nivå på IT 
investeringar.  
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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. Sammanfattning beskrivs här, med utförligare uppföljning i bilaga.  

IOP mellan Timrå Kommun och EQ Arena, Turistverksamhet Yet 

Under första kvartalet har ingen verksamhet bedrivets. Verksamheten pågår maj till 
september. Årets första styrgruppsmöte är planerat till 2022-05-05. 

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 kvartal 1: Inom företagshälsovården kan vi se ett fortsatt fokus på 
insatser av förebyggande karaktär under första kvartalet, vilket är i linje med 
önskvärd inriktning av företagshälsovård i kommunen. I kronor räknat har 
kommunen lagt strax under en halv miljon kronor under första kvartalet. 

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. 

Uppföljning av IOP-avtalet för årets första fyra månader är gjord utifrån hur syftet 
uppnås, hur arbetet fungerar, vad som gjorts under trygghetsvandringarna, 
erfarenheter att ta med sig, behov av fortbildning med mera. Den effekt insatserna 
har på upplevd trygghet kommer att kunna följas i de framför allt 
medborgarundersökningen via SCB, där ny undersökning genomförs till hösten.  
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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. 

För att skapa tydlighet i vår riktning i digitalisering behöver modellen för den 
digitala färdplanen utvecklas samt integreras med nationell och regional strategi. 
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. 

Arbete med att ta fram en digital färdplan är i dagsläget flyttad fram i tid till 
förmån för krishantering. Samtidigt pågår stora upphandlingar av nya PC, 
elevdatorer och IT-infrastruktur för att byta ut gamla enheter samt 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 arbetar fram, vilket skapar förutsättningar till 
att digitalisera och effektivisera flertalet processer ytterligare.  

Flera lön- och HR-processer är lämpliga att digitalisera och skapar effektivitet och 
värde för hela verksamheten. Exempel är digitala personalakter och digital 
kommunövergripande introduktion för nyanställda, där både tid och kostnader 
kan minskas. Nya medarbetare kan introduceras i arbetet och blir snabbare 
produktiva i sina nya roller. 

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.  
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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 år 2022 läggs fokus vid insatser för att stärka såväl arbetsgivarvarumärket 
som platsvarumärket. Arbetet med att stärka arbetsgivarvarumärket som ett led i 
den strategiska kompetensförsörjningen har förflutit enligt plan under årets första 
fyra månader. Porträtt på medarbetare och berättelser från de olika förvaltningarnas 
verksamheter har lyfts. Före sommaren kommer en utvärdering att ske av de 
kommunikationsinsatser i olika kanaler som genomförts med syfte att stärka 
kommunens synlighet som en attraktiv arbetsplats och på så sätt locka till sig ny 
kompetens.  Med avstamp från utvärderingen kommer en plan för fortsatt arbete 
med arbetsgivarvarumärket att tas fram. 

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 
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. 
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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 vilka åtgärder som kan vara lämpliga. 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 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. 

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. 
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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 inköp och upphandling samt 
fordonshantering. 

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. 

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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Uppföljning av privata utförare. Kommunstyrelsen tertial 1 
2022 

IOP mellan Timrå Kommun och EQ Arena, Turistverksamhet Yet 

Under första kvartalet har ingen verksamhet bedrivets. Verksamheten pågår maj till 
september. Årets första styrgruppsmöte är planerat till 2022-05-05. 

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.  

Företagshälsovården arbetar utifrån ett hälsofrämjande perspektiv i 
arbetsmiljöarbetet. Med hälsofrämjande menas den process som ger människor 
möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa och främja den. Samtidigt kräver 
arbetsmiljöarbetet ett tidigt arbete med att kartlägga risker, förebygga 
sjukskrivningar och att rehabilitera sjukskrivna. Företagshälsan ska fungera som en 
samarbetspartner och tillsammans med kommun och bolag utveckla arbetsmiljö- 
och hälsofrågor.  

Uppföljning sker via kvartalsrapport på nyttjande av tjänster kompletterat med 
muntlig rapportering på kommunens övergripande ledningsgrupp samt 
förvaltningarnas ledningsgrupp.   

Uppföljning kvartal 1: Inom företagshälsovården kan vi se ett fortsatt fokus på 
insatser av förebyggande karaktär under första kvartalet, vilket är i linje med 



 
 

önskvärd inriktning av företagshälsovård i kommunen. 

 

I kronor räknat har kommunen lagt strax under en halv miljon kronor under 
första kvartalet. 

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 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 2022-05-10: 



 
 

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

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. De som deltar är med vid flera 
tillfällen och har blivit bekanta med både formerna och rollen.  
 
* 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. 
 
* 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?  
På vilka sätt kan vi i samband med nattvandringen fånga alternativa behov och 
idéer från ungdomarna? Samverkan med andra delar av kommunorganisationen? 
Med andra intressenter i samhället? 
  
* Behov av fortbildning för deltagande vuxna. 
I nuläget finns inga uttalade fortbildningsbehov för deltagarna. Det flyter på bra. 
 
* 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.   
 
* Upplevs trygghet följs upp i de mätningar som kommunen genomför 



 
 

regelbundet, t.ex. medborgarundersökningen via SCB. Mätningen hösten -21 var 
den första. Förändringen kommer att följas vid kommande mätningar. 
 
* 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 dess 
skett mer sporadiskt under våren -22. 
 
* Kvartalsvisa uppföljningar i styrgruppen IoP. 
Kvartal 1 genomförd. 
För kvartal 2 planeras en träff i juni för att tillsammans med flera av de 
medverkande föreningarna reflektera över hur det går och vad vi tillsammans vill ta 
tag i framåt. 
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Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Sara Semeraro 2022-04-27 KS/2022:216 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 0730673798 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Uppsikt övriga juridiska personer 2021 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Godkänna bedömningen att verksamhet som bedrivits av kommunalt bolag, kommunalförbund och 
gemensam nämnd under 2021 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen ska i årliga beslut pröva om verksamhet som under föregående kalenderår har 
bedrivits av helägt eller delägt kommunalt bolag, varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner 
att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder (Kommunallag 
(2017:725) 6 kap 9 §). 
 
Ägarsamråd har hållits med de helägda bolagen, AB Timråbo, Timrå Vatten AB och Timrå Invest AB 
som har bedrivit aktiv verksamhet. Wifsta Water AB har under året fusionerats med Timrå Invest AB. 
 
Ägarsamråd har genomförts med överförmyndarnämnd och räddningstjänstförbund. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Uppsikt görs årligen, med senast tidigare uppsikt gjord för år 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Underlag för bedömning om kommunalt ändamål och befogenheter 2021 
Protokoll ägarsamråd AB Timråbo 2022-03-30 
Protokoll ägarsamråd Timrå Vatten AB 2022-03-30 
Protokoll ägarsamråd Timrå Invest AB 2022-03-30 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
 
 



2 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Sara Semeraro 2022-04-27 KS/2022:216 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
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Ägardirektiv
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Fastighetsutveckling i ett växande Timrå



Status verksamhet, ekonomi 
och måluppföljning

Fastighetsutveckling i ett växande Timrå



Pågående projekt

Torsboda Industripark

- Torsboda Nord 78ha

- Torsboda Syd 72ha

Midlanda Industriområde 12,5ha

Y:et området

Grönudden 

Fastighetsutveckling i ett växande Timrå



Översiktsplanering 2035
T i m rå  ko m m u n  - tä to r t s o m rå d e n

Fastighetsutveckling i ett växande Timrå



MIDLANDA 
INDUSTRIOMRÅDE

Yet-OMRÅDET

Fastighetsutveckling i ett växande Timrå



GRÖNUDDEN

Fastighetsutveckling i ett växande Timrå



w w w. t i m r a i n v e s t . s e

PÅGÅENDE ARBETE
T O R S B O D A  I N D U S T R I A L  PA R K

Property development for industry and growth

Christian Söderberg
+46(0)70-235 51 51

christian.soderberg@timrainvest.se



Å
rs

re
d

o
v

is
n

in
g

Property development for industry and growth



Å
rs

re
d

o
v

is
n

in
g

Property development for industry and growth



Å
rs

re
d

o
v

is
n

in
g

Property development for industry and growth



Ekonomi 2022

Property development for industry and growth



”Bemanning”
Löpande verksamhet
• VD 100% 
• Administration - 50% Timrå Kommun
• Ekonomi - 10% Timråbo AB
• IT - avropas av Timrå kommun
• Fastighets-/skogsförvaltning - avtalat mellan TIAB och KoT
• Fastighetsjuridik - avropas av konsult vid behov

Utvecklingsprojekt
• Projektledare – VD
• Affärsutvecklare - VD
• Fastighetskonsult

• avropas vid behov, upphandlad av Timrå kommun 
och TIAB på ramavtal

• Omfattningen varierar över tid och vid vilken fas 
respektive projekt befinner sig i.

• Uppskattning 2022
• Torsboda 10-20% av heltid
• Midlanda 10%
• Yet 10%
• Grönudden 10%

• Projektingenjör
• Avropas vid behov, upphandlad av Timrå kommun 

och TIAB på ramavtal.
• Uppskattning 2022

• Torsboda 20% av heltid
• Midlanda 10%
• Yet 10%
• Grönudden 10%

• Tekniska konsulter
• Upphandlade ramavtalsleverantörer (samma som 

Timråbo, Samhällsenheten och KoT använder)
• Avropas vid behov, omfattning varier 

mellan olika projekt.

Ledning och styrning

Projektledare

Affärsutveckling
Paketering, och utveckling, marknadsanalys

Affärsutveckling
Försäljning och marknadsföring, förhandling

Fastighetsfrågor
Förutsättningar och rättigheter

Projektingenjör
Projektplanering

Projektingenjör
Samordning

Projektingenjör
Detaljplan

Fastighetskonsult
Förhandlingar

Fastighetskonsult
Genomförande

Geoteknik, miljöutredningar, dagvatten, grundvatten

Naturvärden, arkeologi, kulturhistoria

Administration, ekonomi och redovisning

Fastighetskonsult
Avtal och juridik

Projektingenjör
Upphandlingar

Trafik

Infrastruktur

Projektingenjör
Uppföljning

Visualiseringar

Fastighetskonsult
Projektplanering



Fastighetsutveckling 
i ett växande Timrå

Timrå Invest AB – Systemrelationer ( 2 0 2 1 - 1 2 - 0 1 )

T i l l v ä x t ,  s y s s e l s ä t t n i n g  o c h  a r b e t e  /  L i v s k v a l i t e t  o c h  a t t r a k t i v a  l i v s m i l j ö e r

MSVA Timråbo
SAMSAM

MEX
KLK NLK MoB KoT

Kunder
prospekt

Markägare Konsultföretag Fastighetsbolag
Business Sweden  
High Coast Invest

Media
Regional 

samverkan

Flygplatsen

KF

KS

Styrelsen

IT

Kundtjänst 
KLK

Ekonomi

Timråbo

KoT

Drift och
förvaltning

Internt
Koncern

Externa 
relationer

Koncernforum

Ägare
och

uppdrag



Ägardirektiv

Fastighetsutveckling i ett växande Timrå



Bolagets främsta syfte är att genomföra verksamheten till gagn för medborgarna, medborgarnytta. Bolaget ska samtidigt eftersträva en sund 
ekonomisk utveckling och sträva efter ett ekonomiskt överskott till Timrå kommun.

Särskilda direktiv för verksamhetsutvecklingen och ekonomi fastställs av kommunfullmäktige. Tjänsterna och verksamheten ska produceras så 
effektivt som möjligt. Timrå kommuns syfte med bolaget är att stimulera och skapa långsiktigt goda förutsättningar för tillväxt i Timrå kommun.

Timrå Invest AB ska inom Timrå kommun förvärva, äga, sälja, utveckla, bebygga och förvalta:

- Fastigheter och mark för näringslivets behov

- Mark för bostäder

- Infrastruktur för tillväxt

För att göra ovanstående ska bolaget:

- i nära kontakt med det lokala näringslivet och Timrå kommuns övriga

- näringslivsfrämjande verksamhet ha kunskap om näringslivets framtida behov av fastigheter.

- marknadsföra Timrå så att näringslivet i Sverige uppfattar kommunen som en attraktiv plats och partner vid nyetablering.

Ägardirektiv

Fastighetsutveckling i ett växande Timrå



Timrå kommuns styrmodell: 
Bolagets bidrag till fokusområden 
och målbilder i verksamhetsplan 

och budget?

Fastighetsutveckling i ett växande Timrå



För perioden 2022-2026 har kommunfullmäktige beslutat om tre övergripande målbilder och sex underliggande 
målbilder för Timrå kommun.

- Trygghet, delaktighet och livslångt lärande

- Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet.

- Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet

- Tillväxt, sysselsättning och arbete

- Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet.

- Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer

- Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv

- En trygg och attraktiv plats för alla

Timrå Invest AB bidrar i första hand med sin verksamhet till målbilderna:

”Tillväxt, sysselsättning och arbete” samt ”Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer”. Detta gör bolaget genom att utveckla 
mark och fastigheter i attraktiva områden. Dels för tillväxt och dels för att ta tillvara den inneboende potentialen i 
områden som länge varit utpekade som intressant, men inte utvecklats.

Styrmodell  T i m r å  k o m m u n s  v e r k s a m h e t s i d é  l y d e r :  

T i l l s a m m a n s  g ö r  v i  d e t  e n k l a r e  a t t  l e v a ,  v ä x a  o c h  m ö t a s !

Fastighetsutveckling i ett växande Timrå



Genomgång checklista 
kommunens uppsiktsplikt

Fastighetsutveckling i ett växande Timrå



Övriga frågor

Fastighetsutveckling i ett växande Timrå



Ägarsamråd Timrå Vatten
2022-03-30

Anneli Wikner, VD

Ewa Thorén, Ekonomichef
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1. Ägardirektiv

2. Timrå kommuns styrmodell: bolagets bidrag till fokusområden och 
målbilder i verksamhetsplan och budget?

3. Status verksamhet, ekonomi och måluppföljning
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Ägardirektiv
&

Timrå kommuns styrmodell



MittSverige Vatten & Avfall-gruppen
regional samverkan



Timrå kommuns styrmodell

Med vilka insatser kan vi bidra till 
målbilder och inriktningsmål?

• Utgår från FN:s globala mål

• Ingår i toppen på vår 
styrpyramid

• I toppen på styrpyramiden 
finns även
- ägardirektiv
- lagar & regler



Vår koppling till FN:s globala mål

Hållbarhet för vår verksamhet

Miljöföretaget         Vi tar ansvar för vår miljöpåverkan i allt vi gör

Kretsloppstjänster      Vi är drivkraften i det cirkulära samhället

Hållbarhet                 Miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet 

är förutsättningar för vår verksamhet



Ägardirektiv SVAB TVAB NVAB Reko
Hanteras under

strategiskt mål

Satsa på leveranskvalitet och säkerhet Ja Ja - produkt med

god kvalitet

Ja Nämns inte

Hållbar
samhällsutveckling
- miljö

Säkerställa en långsiktig hållbar lösning för 

kommunens vatten & avlopp

Ja Ja Nämns inte

Väl fungerande avfallshantering med hög 

servicegrad

Ja

Bidra till att öka medvetenheten om vattnets 

värde

Ja Nämns inte Nämns inte
Hållbar 
samhällsutveckling
- miljöÖka kunskapen om återvinning & hållbart 

samhälle

Ja

Ökad tillgänglighet och snabbare 

kontaktvägar

Ja Nämns inte Ja – goda 

kommunikationer och 

modern teknik som 

minskar avstånd

Ja
Nöjda kunder

Medverka för att nå målen i Avfallsplanen 
- vid behov förändra servicen

Ja
Hållbar 
samhällsutveckling
- miljöÖka andelen insamlat matavfall 

- öka andel kunder som väljer brun tunna

Ja

Öka hushållens inlämning av farligt avfall -
minska andelen i den gröna tunnan

Ja

Skäliga priser Ja –
Konkurrenskraftiga 

prisnivåer i 

branschen

Ja Nämns inte Nämns inte Hållbar 
samhällsutveckling
- ekonomi



MSVA-gruppens styrpyramid & strategiska mål

Våra fyra strategiska mål

1. Nöjda kunder

2. Hållbar samhällsutveckling
(miljö, socialt & ekonomi)

3. Effektivt arbetssätt

4. Framgångsrika medarbetare



Tillväxt, sysselsättning och arbete



SUNDSVALLSREGIONEN 
KRAFTSAMLAR FÖR EN 
BATTERIFABRIK
Northvolt och Volvo Cars kommer att bygga en ny gigafabrik
i Europa med en potentiell kapacitet på upp till 50 gigawattimmar per år 
och 3 000 anställda. Produktionen är planerad att starta 2026.

Det vi vet om Northvolt sedan etableringen i Skellefteå är att tiden är en 
avgörande faktor. De gillar högt tempo och bra underlag som visar att vi 
är redo för denna enorma etablering. 

Nu behöver vi alla kraftsamla och hjälpa till! 



Kris och krig
Riksintresse för vattenförsörjning samt skyddsobjekt

• Vi har en god beredskap/ kontinuitetsplanering

– Reservlager, reservkraft, beredskapsresurser, verksamhetskritiska 
system, nödvattenplanering osv… 

– Vi måste uppgradera och samordna oss med våra ägarkommuner.

– Krigsplacering och krigsorganisation

– Öva



Trygghet, delaktighet och livslångt lärande

Våra samarbeten
• Timråbo

• Timrå Gymnasium

Välkommen till vuxenlivet



Trygghet, delaktighet och livslångt lärande

Våra samarbeten
• Teknikcollege i Sundsvall

• YH-utbildningar

• Mitt universitetet

• Luleå Tekniska universitet

• Vi tar emot examensarbeten på 
universitetsnivå

• Vi tar emot LIA-praktikanter

• Vi är med på mässor inom ”utbildning”

• Vi tar emot studiebesök

• Skolwebb – larmig.msva.se

Exempel på interna utbildningar
• Lag om tillgänglighet till digital service

• Våld mot kvinnor i nära relationer

• MSVA-gruppens Uppförandekod

• Säkerhet



Under 2022
Projekt med mål & syfte

• Ökad kunskap om direkt klimatpåverkan 
från VA-verksamheten 

• Ökad kunskap om klimatpåverkan från 
Avfall & Återvinning, inklusive insamling 
och omhändertagande

• Struktur för insamling och 
sammanställning av data

• Identifiera möjliga kolsänkor som kan 
nyttjas för att gå mot netto noll utsläpp

• Underlag till klimatmål för MSVA-gruppen

Under 2021
Kartläggning för att identifiera & sammanställa
• vad vi vet idag?
• vilket arbete pågår?
• vilka kunskapsluckor har vi?

Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer



Status verksamhet, 
ekonomi och 
måluppföljning
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Uppföljning kundsamtal





Hållbar avtalsuppföljning

11 avtalsområden
1. Behandling av hushållsavfall och rens 

(1st leverantör)

2. Företagshälsovård (1st)

3. Tjältiningskol (1st)

4. Transport av sand och rens (1st)

5. Schaktfria metoder (7st leverantörer)

6. Slamtömning enskilda avlopp (1st)

7. Påsar för matavfall (1st)

8. El- och styrarbeten (16st)

9. Städtjänster x2 (3st)

10. Byggnadsarbeten (9st)

11. Mekaniska arbeten (8st)

Genomförda kontroller

 Kreditvärdighet

 Betalda skatter- & sociala 
avgifter 

 Miljö- & kvalitets krav

 Stickprov på priser

 Haft kontakt med beställarna



Hållbarhetsindex 2021



Hållbarhetsindex - HBI 
HBI är Svenskt Vattens benchmarkingverktyg för att utveckla verksamheten 

Med hjälp av verktyget kan VA-verksamheten bland annat

• Identifiera prioriterade åtgärder och investeringar

• Följa upp förbättringsåtgärder årligen

• Bredda taxediskussionen, få underlag och motiv till förändringar

• Skapa underlag för VA-planer och andra strategiska dokument

• Jämföra sin status med andra VA-organisationer och analysera 
samverkansbehov med andra kommuner



Hur fungerar Hållbarhetsindex?

1.

2.

3.



Vad är vi bra på ur ett HBI-perspektiv?

• Nöjda brukare 
Grön för alla tre kommuner de senaste åren

• Driftstabilitet
Värderar larm, reservkraft, incidentberedskap och krisorganisation

• Vattentillgång
Bra grundvatten och riklig tillgång

• Personalresurser och kompetens
Avser tillgång och anställda resurser och funktioner



Vad behöver vi jobba med nu?

• Vattenkvalitet
Utreda orsaken till rutinprov som är tjänliga med anmärkning, 
får vara max 2 procent för att bli gröna

• Leveranssäkerhet 
Grönt kräver en kommunal nödvattenplanering 
eller upprätthållen vattenförsörjning i minst tre dygn vid strömavbrott

• VA-planering
Grönt kräver en VA-plan med olika delplaner, pågår och klart 2022



Vad kan vi förändra på sikt?

Klimatanpassning
Grönt kräver kommunal handlingsplan & skyfallsplan

Hushållning resurser
Grönt kräver ny slamhantering/avsättning, vilket ligger längre fram tiden

Energi
Grönt kräver rötning och biogasproduktion 
Gul nivå kan nås vid lägre energianvändning och mindre vattenförluster

Anläggningens status 
Grönt kräver ekonomisk 10-årsplan för förnyelse av ledningsnät, arbetet pågår 
Innefattar även värdering av förnyelsetakt och vattenläckage



God ekonomisk hushållning och 
en systematisk ekonomistyrning



Hållbar samhällsutveckling - ekonomi

Resultatet 1,4 mnkr bättre än prognos

- minskad förbrukning från flerbostadshus 0,8 mnkr

+ medvetna prioriteringar inom MSVA 0,5 mnkr 

+ lägre driftskostnader 0,1 mnkr

Jämfört med budget är resultatet 0,3 mnkr bättre 
än planerat underskott på 1,4 mnkr

Totalt investeringarna för 8,7 mnkr 
och är i linje budgeten 

Nyanslutningar motsvarade 0,9 mnkr

2021, helår Utfall Budget % Avvikelse

TVAB -36 153 -36 389 -0,6%

Budgetföljsamhet & Prognosprecision 

- Övriga externa kostnader & Köpta tjänster MSVA

Målnivå:

Avvikelse inom 5 procent

Målnivå:

Avvikelse inom 10 procent

2021, helår TVAB

Reinvesteringsutfall (tkr) 7 714           

Reinvesteringsbudget (tkr) 8 000           

Procentavvikelse, utfall av budget -3,6%

Reinvesteringsföljsamhet



Snitträntor & skuldsättningsgrad

SVAB TVAB NVAB Reko

Låneskuld 2021 1 280 mnkr 101,5 mnkr 125 mnkr 0 mnkr

Antal lån 27 st 11 st 10 st 0 st

Genomsnittlig bindningstid 2,4 år 2,5 år 1,7 år -----

Snittränta 2018 1,37 % 1,32 % 0,69 % 1,20 %

Snittränta 2021 0,95 % 0,65 % 0,56 % -----

Låneramsavgift/borgensavgift 0,25 % 0,40 % ----- 0,25 %

Ränta internkonto 2021 0,82 % 0,44 % 0,42 % 0,92 %

Skuldsättningsgrad 2018 78,0 % 75,1 % 78,7 % 35,9 %

Skuldsättningsgrad 2021 81,9 % 82,4 % 81,6 % -----

Skuldsättningsgrad
(utifrån återanskaffningsvärde)

3,2 % 1,3 % 2,9 % -----





….drift & underhåll…

Vår vision
Vi är miljöföretaget som är ledande inom kretsloppstjänster



Översyn av organisation IT/Säk
2022-02-08



Vad vill vi åstadkomma?

• Bättre samordning, planering, styrning, drift, utveckling och till gagn för 
all verksamhet inom MSVAs  samhällsviktiga uppdrag.

• Bättre prioritering, kostnadskontroll och kostnadseffektivitet till gagn 
för våra kunder (påverkan på taxan).

• Bättre kunna möte våra ägares behov av tex samverkan, samordning 
och utveckling kring digitalisering och säkerhetsfrågor.

• Bättre hantera ökade krav och lagstiftning (beredskap)

Affärsutveckla/Verksamhetsutveckla





Medarbetarenkät 2021

HME = Hållbart medarbetarengageman: sammanvägt index utifrån frågor om motivation, ledarskap och styrning

FGA = Förutsättningar för genomförande i arbete: sammanvägt index utifrån frågor om arbetsbelastning, information, 

befogenheter, förtroende för chef och ledning mm

Svarsfrekvens = 95 %

Sammanvägt
index

Mål i 
affärsplanen

2021 2019 2017

HME > 75 79 76 73

FGA > 75 77 75 73

75-100% = På rätt väg

60-74% = Förbättringspotential

0-59% = Agera



Kompetenta och eftertraktade medarbetare som är duktiga på 

samverkan på alla nivåer för verksamhetens nytta.

Europanivå

• Samverkan i EurEau, där vår funktionsansvariga för avlopp representerar Svenskt Vatten

• Samverkan inför Congrès de EPL (Enterprises Publiques Locales) 2021 som en av två svenska arbetsgivarexempel från Sobona

Nationell nivå

• Samverkan inom Svenskt Vatten med representation i expertkommittéerna för dricksvatten, avlopp, ledningsnät och kommunikation.

– Medarbetare deltar även i aktuella utredningsprojekt som drivs av bland annat Svenskt Vatten. 

• FoU-samverkan inom Dag & Nät vid Luleå tekniska universitet, 

IVL Svenska miljöinstitutet och Naturvårdsverket (mer information under Projektnivå nedan)

• Representation i  VAKA, Livsmedelsverkets nationella vattenkatastrofgrupp (affchef VA)

• VD är ledamot i styrelsen för Sobona (kommunala bolagens arbetsgivarorganisation) samt ingår i Managementkommittén  i Svenskt Vatten 

(ett fåtal utvalda Vd:ar i Sverige ingår), samt i VD-nätverk i Norr  

Regional nivå

• Mittuniversitetet

• Avfallssamverkan i länet i nätverket Y-renhållare 

• Projekt Hållbar konsumtion, Länsstyrelsen Västernorrland (vilande)

Kommun/koncernnivå

• Nära samarbete med samtliga ägarkommunen/koncernen under framtagande av t ex  avfallsplan, VA-plan, utbyggnad Njurundakusten och miljöstrategiskt program 

• Aktiv och utökad samverkan med ägarkommunernas förvaltningar och bolag gällande styrningsfrågor och tillväxtfrågor och exploateringar.

• Samverkansavtal med Sundsvall Energi, Mitthem, Timråbo för hållbart boende.

• Samverkan med Sundsvall Elnät kring fjärravlästa vattenmätare, genom LpWan

• Drivande och delfinansiär av Dagvattenrådet .

Projektnivå

- Trafikverk, kommuner mm
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Agenda 

1. Status verksamhet, ekonomi och måluppföljning 

Sammanfattning gjordes för verksamhetsår 2021 

 Resultat för år 2021 blev lite sämre på grund av negativt driftnetto om 8 
mnkr, vilket var 6 mnkr sämre än budget.  

 Överskott på totalt kapital var 1,1%, jämfört med 1,5% i ägardirektiv.  
 Ingen utdelning eftersom resultatet mäts efter skatt. 
 Ökade vakanser pga pandemi. Trots en uthyrningsgrad om 99,2% var det 

längre tider emellan in/ utflytt. Högre vakanshyror, högre skadekostnader.  
 Vattenskador om 8 mnkr, vilket är 3 mnkr sämre än budget. 

Underhållsskulden är stor och vattenskadorna kan kopplas till den. 
Underhåll ska endast tas från kassaflödet. 

 Klarar soliditetskrav 18 % om 20%.  
 Mål energiförbrukning 160 kmh/m² klaras.  
 Högt HME 83, men som minskat jämfört med år 2020 (87). Stress/ 

överbelastning drar ner värdet.  
 Nöjda kunder mål nåddes med 49%, högst betyg någonsin. Topp 3 i 

undersökning med nöjd service. 

2. Ägardirektiv 

Nya direktiv från KF maj 2021 togs in i bolaget på extrastämma 2021-09-30. 



 
 

Revisorerna anmärkte på att samtliga styrdokument ska överlämnas från ägaren till 
stämman. Vi behöver ha ett arbetssätt som stödjer detta för att sedan ändra 
ägardirekt med även samtliga övriga ägardirektiv.  

Samtal kring eventuella förändringar av ägardirektiv 

 Punkt 6 – ta bort Ekonomisk balans då den blivit över/del kvar. På 
affärsmässiga grunder köpa och sälja  

 Punkt 8- förslag att ta bort ett stycke  
 Punkt 10. Samtal kring vad har styrelsen för befogenhet kring att köpa och 

sälja, inom vilka belopp eller principiell beskaffenhet då bedömningen blir 
från fall till fall. 

 Punkt 11. Eventuellt ändra till 3 för resultatbudget och 5 för 
investeringsbudget. I dagsläget står 5 år för båda. 

3. Timrå kommuns styrmodell: bolagets bidrag till 
fokusområden och målbilder i verksamhetsplan och 
budget? 

Bidrar till Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer genom nyproduktion, och göra 
det attraktivt och tryggt att bo i Timrå 

Trygghet, delaktighet och livslångt lärande: Arbetar med våld i nära relationer, 
hög kundnöjdhet kring livsmiljöer/ utemiljöer. Utmaningar finns i varierande 
standard och underhållsbehov av intern boendemiljö. 

Fler i arbete – bostäder är förutsättning för inflyttning och att näringslivet ska 
kunna växa. Under 2021 fick 11st näringslivsförtur, dvs förtur till hyresrätt om du 
fått jobb i närheten och vill bo i Timrå 

Nöjda kunder och långsiktig hållbarhet går in i Timrå kommuns styrmodell. 
Utgångspunkt i all styrning är kommunens vision 

 

4. Genomgång checklista kommunens uppsiktsplikt 

Timrå kommun har upprättat en checklista som inarbetas i anteckningarna. 
Checklistan gicks igenom och protokollet med checklista skrivs på av ordförande 
för AB Timråbo, Per-Arne Olsson, och kommunstyrelsens ordförande för Timrå 
kommun, Stefan Dalin. Checklistan avser verksamhetsår 2020/2021. Syftet med 
checklistan är att strukturerat visa att kommunen genomfört sin uppsiktsplikt. 



 
 

 

Aktivitet Ansvarig Tidpunkt Klart 
(Ja/Nej) 

Kommentar 

Styrelseprotokoll har 
delgetts kommunen 

VD Efter 
möte, nära 
månadsvis 

Ja Protokoll från 
samtliga 
styrelsemöten 
finns i Lex.  

Delårsrapport har 
inlämnats till kommunen 

VD Sept 2021 Ja Avser 2021 

Årsbokslut och 
årsredovisning med 
revisionsrapport har 
inlämnats till kommunen 

VD Mars 2022 Ja Avser 2021 

Budget har inlämnats till 
kommunen 

VD  Ja Avser 2021 

Internkontroll rapport VD Dec 2021 Ja KS/2021:501 
Hearing med 
kommunfullmäktige har 
genomförts 

VD April 2021 Ja Avser 2020 

Särskilda ägardirektiv har 
lämnats till 
bolagsstämman 

VD April 2021 Ja  

Beslut har fattats i 
kommunstyrelsen över den 
bedömning man gör av 
bolagets verksamhet i 
förhållande till det 
ändamål som fullmäktige 
har fastställt 

 Juni KS 
2021 

 Avser 2020 

Ägarsamråd har 
genomförts 

VD Mars 2022  Avser 2021 

 

5. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

För Timrå kommun För AB Timråbo 
 
 
 
 
Stefan Dalin Per-Arne Olsson 



 
 

Kommunstyrelsens ordförande Styrelseordförande
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Målgrupp och definitioner 

Målgrupp för detta dokument är ledamöter i kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, bolagsstyrelsen, deltagare vid ägarsamråd och beredande 
tjänstepersoner. 

Bolagsordning innehåller företagsnamn, verksamhet och andra grundläggande 
bestämmelser för ett aktiebolag. 
Ägardirektiv anger ägarnas direktiv riktat till det specifika bolaget för att driva 
verksamheten.   
Särskilda ägardirektiv anger ägarnas ytterligare krav och mål för ekonomin och 
verksamhetens utveckling. 
 
Bakgrund 

Kommunala angelägenheter 
En kommun får lämna över skötseln av kommunala angelägenheter till1: 

 Kommunalförbund, 
 Gemensam nämnd, 
 Kommunala bolag (med de begränsningar som framgår av lag), 
 Stiftelser (med de begränsningar som framgår av lag), 
 Föreningar (med de begränsningar som framgår av lag), 
 Privata utförare (med de begränsningar som framgår av lag), 

om det inte i lag eller annan författning anges att angelägenheten ska bedrivas av en 
kommunal nämnd. 
 
Uppsikt 
Styrelsen ska ha uppsikt över2: 

 Övriga nämnders verksamhet 
 Gemensamma nämnders verksamhet 
 Avtalssamverkan enligt KL 9 kap 37 § 
 Kommunal verksamhet som bedrivs av helägt kommunalt bolag 
 Kommunal verksamhet som bedrivs av delägt kommunalt bolag 
 Kommunal verksamhet som bedrivs av kommunalförbund som kommunen 

är medlem i 
 Kommunala stiftelser och föreningar som bildats för en kommunal 

angelägenhet 
 
Kommunen ska utöver ovanstående även kontrollera och följa upp verksamhet som 
överlämnats till privat utförare (KL 10 kap 7-9 §§). Uppföljningen av privata 
utförares verksamhet behandlas inte i detta dokument utan sker inom kommunens 
ordinarie uppföljning av nämndernas verksamhetsplan och budget. 
 
Helägda och delägda bolag 

 
1 Kommunallag (2017:725) 3 kap 8-9 och 11-12 §§, 10 kap 1 § 
2 Kommunallag (2017:725) 6 kap 1 § (med definitioner i 10 kap 2-6 §§). 



 
 

Styrelsen ska i årliga beslut för varje helägt och delägt aktiebolag pröva om den 
verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna 
förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.3 
 
Styrelsen ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att nedanstående krav är 
uppfyllda i fråga om helägda aktiebolag:4 
 

Fullmäktige ska ha  
1. fastställt det kommunala ändamålet med verksamheten, 
2. sett till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala 

befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen, 
3. utsett samtliga styrelseledamöter, 
4. sett till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till 

sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt innan de fattas,, 

5. utsett minst en lekmannarevisor, och 
6. sett till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal 

lämnas över till privata utförare.5 
 
Innan skötseln av en kommunal angelägenhet lämnas över till ett delägt 
kommunalt bolag, ska fullmäktige se till att bolaget blir bundet av ovanstående 
villkor för helägda aktiebolag i en omfattning som är rimlig med hänsyn till 
andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. I delägda 
kommunala bolag som inte omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400), ska fullmäktige verka för att allmänheten ska ha rätt att ta del av 
handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars 
offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.6 
 
Till lekmannarevisor i hel- eller delägda kommunala bolag ska fullmäktige utse 
någon av de revisorer som valts för mandatperioden.7 
 
Stiftelser och föreningar 
Punkterna 1-4 och 6 ovan avseende helägda bolag gäller också när kommunen 
ensam bildar en stiftelse för en kommunal angelägenhet. Fullmäktige ska även utse 
minst en revisor i en sådan stiftelse.  
Bestämmelserna för delägda bolag gäller också för en förening där kommunen 
bestämmer tillsammans med någon annan och för en stiftelse som kommunen 
bildar tillsammans med någon annan för en kommunal angelägenhet. 
Det som anges om bolagsordningen för helägda bolag ska vid tillämpningen för 
stiftelser och föreningar i stället avse stadgarna i en förening och 
stiftelseförordnandet eller stiftelseurkunden i en stiftelse.  

 
3 Kommunallag (2017:725) 6 kap 9 §. 
4 Kommunallag (2017:725) 6 kap 10 §. 
5 Kommunallag (2017:725) 10 kap 3 §. 
6 Kommunallag (2017:725) 10 kap 4 §. 
7 Kommunallag (2017:725) 10 kap 5 §. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090400.htm#K2P3
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090400.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490105.htm#K2


 
 

 
Kommunalförbund 
Ett kommunalförbund bildas genom att förbundsmedlemmarnas fullmäktige antar 
en förbundsordning. Vad förbundsordningen ska innehålla framgår av 
kommunallagen.8 
 
Gemensam nämnd 
En gemensam nämnds uppgifter ska närmare precisera i en överenskommelse 
mellan de berörda kommunerna.9 
 
Aktuella juridiska personer  

Kommunstyrelsen ska leda, samordna förvaltningen och ha uppsikt över den 
kommunala verksamheten som bedrivs genom följande juridiska personer: 
Organisation Företagsform Ägarförhållanden 2021 Kommentar 
Överförmyndar-
nämnden Mitt 

Gemensam 
nämnd 

Sundsvalls kommun, 
Timrå kommun, Ånge 
kommun och Nordanstigs 
kommun 

 

AB Timråbo Kommunalt bolag Timrå kommun 100%  
Timrå Vatten AB Kommunalt bolag Timrå kommun 100% Äger 18%  i 

MittSverige Vatten 
och Avfall AB 

Timrå Invest AB Kommunalt bolag Timrå kommun 100% KF beslut om 
fusioneringen av 
Wifsta Water AB 
med Timrå Invest 
AB har genom-
förts under 2021. 

Midlanda Fastigheter 
AB 

Kommunalt bolag Sundsvalls kommun 84%,  
Timrå kommun 16% 

Äger 100% i 
Midlanda 
Flygplats AB 

ServaNet AB Kommunalt bolag Sundsvall Elnät AB 67%, 
Härnösand Energi & Miljö 
AB 17%,  
Ånge kommun 5%, 
Strömsunds kommun 4%, 
Ragunda kommun 2%,  
Timrå kommun 5% 

 

Medelpads 
räddningstjänstförbund 

Kommunal-
förbund 

Sundsvalls kommun, Ånge 
kommun,  
Timrå kommun ca 14% 

 

Kollektivtrafikmyndig-
heten i Västernorrland 

Kommunal-
förbund 

Sundsvalls kommun, 
Härnösands kommun, 
Örnsköldsviks kommun, 

 

 
8 Kommunallag (2017:725) 9 kap 6 §. 
9 Kommunallag (2017:725) 9 kap 22 §. 



 
 

Kramfors kommun, 
Sollefteå kommun, Ånge 
kommun,  
Timrå kommun ca 7% 

Uppsikt 

Helägt eller delägt kommunalt bolag 

För ett helägt bolag finns bolagsordning10, ägardirektiv och vid behov särskilt 
ägardirektiv. För ett delägt bolag finns aktieägaravtal, bolagsordning och 
ägardirektiv.  Samtliga dokument är fastställda av kommunfullmäktige. Nedan 
anges vad som har definierats som ”kommunala ändamålet” och ”kommunala 
befogenheterna” och var det finns i styrdokumentet för varje juridisk person: 
 

Bolag Kommunala ändamålet Kommunala befogenheterna 
AB Timråbo Bolagsordning 3-4 §§. 

Ägardirektivet p 5-6.  
Bolagsordning 3-5 §§. 
Ägardirektivet p 1, 2, 3, 8 och 10. 

Timrå Vatten AB Bolagsordning 3-4 §§. 
Ägardirektivet p 5-6.  

Bolagsordning §§ 3-6. 
Ägardirektivet p 1, 2, 3, 7 och 9.  

Timrå Invest AB Bolagsordning 3-4 §§.  
Ägardirektivet p 5-7 

Bolagsordning 3-6 §§. 
Ägardirektivet p 1, 2, 3, 9 och 11. 

Midlanda Fastigheter AB Bolagsordning 3-4 §§. 
Bolagsspecifika ägardirektiv 

Bolagsordning 3-6 och 17 §§. 
Bolagsspecifika ägardirektiv 

Servanet AB Bolagsordning 3-4 §§. 
Ägardirektivet p 5-6. 

Bolagsordning 3-5 och 17 §§. 
Ägardirektivet p 1, 2 och 12. 

 
Helägt kommunalt bolag 

Bolag Kommunala 
ändamålet 

Styrelse-
ledamöter 

KF beslut 
principiell 
och större 
vikt 

Lekmanna-
revisor 

Insyn 

AB Timråbo Bolagsordning  
KF 2014 § 197,  
Ägardirektiv  
KF 2021§ 105 

KF 2018 
§ 236 

Bolagsordning 
§ 5 

KF 2018 § 244 Bolagsordning § 16 , 
ägardirektiv p 4 (dock 
ej allmänheten) 

Timrå Vatten 
AB 

Bolagsordning KF 
2013 § 43, 
Ägardirektiv KF 
2019 § 190 

KF 2018 
§ 244 

Bolagsordning 
§ 6 

KF 2018 § 225 Ägardirektiv p 4 (dock 
ej allmänheten) 

Timrå Invest 
AB 

Bolagsordning KF 
2021 § 139 
Ägardirektiv KF 
2021 § 139 

KF 2018 
§ 238 

Bolagsordning 
§ 6 

KF 2018 § 229 Bolagsordning §16 & 
Ägardirektiv p 4 (dock 
ej allmänheten) 

 

 
10 För kommunens helägda bolag Timrå Vatten AB är även bolagsordningen för dess dotterbolag 
MittSverige Vatten och Avfall AB fastställd av kommunfullmäktige, pga. att det är beslut av 
principiell betydelse 



 
 

Delägt kommunalt bolag 

Bolag Kommunala 
ändamålet 

Bolags-
ordningen 

Styrelse-
ledamöter 

KF beslut 
principiell och 
större vikt 

Lekmanna-
revisor 

Insyn 

Midlanda 
Fastigheter 
AB 

Bolagsordning 
KF 2013 § 61, 
Bolagsspecifika 
ägardirektiv KF 
2015 § 11 

Bolags-
ordning KF 
2013 § 61 

KF 2018 
§ 239 

Bolags-
ordning 
§ 6 

KF 2014 § 
174 

Bolagsspecifika 
ägardirektiv p 4 
(dock ej 
allmänheten) 

Servanet AB Bolagsordning 
KF 2020 § 80, 
ägardirektiv KF 
2020 § 78 

Bolags-
ordning KF 
2020 § 80 

KF 2018 
§ 249, 
ersättare 

Bolags-
ordning 
§ 17 

 Ägardirektiv p 3  
(dock ej 
allmänheten) 

 
Kommunalförbund 

Kommunalförbund Förbundsordning 

Medelpads räddningstjänstförbund KF 2014 § 123 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland KF 2018 § 59 

 
Årsredovisning och revisionsberättelse avseende 2021 har inkommit från Medelpads 
räddningstjänstförbund och behandlas av kommunfullmäktige i maj 2022.  
 
Kollektivtrafikmyndigheten har inkommit med årsredovisning och 
revisionsberättelse avseende 2021 och behandlas av kommunfullmäktige tidigast i 
maj 2022.  
 
Gemensam nämnd 

Organisation Kommunala 
ändamålet 

Nämndsleda
möter 

Avtal Allmänna 
handlingar 
offentliga 

Överförmyndar-
nämnden Mitt 

Reglemente  
KF 2012 § 154 

Ledamöter KF 
2018 § 209  

2019-01-01—2022-
12-31,  
KF 2018 § 184 

Enligt 
bestämmelser för 
övriga kommunala 
nämnder 

 
Årsrapport 2021 har inkommit från Överförmyndarnämnden Mitt och behandlas 
av kommunfullmäktige i april 2022. 
 
Leda och samordna 

Ägarsamråd ska genomföras minst en gång per år för verksamhetsuppföljning 
föregående år och krav för kommande verksamhetsår. Vid det tillfället genomförs 
en uppföljning av verksamheten föregående år med utgångspunkt för det 
kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna enligt bolagsordning, 
ägardirektiv och eventuellt särskilt ägardirektiv. Krav på kommande verksamhet 
kommuniceras utifrån ägarkommunens verksamhetsplan och ägarkommunernas 



 
 

aktieägaravtal och verksamhetsplaner. Eventuella revideringar av ägardirektiv och 
särskilda ägardirektiv beslutas av kommunfullmäktige och delges sedan bolaget som 
tar hänsyn till kraven i kommande verksamhetsplanering och budgetering.  
 
För verksamhetsåret 2021 har ägarsamråd genomförts under mars månad med AB 
Timråbo, med Timrå Invest AB och med Timrå Vatten AB. Två ägarsamråd har 
genomförts med Överförmyndarnämnden Mitt. Två ägarsamråd har genomförts 
med Medelpads Räddningstjänstförbund. För de delägda bolagen har inget 
ägarsamråd skett då det är Stadsbackens (Sundsvalls kommuns bolag) ägarstyrning 
som gäller för dessa. 
 
Uppsikt för kalenderår 2021 

Underlag för bedömningen är protokoll till KF och KS för år 2021, som visar om 
händelser av principiell betydelse eller annat krav har beslutats, 
lekmannarevisorernas granskningsrapport eftersom de i sitt uppdrag ska föreslå KF 
om eventuell åtgärd samt text som varje juridisk person har lämnat till kommunens 
årsredovisning.  

Bolag Kommunala 
ändamålet 

Kommunala 
befogenheterna 

Förslag till KF 
om åtgärd 

AB Timråbo Ja Ja Nej  
Timråvatten 
AB 

Ja Ja Nej 

Timrå Invest 
AB 

Ja Ja Nej 

Midlanda 
Fastigheter AB 

Ja Ja Nej 

ServaNet AB Ja Ja Nej 
 
AB Timråbo 

Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, och 
bedömer därtill att bolagets interna kontroll är tillräcklig. 
 
Under året har KPMG på uppdrag av lekmannarevisorer granskat bolagets rutiner 
för upphandling. AB Timråbo har avgett yttrande till revisionen, vilket 
kommunfullmäktige har tagit del av (KF 2022 §22). 
 
Överlämnande av styrdokument – enligt ägardirektiv finns gällande på kommunens 
webbplats.  
 
Revisorernas granskningsrapport av årsredovisningen för AB Timråbo för år 2021 
innehåller inga förslag till KF eller KS att vidta åtgärder. Årsredovisningen bedöms 
ha upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av AB Timråbos finansiella ställning per den 31 
december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 



 
 

årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. Egen text till kommunens årsredovisning visar inte på något som 
överskrider kommunala ändamål eller befogenheter. 
 
Intern kontrollrapporten för år 2021 föreslår inga ytterligare åtgärder.  
 
Timrå Vatten AB 

Revisorernas granskningsrapport av årsredovisningen för Timrå Vatten AB för år 
2021 innehåller inga förslag till KF eller KS att vidta åtgärder. Årsredovisningen 
bedöms ha upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Timrå Vatten ABs finansiella ställning per 
den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. Egen text till kommunens årsredovisning visar inte på något som 
överskrider kommunala ändamål eller befogenheter. Lekmannarevisorn bedömer 
att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, och bedömer därtill att bolagets interna 
kontroll är tillräcklig. 
 
 
Wifsta Water AB 

Den 21 dec 2021 har på uppdrag av kommunfullmäktige det kommunala bolaget 
Wifsta Water AB fusionerats med Timrå Invest AB. 
 
Timrå Invest AB 

Namnbyte har skett från Midlanda Centrum AB till Timrå Invest AB. Ägardirektiv 
och bolagsordning fastställdes i kommunfullmäktige 2021-09-27 §139. 
 
Bolagets främsta syfte är att genomföra verksamheten till gagn för medborgarna, 
medborgarnytta. Bolaget ska samtidigt eftersträva en sund ekonomisk utveckling 
och sträva efter ekonomiskt överskott till Timrå kommun. Timrå kommuns syfte 
med bolaget är att stimulera och skapa långsiktigt goda förutsättningar för tillväxt i 
Timrå kommun.  
 
Bolaget har av kommunfullmäktige 2021-09-27 § 138 beviljats ett aktieägartillskott 
om 2 800 000 kr från kommunen samt i beslut kommunfullmäktige 2021-09-27 § 
136 beviljats borgen för ett lån om 7 000 000 kr av kommunen. 
 
Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, och 
bedömer därtill att bolagets interna kontroll är tillräcklig. 
 
Revisorernas granskningsrapport innehåller inga förslag till KF eller KS att vidta 
åtgärder. Egen text till kommunens årsredovisning visar inte på något som 
överskrider kommunala ändamål eller befogenheter. 
 



 
 

Midlanda Fastigheter AB 

KF har beslutat om investeringsnivå om max 13,9 mnkr samt aktieägartillskott. I 
februari 2021 beslutade KF om underskottstäckning i Midlanda Fastigheter AB i 
form av ett villkorat aktieägartillskott om 7,1 mnkr tkr, samt fick samtidigt en 
återbetalning av tidigare utbetalt ägartillskott om 2,4 mnkr. 
 
Lekmannarevisorerna har i sin granskningsrapport för år 2021 bedömt att utifrån 
förutsättningarna har bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit 
tillräcklig. Revisorernas granskningsrapport innehåller inga förslag till KF eller KS 
att vidta åtgärder. Egen text till kommunens årsredovisning visar inte på något som 
överskrider kommunala ändamål eller befogenheter.  
 
ServaNet AB 

Enligt ägardirektiv ska bolaget vara behjälpligt med att uppfylla målen i 
ägarkommunens bredbandspolicys och samordna utbyggnadsprojekt av fibernätet. 
Ägarandelen för Timrå är liten. Årsredovisning och revisionsberättelse för 2021 har 
inte inkommit ännu.   
 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Helene Olofsson 2022-04-26 KS/2022:205 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163124 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Upphandling datorer/cromebook för personal/elever 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Uppdra till chef för verksamhetsutveckling och IT att fullfölja upphandlingen och tilldela 
avtal för datorer, cromebook med tillbehör. 

 
2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att teckna avtal med antagen 

anbudsgivare för de två upphandlingarna 
 
Ärendet 
Avtalet för tillbehör måste förnyas då det löper ut 2022-08-31. Avtal för personal samt elevdatorer 
finns inte idag utan blir helt nytt. En upphandling pågår och aktuell status redovisas på 
kommunstyrelsens möte. 
 
Beslutsunderlag 
Avtal 
 
Protokollsutdrag till 
Samtliga förvaltningar 
Chef Verksamhetsstöd och informationshantering 
Upphandling 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Peter Löthman 
Chef Verksamhetsstöd och informationshantering
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Bankgiro: 5672-9387 
Organisationsnummer: 212000-2395 
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Hemsida: www.timra.se 
E-post: info@timra.se  

 
 
 

 
 
 
 
 

Tilldelningsbeslut 
 

 

Tilldelningsbeslut och upphandlingsrapport avseende 
upphandling av Datorer och Datortillbehör 2021 

Timrå kommun har 2021-11-18 via det elektroniska upphandlingsverktyget e-Avrop 
publicerat ansökningsinbjudan avseende rubricerad upphandling med ett förhandlat 
förfarande med föregående annonseringen enligt Lag (2016:1145) om offentlig 
upphandling. Utvärderingsgrunden bygger på det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet med avseende på bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. 

Beslut 

För respektive ramavtalsområde har Timrå kommun för avsikt att teckna avtal med: 

Ramavtalsområde 1 Datorer XX 
Ramavtalsområde 2 Datortillbehör XX 

 
Avtalsspärr 

Efter beslut om tilldelning av avtal har meddelats föreligger en avtalsspärr på minst 
tio (10) dagar. Därefter kan Timrå kommun teckna avtal med tilldelade leverantörer. 

Tidigast tecknade av avtal är 2022-mm-dd. 
 

Tilldelningsbeslutet är inte en accept, bindande kontrakt kommer till stånd först när 
kontrakt tecknats mellan parterna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.timra.se/
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Utvärderingsrapport 
 
 
 
 
 
 

Utvärderingsrapport Datorer och Datortillbehör 2021 
 

Omfattning 
 

Denna upphandling syftar till att tillgodose behoven av IT-arbetsplatser i kommunen. 
Behovet består i huvudsak av bärbara datorer, kringutrustning, datortillbehör samt 
tillhörande tjänster. Upphandlingen avsåg att resultera i ett ramavtal med en produkt- 
och tjänsteleverantör för respektive ramavtalsområde: 

1. Datorer 
2. Datortillbehör 

 
Avtalstid 

 
Avtalet löper i två (2) år, med möjlighet till förlängning med ett (1) år i taget, dock 
maximal avtalslängd fyra (4) år. 

 
Upphandlingsförfarande 

 
Upphandlingen har genomförts med ett förhandlat förfarande med föregående 
annonsering enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). 

 
Ansökningsinbjudan 

 
Sista datum för att lämna anbudsansökan var 2021-12-22. 6 st ansökningar hade 
lämnats in vid ansökningstidens utgång. Samtliga leverantörer ansökte om att få 
lämna anbud i båda ramavtalsområdena. 

 
 

Leverantör Org.nr. 
1 xx 
2 xx 
3 xx 
4 xx 
5 xx 
6 xx 

 

Inledningsvis kontrollerades att anbudsansökningarna var kompletta och innehöll 
samtliga begärda upplysningar, vilket bekräftades för samtliga ansökningar. 

 
Därefter genomfördes prövning av anbudsansökan i två (2) steg. Det första steget 
var kvalificering av anbudssökande och det andra var urval av anbudssökande. 
Urvalet har skett på objektiv grund och i enlighet med lagens intentioner och 
formuleringar och med beaktande av de grundläggande principerna. 

 
 

http://www.timra.se/
mailto:info@timra.se
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Steg 1 Kvalificering 
 

Kvalificering av anbudssökande genomfördes genom att kontrollera att lämnade 
uppgifter uppfyllde ställda krav som angavs under avsnitt 3 i bilaga 1, Svarsformulär. 

 
Steg 2 Urval 

 
Urval av leverantörerna genomfördes enligt uppgifter i ansökningsinbjudan. Varje 
rubriknivå (4.1 – 4.4) i bilaga 1 Svarsformulär har tilldelats en samlad poäng mellan 0 
och 4 där decimaler har använts. Rubriknivåerna viktades enligt nedan: 

 
4.1 Erfarenhet 30 % 
4.2 Tjänsteutbud 40 % 
4.3 Införande 10 % 
4.4 Hållbarhet 20 % 

 
De fyra anbudssökande som erhöll högst total poängsumma blev inbjudna att lämna 
anbud. 

 
Följande leverantörer blev inbjudna att lämna anbud: 

 
1. XX 
2. XX 
3. XX 
4. XX 

 
Poäng vid urval, ramavtalsområde 1 Datorer: 

 
Rubrik 1 2 3 4 5 6 
Erfarenhet 4,00 4,00 3,97 2,03 1,14 1,80 
Tjänsteutbud 2,33 4,00 4,00 3,33 4,00 4,00 
Införande 4,00 4,00 0,00 4,00 4,00 4,00 
Hållbarhet 3,50 4,00 3,50 3,00 2,00 4,00 

 
Viktad poängsumma, ramavtalsområde 1 Datorer: 

 
Rubrik 1 2 3 4 5 6 
Erfarenhet 1,20 1,20 1,19 0,61 0,34 0,54 
Tjänsteutbud 0,93 1,60 1,60 1,33 1,60 1,60 
Införande 0,40 0,40 0,00 0,40 0,40 0,40 
Hållbarhet 0,70 0,80 0,70 0,60 0,40 0,80 
RESULAT 3,23 4,00 3,49 2,94 2,74 3,34 
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Poäng vid urval, ramavtalsområde 2 Datortillbehör: 
 

Rubrik 1 2 3 4 5 6 
Erfarenhet 4,00 4,00 3,96 2,86 2,11 2,46 
Tjänsteutbud 3,67 4,00 4,00 2,00 4,00 4,00 
Införande 4,00 4,00 0,00 4,00 4,00 4,00 
Hållbarhet 3,50 4,00 3,50 3,00 2,00 4,00 

 
Viktad poängsumma, ramavtalsområde 2 Datortillbehör: 

 
Rubrik 1 2 3 4 5 6 
Erfarenhet 1,20 1,20 1,19 0,86 0,63 0,74 
Tjänsteutbud 1,47 1,60 1,60 0,80 1,60 1,60 
Införande 0,40 0,40 0,00 0,40 0,40 0,40 
Hållbarhet 0,70 0,80 0,70 0,60 0,40 0,80 
RESULAT 3,77 4,00 3,49 2,66 3,03 3,54 

 
Anbudsinbjudan 

 
Anbudsinbjudan gjordes tillgängligt för leverantörerna 2022-02-04. Sista anbudsdag 
var 2021-03-07. 

Anbudsöppning 
 

Vid anbudstidens utgång hade 3 anbud inkommit från följande leverantörer: 
 

1. XX 
2. XX 
3. XX 

 
Samtliga leverantörer lämnade anbud inom båda ramavtalsområdena. 

 
Prövning av anbud 

 
Inkomna anbud kontrollerades vad gäller ställda ska-krav. Samtliga anbud uppfyllde 
samtliga ska-krav och gick således vidare till utvärdering. 

Utvärdering och förhandling av anbud 
 

Utvärdering och förhandling av anbud har skett med ledning av de uppgifter som 
anbudsgivaren har lämnat i anbudet och genom av frågebrev som utväxlats mellan 
parterna. 
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Utvärderingskriterier, ramavtalsområde 1 Datorer 
 

Enligt angivet i upphandlingsdokumentet kommer Timrå kommun att anta det 
anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt på grunden bästa förhållandet mellan 
pris och kvalitet. 

Maximalt mervärde var 9 666 667 kr och fördelades per kravområde/utvärderings- 
kriterium enligt tabellen nedan: 

 

4 Produkter Max mervärden 
per område 

4.2 Personaldator 
4.3 Elevdator 

966 667 kr 
966 667 kr 

1 933 333 kr 

5 Tjänster 
5.1 Inköp / Beställning 
5.2 Sortiment 
5.3 Imagehantering/konfiguration 
5.4 Leverans 

725 000 kr 
725 000 kr 

1 015 000 kr 
435 000 kr 

2 900 000 kr 

6 Support och garanti 
6.1 Support 
6.2 Garanti 

1 624 000 kr 
1 082 667 kr 
2 706 667 kr 

7 Samverkan 
7 Samverkan 966 667 kr 

8 Införandeprojekt 
8 Införandeprojekt 193 333 kr 

9 Kommersiella villkor 
9 Kommersiella villkor 966 667 kr 

 
Utvärderingskriterier, ramavtalsområde 2 Datortillbehör 

 
Enligt angivet i upphandlingsdokumentet kommer Timrå kommun att anta det 
anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt på grunden bästa förhållandet mellan 
pris och kvalitet. 

Maximalt mervärde var 8 333 333 kr och fördelades per kravområde/utvärderings- 
kriterium enligt tabellen nedan: 
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5 Tjänster 
Max mervärden 

per område 
5.1 Inköp / Beställning 
5.2 Sortiment 
5.4 Leverans 

1 666 667 kr 
1 500 000 kr 

166 667 kr 
3 333 333 kr 

6 Support och garanti 
6.1 Support 
6.2 Garanti 

1 850 000 kr 
1 233 333 kr 
3 083 333 kr 

7 Samverkan 
7 Samverkan 833 333 kr 

8 Införandeprojekt 
8 Införandeprojekt 250 000 kr 

9 Kommersiella villkor 
9 Kommersiella villkor 833 333 kr 

 
 
 

Utvärderingsmetod 
 

Varje utvärderingskriterium har poängsatts, enligt poängskala angivet i 
anbudsinbjudan, med en samlad poäng. 

Ovan redovisas maximala mervärden för varje utvärderingskriterium. Mervärdena 
speglar kravuppfyllelsen. En hög kravuppfyllelse gav ett högt mervärde, och en låg 
kravuppfyllelse gav ett lågt mervärde, enligt följande formel per 
kriterium/kravområde: 

Mervärde = Maximalt mervärde x anbudets poäng/4 
4 var högsta möjliga poäng. 

Ett jämförelsepris räknades fram genom att summan av samtliga mervärden 
subtraheras från Anbudspriset: 

Jämförelsepris = Anbudspris – Summa mervärden 
 

Det anbud med lägst jämförelsepris anses vara det anbud som har bäst förhållande 
mellan pris och kvalitet. 
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Resultat av utvärdering kvalitet, ramavtalsområde 1 Datorer 
 

 
Nr. 

 
Kapitel 

 
Max mervärde 

   

4 Produkter     

4.2 Personaldator 966 667 kr 966 667 kr 966 667 kr 966 667 kr 
4.3 Elevdator 966 667 kr 966 667 kr 957 372 kr 966 667 kr 
5 Tjänster     

5.1 Inköp / Beställning 725 000 kr 725 000 kr 725 000 kr 725 000 kr 
5.2 Sortiment 725 000 kr 725 000 kr 725 000 kr 725 000 kr 
5.3 Imagehantering/konfiguration 1 015 000 kr 1 015 000 kr 1 015 000 kr 1 015 000 kr 
5.4 Leverans 435 000 kr 435 000 kr 435 000 kr 435 000 kr 
6 Support och garanti     

6.1 Support 1 624 000 kr 1 624 000 kr 1 624 000 kr 1 268 750 kr 
6.2 Garanti 1 082 667 kr 1 082 667 kr 1 082 667 kr 974 400 kr 
7 Samverkan 966 667 kr 966 667 kr 966 667 kr 966 667 kr 
8 Införandeprojekt 193 333 kr 193 333 kr 193 333 kr 96 667 kr 
9 Kommersiella villkor 966 667 kr 966 667 kr 948 077 kr 966 667 kr 

 
Resultat av utvärdering kvalitet, ramavtalsområde 2 Datortillbehör 

 
 
Nr. 

 
Kapitel 

 
Max mervärde 

   

5 Tjänster     
5.1 Inköp / Beställning 1 666 667 kr 1 666 667 kr 1 666 667 kr 1 666 667 kr 
5.2 Sortiment 1 500 000 kr 1 500 000 kr 1 500 000 kr 1 500 000 kr 
5.4 Leverans 166 667 kr 166 667 kr 166 667 kr 166 667 kr 
6 Support och garanti     
6.1 Support 1 850 000 kr 1 850 000 kr 1 850 000 kr 1 593 056 kr 
6.2 Garanti 1 233 333 kr 1 233 333 kr 1 233 333 kr 1 110 000 kr 
7 Samverkan 833 333 kr 833 333 kr 833 333 kr 833 333 kr 
8 Införandeprojekt 250 000 kr 250 000 kr 250 000 kr 250 000 kr 
9 Kommersiella villkor 833 333 kr 833 333 kr 803 571 kr 833 333 kr 

 
Resultat av utvärdering, ramavtalsområde 1 Datorer 

 
Leverantör    
Anbudspris    
Summa mervärden    
Jämförelsepris    

 
XXX anbud har bäst förhållande mellan pris och kvalitet. 

 
Resultat av utvärdering, ramavtalsområde 2 Datortillbehör 

 
Leverantör    
Anbudspris    
Summa mervärden    
Jämförelsepris    

 
XXX anbud har bäst förhållande mellan pris och kvalitet. 
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1.0 AVTALSPARTER 
Mellan Timrå kommun, org.nr. 212000-2395, nedan kallad Köparen och XXX, nedan 
kallad Leverantören, har träffats följande avtal.  

2.0 AVTALSTID 
Avtalet löper i två (2) år med möjlighet till förlängning med ett (1) år i taget vid 
högst två (2) tillfällen. Maximal avtalslängd är fyra (4) år. 

Avtalstiden är från och med att avtalet signerats av båda parter. På Köparens 
begäran förlängs avtalet. Köparen meddelar Leverantören skriftligen senast tre (3) 
månader innan avtalets slutdatum om förlängningsmöjligheten kommer att nyttjas. 
Förlängning kan ske av inget, ett eller båda ramavtalsområdena. 

3.0 OMFATTNING 
Avtalet omfattar två ramavtalsområden: 

1. Leverans av datorer med tillhörande tjänster 
2. Leverans av datortillbehör med tillhörande tjänster 

Leverans ska ske i enlighet med avtalet och tillhörande bilagor. 
Leverantören ska i skriftlig överenskommelse med Köparen komma överens om 
vilket sortiment som Leverantören ska tillhandahålla. 

 

4.0 KONTAKTPERSONER    
(Anges vid avtalstecknande) 

 
KÖPAREN 
Avtalsansvarig:   
e-post:    
Telefon:   

Beställare:   
e-post:    
Telefon:   

LEVERANTÖREN 
Avtalsansvarig:    
e-post:   
Telefon:   

Kundansvarig:   
e-post:   
Telefon: 
 

5.0 KONTRAKTSVILLKOR 
• Anbudsgivaren/leverantören ska vara registrerad i föreskriven ordning för 

betalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och 
arbetsgivaravgifter, samt inneha F-skattebevis.  
Upphandlande myndighet kontrollerar detta genom att inhämta erforderliga 
uppgifter från behörig myndighet. 

• Anbudsgivaren ska ha erforderlig teknisk och yrkesmässig kapacitet för att 
leverera enligt avtal. 

• Anbudsgivaren ska ha alla erforderliga tillstånd/auktorisation för sin verksamhet 
under hela avtalsperioden och det ingår som ett kontraktsvillkor som måste vara 
uppfyllt vid tidpunkten för avtalets tecknande.  

 Vid återkallelse av tillstånd/auktorisation ska detta utan dröjsmål meddelas 
upphandlande myndighet. 
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• För anställda inom Köparens verksamhet gäller meddelarfrihet i enlighet med 
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det innebär att en anställd, utan 
att lida risk för repressalier, t ex kan lämna uppgifter rörande förhållanden på 
sin arbetsplats. Enligt lagen får Köparen vid ett sådant tillfälle inte efterforska 
vem som lämnat uppgiften. När leverantör utför uppdrag åt Köparen ska 
leverantörens anställda åtnjuta samma meddelarfrihet utan risk för repressalier. 
Syftet med att etablera denna meddelarfrihet är främst att Köparen inte kan 
acceptera att uppdrag bedrivs på felaktigt eller undermåligt sätt, eller att 
lagstiftning angående arbetsmiljö, arbetstider och ensamarbete mm. åsidosätts. 

 

6.0 LEVERANTÖRENS ÅTAGANDE/UPPDRAGSREGLER 
Leverantören åtar sig att under avtalstiden leverera varor och tjänster enligt detta 
avtal och i enlighet med upphandlingsdokument och kravspecifikation samt att: 

• Utföra alla delar i avropade uppdrag på ett fackmannamässigt sätt, det vill säga 
med den skicklighet, snabbhet, noggrannhet och omsorg som är sedvanligt inom 
branschen. 

• Utföra alla delar i avropade uppdrag så att bästa tekniska och ekonomiska 
resultat uppnås för köparen. 

• Se till att den som av Leverantören är anlitad att utföra uppdraget är väl 
förtrogen med innehållet i detta avtal. 

• Bedriva sin verksamhet så att den inte innebär att de lagar, författningar, 
anvisningar och föreskrifter som gäller för uppdraget, åsidosätts. 

• Utföra alla delar i avropande uppdrag med personal som har erforderlig 
kompetens och vara skyldig att utan oskäligt dröjsmål byta ut sådan personal 
vilken av köparen anses sakna erforderlig kompetens eller med vilken köparen 
anser sig ha samarbetssvårigheter med. 

• Kräva samma utfästelse av anlitad/-e underleverantör/-er. 
 

7.0 BESTÄLLNING OCH LEVERANS 

7.1 BESTÄLLNING 
Leverantör tillhandahåller en webbshop som inkluderar upphandlat sortiment och 
även leverantörens standardsortiment. 

Utpekade personer (IT-avdelningen) ser hela leverantörens utbud vid inlogg i 
webbshoppen. 

Behöriga beställare (chefer) ser produkter inom ramen för upphandlingen i 
webbshoppen. 

Leverantören uppdaterar webbshoppen med aktuellt sortiment. 

Webbshoppen är öppen dygnet runt, årets alla dagar. 

När en beställning är lagd och mottagen av Leverantören skickas en orderbekräftelse 
som inkluderar ett preliminärt leveransdatum till beställaren. 

Om köparen så begär, ska leverantören enbart ta emot beställningar från köparens 
behöriga beställare. 

All dokumentation ska vara på Svenska, undantaget branschtermer vilka kan vara på 
engelska.  

7.2 SORTIMENT 
När en produkt inom ramen för upphandlingen utgått och behöver ersättas av ny 
produkt föreslår Leverantören en ersättningsprodukt av motsvarande sort för 
Köparen som Köparen godkänner. 
 
Vid fall där Köparen ej godkänner ersättningsprodukten föreslår Köparen enligt 
överenskommelse en ny produkt. 
 
Leverantören erbjuder, utöver de produkter som definieras i denna upphandling, 
även sitt standardsortiment till Köparen. 
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Leveransvillkor för standardsortimentet är det för stunden bästa alternativet av 
upphandlade villkor och de villkor som produkterna kan beställas från Leverantörens 
publika webb. 
 
Köparen garanteras att alltid få ta del av kampanjer, tillfälliga erbjudanden och 
liknande. 

7.3 LEVERANS 
Med leveranstid avses tid från beställning till Köparen mottagit leveransen. 
 
Leverans av lagerförda produkter sker normalt omgående från lager, dock senast 
nästkommande arbetsdag från dagen för mottagande av beställning. 
 
Leveranstiden för lagerförda produkter får inte överstiga tre (3) arbetsdagar. 
 
I de fall Leverantören ej kan leverera beställd lagerförd produkt inom de tre (3) 
dagarna enligt ovan äger Köparen rätt att utan kostnad annullera beställningen.  
 
Under förutsättning att avrop på avtalade produkter inte avviker med mer än 
+/- 5 % från lämnad prognos tillhandahåller Leverantören en leveranstid på 5 
arbetsdagar. 
 
För övriga produkter gäller överenskommen leveranstid eller best effort. 
 
Om Tjänsterna Imagehantering/konfigurering avropas på lagerförd PC eller lagerförd 
Elevdator förlängs leveranstiden med en (1) arbetsdag vid beställningar upp till och 
med 50 enheter. Beställning över 50 enheter anses vara en projektbeställning och 
leverans sker enligt i vart leveransprojekt överenskommen tidplan. 
 
Leverans ska ske fritt Köparen i enlighet med Incoterms DDP. Samtliga produkter 
levereras till: 
Timrå kommun 
Kommunledningskontoret 
Mellangatan 5 
861 32 Timrå 
 

8.0 SUPPORT, SERVICE OCH GARANTI 

8.1.1  Support 
Leverantören har en servicedesk som avser både produktsupport och tjänster. 
Anbudsgivarens servicedesk är sammanhållen och svensktalande, en så kallad Single 
Point of Contact (SPoC). 

Leverantören erbjuder support på samtliga offererade produkter. 

Support ska vara bemannad minst helgfria vardagar mellan 8-17. 

Supporten nås minst via telefon och mail. 

8.1.2  Service och Garanti 
Leverantören tillhandahåller service på köparens inköpta hårdvara. 
 
Felanmälan ska kunna göras via telefon, epost eller webb. 

Leverantören ska agera motpart till köparen och ansvarar i sin tur för garantiärenden 
mot respektive tillverkare eller distributör. 
 
Det ska finnas möjlighet att efterfråga status på inskickad enhet. 

Service under garantitiden får endast utföras av en auktoriserad servicepart för 
respektive enhet. 

Leverantörens personal ska vara väl införstådd med Köparens avtal, omfattning, 
konfigurationer och beställningsrutiner. 

Leverantören får under inga som helst omständigheter erbjuda alternativa enheter 
ur sitt sortiment utan att detta förankrats med behörig för Köparen. 
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Leverantören ska ge en frist om minst 10 kalenderdagar för att upptäcka fel på 
nylevererad hårdvara (DOA). Dessa enheter ska omgående ersättas med ny 
hårdvara. 

9.0 KVALITETS- OCH FUNKTIONSKRAV 
De standardkrav som ställs på produkterna och tjänsten ska uppfyllas under hela 
avtalsperioden. Samtliga modeller som erbjuds som ersättande produkt under 
avtalsperioden omfattas. 

10.0 HÅLLBARHETSKRAV 
De hållbarhetskrav som ställs på leverantören ska uppfyllas och följas under hela 
avtalsperioden. 

På begäran ska leverantören styrka att kraven uppfylls. 
 

11.0 SAMVERKAN 
Leverantören ska delta i avstämningsmöten vid minst två tillfällen per år. Ingen extra 
ersättning eller resekostnader utgår. Om Köparen så begär ska detta ske på plats i 
Timrå. 

Leverantören ska tillsätta en namngiven kontaktperson till köparen.  
Kontaktpersonen ska normalt vara tillgänglig via e-post och telefon under kontorstid, 
och ha det dagliga ansvaret för relationen med köparen. 
 
Köparen tillhandahåller för avtalade produkter halvårsvis en prognos på kommande 
12 månaders behov. 
 
Leverantören planerar inköp och lagerhållning baserat på Köparens prognos. 

 
12.0 DOKUMENTATION OCH KORRESPONDENS 

All dokumentation och alla korrespondens ska ske på svenska, undantaget 
branschtermer, under hela avtalstiden. 
 

13.0 PRISER 
Se bilaga Pris för prislista.  

Priset på offererade produkter av offererad generation är fast under avtalstiden inkl. 
optionsåren. Undantaget är produkter från varumärkesägaren Cisco, där tillämpas ett 
fast påslag på 8% på Leverantörens inköpspris vid respektive beställningstillfälle. 

14.0 EKONOMI 
14.1 DRÖJSMÅLSRÄNTA 

Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Om eventuell försenad betalning 
kan härledas till felaktig eller ofullständig faktura accepteras inte dröjsmålsränta. 
Dröjsmålsränta understigande 300 kr utgår ej.  

14.2 MERVÄRDESSKATT 
Mervärdesskatt tillkommer på samtliga priser. 

14.3 BETALNINGSVILLKOR 
För betalning av faktura gäller 30 dagars betalningstid från rättvisande fakturas 
ankomstdag. Om förfallodagen infaller på en lördag eller helgdag erlägger köparen 
betalning på närmast följande bankdag.  

14.4 FAKTURERING 
Leverantören ska fakturera beställaren elektroniskt. Bilagor ska bifogas den 
elektroniska fakturan, detta ska ske som inbäddad PDF-fil (enligt SFTI-standard). 
Information om svefaktura finns att läsa på www.sfti.se alternativt hos er 
systemleverantör, affärsbank eller eventuellt VAN-företag.  
Upp till 100 elektroniska fakturor per år kan skickas kostnadsfritt på följande adress; 
https://web.inexchange.se/InExchange/Mottagare/timra/Default.aspx 

14.4.1  Faktura 
Obligatoriska fält: 

• Säljarens och köparens namn och adress 

https://web.inexchange.se/InExchange/Mottagare/timra/Default.aspx
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• Fakturanummer och fakturaadress 
• Fakturabelopp 
• Avser fakturan utfört arbete ska det anges om F-skattsedel finns 
• Bankgironummer i första hand, alternativt Plusgironummer 
• Leveransadress 
• Följesedel/arbetsordernummer (om det finns) 
• Beställarens referensnummer (8 siffror) 
• Momsregistreringsnummer 

 
Fakturorna måste märkas med referenskod i fältet ”Er referens” som beställaren 
uppger vid beställning. Uppges ingen referenskod får inte beställningen verkställas. 
Gäller samtliga fakturor oberoende hantering. 
 
Ofullständiga fakturor kan komma att returneras till leverantören för komplettering. 
Betalningsperiod räknas då efter ny ankomstregistrering. 
Dröjsmålsräntor på fakturor på grund av att ovanstående uppgifter saknas 
accepteras inte. 
Reklamutskick och fakturakopior accepteras inte. 
Fakturerings- och expeditionsavgifter ersätts ej. Delfakturering får ej ske. 

14.4.2  Fakturaadress och fakturareferensnummer  
Timrå Kommun 
Fakturahanteringen 
861 82 Timrå 

Fakturareferensnummer exempelformat; 61007000/01 
 
Faktura sänds till kommunen snarast efter utförd leverans/tjänst, dock senast en 
månad efter att leverans/tjänst utförts. 

 

15.0  FEL OCH BRISTER 
15.1 FEL OCH DRÖJSMÅL SAMT PÅFÖLJDER 

I det fall brister som uppdagats vid kontroll inte åtgärdats inom angiven tid eller om 
bristerna på nytt upptäcks vid återkommande kontroll eller på annat sätt har köparen 
rätt att avbeställa uppdraget. 

Vid fel eller dröjsmål äger köparen antingen rätt att innehålla betalning av avtalade 
avgifter och ersättningar eller begära vite. 

15.1.1  Innehållet belopp 
Innehållet belopp ska motsvara felet/dröjsmålets faktiska kostnader och/eller 
effekter. För det fall köparen avser att innehålla betalning enligt denna punkt ska 
köparen skriftligen underrätta leverantören om detta. Om köparen senare ska betala 
det tvistiga beloppet utgår dröjsmålsränta enligt lag.  

15.1.2  Vite vid leveransförsening 
Vite utgår för varje påbörjad sjudagarsperiod som förseningen varar med (vite börjar 
tas ut från och med den 8:e dagen) 5 % av värdet av den del av varan som till följd 
av förseningen inte kunnat tas i avsett bruk. Dock ska vitet i sin helhet inte överstiga 
20 % av sagda värde. 

15.1.3  Vite vid bristande åtgärderstider 
Vite utgår för varje påbörjad sjudagarsperiod som garanti- eller supportärende ej är 
åtgärdat med (vite börjar tas ut från och med den 8:e dagen) 5 % av värdet av den 
del av varan som till följd av förseningen inte kunnat tas i avsett bruk. Dock ska vitet 
i sin helhet inte överstiga 20 % av sagda värde. 

15.1.4  Administrativt merarbete 
Om leverantören förorsakar administrativt arbete för kunden, äger köparen rätt att 
debitera 500 kr per nedlagt timme. 
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16.0 ÄGANDERÄTT 
Köparen erhåller fullständig ägande- och förfoganderätt till allt arbete och material 
som upp- eller tillkommit i samband med utförande av uppdrag. All upphovsrätt, 
patenträtt och andra immateriella rättigheter hänförliga till resultatet överlåts till 
köparen. Särskild ersättning till leverantören utgår inte härför. 

Leverantören ska gentemot dennes personal och eventuell underleverantör göra 
förbehåll om köparens rätt enligt denna punkt. 

Vid anmodan från köparen ska leverantören översända digitala filer, redigerbara 
originalfiler till köparen. Leverans av allt framtaget material ska ske till den 
kontaktperson hos köparen som är utsedd för det specifika uppdraget. 

16.1 ARKIVERING AV HANDLINGAR 
Leverantören ska överlämna originalhandlingar, material och datafiler, till köparen 
för arkivering omgående efter slutfört uppdrag.  

17.0 FÖRSÄKRING/SKADESTÅNDSANSVAR 
Leverantören ska under hela avtalstiden upprätthålla gällande ansvarsförsäkring 
anpassad för det aktuella avtalsområdet samt på anmodan kunna uppvisa bevis på 
betalade försäkringsavgifter. 

Om leverantören inte tecknat försäkring eller betalat avgift för försäkring är detta 
grund för omedelbar hävning av avtal. 

Om skadeståndsansvar uppstår ska, förutsatt att inte uppsåt eller grov vårdslöshet 
föreligger, parts skadeståndsansvar vara begränsat till direkta skador till ett 
sammanlagt belopp om 20% av kontraktsvärdet. 

För fel i tredjepartsapplikationer som kräver rättning i källkod utgår inget 
skadeståndsansvar om inte grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger.  

Verifiering av fel i källkod ska göras via intyg av aktuell underleverantör. Leverantör 
ska vid fel i tredjeparts applikationer kunna backa omgående till senast fungerande 
version. 

18.0 REVISION/GRANSKNING   
Köparens revisorer eller annan part som köparen utser ska i enlighet med lag 
granska all verksamhet som Köparen bedriver inom sitt verksamhetsområde. 

Leverantören förbinder sig att låta köparens revisorer eller de som revisorerna utser 
att företräda dem, att utan hinder av sekretess eller affärsjuridiska krav ta del av 
sådan handling eller uppgift som är nödvändig för utövande av sin granskning av 
leverantörens fullgörande. 

19.0 ANTIDISKRIMINERINGSKLAUSUL 
Leverantören ska vid utförande av det avtalade uppdraget följa vid varje tid gällande 
antidiskrimineringslagstiftning. 

Leverantören eller underleverantör som denna anlitar, får inte i sin 
näringsverksamhet diskriminera någon på grund av kön, etnicitet, funktionshinder 
eller sexuell läggning eller av sådana skäl otillbörligt särbehandla arbetstagare eller 
arbetssökande. Brister leverantören i fullgörandet av detta åtagande äger köparen 
rätt att häva avtalet. 

20.0 SOCIALA OCH ETISKA KRAV 
Leverantören ska respektera grundläggande sociala krav i sin verksamhet. 
Produkter som levereras till beställaren ska vara framställda under förhållanden som 
är förenliga med: 

• ILO:s åtta kärnkonventioner (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111,138 och 182) 
• FN:s barnkonvention, artikel 32 
• Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i 

tillverkningslandet 
• Den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det 

socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet. 



 
AVTALSVILLKOR 

DATORER OCH DATORTILLBEHÖR 2021 
DNR: UH-2021-145 

 

 9(11) 

 
Leverantören ska efter anmodan styrka att kraven uppfylls genom 
verifiering/dokumentation. 

21.0 SEKRETESS 
Leverantören ska behandla alla upplysningar om köparens verksamhet strängt 
konfidentiellt såväl under som efter samarbetets upphörande. 

Leverantören förbinder sig att inte röja eller utnyttja köparens uppgifter, vad det än 
må vara (person-, ekonomiska, kommersiella uppgifter etc.) som kan komma 
Leverantören tillkänna. Leverantören innefattar alla personer som leverantören på 
något sätt involverar för att fullgöra sina åtaganden mot köparen och andra personer 
som på något sätt kan komma i kontakt med uppgifterna. 

22.0 AVVECKLING 
Leverantören ska i erforderlig utsträckning vara behjälplig vid en övergång/byte till 
annan leverantör. Detta kan innebära deltagande i projektorganisation för 
avveckling. 

Leverantören ska uppfylla förpliktelser på ett professionellt sätt och medverka med 
skäliga resurser under normal arbetstid, vardagar 08:00-17:00, vid avveckling i 
anslutning till kontraktets upphörande. 

23.0 UNDERLEVERANTÖR 
Leverantören har rätt att anlita underleverantör för att komplettera sin kompetens 
eller för att förstärka sin kapacitet. Köparen ska godkänna eventuell underleverantör. 
Leverantören får inte anlita underleverantör utan köparens medgivande såvida det 
inte är fråga om arbetsuppgifter av rutinmässig art eller av mindre betydelse. 
Leverantören svarar för underleverantörens arbete som för eget arbete. Detsamma 
gäller det arbete som utförts av andra personer som leverantören anlitat. 
 

24.0 KVALITETSLEDNING 
Leverantören ska tillämpa dokumenterat kvalitetssäkringsrutin som säkerställer att 
efterfrågade tjänster sker på ett sådant sätt att överenskommen omfattning och 
kvalitet uppnås och upprätthålls under hela avtalsperioden. 
Leverantören ska kunna styrka detta genom att lämna en skriftlig beskrivning av det 
kvalitetsledningssystem som leverantören använder sig av i sin verksamhet 
alternativt en kopia av intyg om certifiering enligt ISO 9001:2000, eller likvärdigt. 
Om certifiering eller det egna kvalitetssystemet är framtaget på koncernnivå ska det 
tydligt framgå att det är giltigt för leverantörens verksamhet. 

En skriftlig beskrivning av det egna kvalitetssystemet ska innehålla: 
• En kvalitetsmanual med rutiner för styrning av specificerade och redovisade 

dokument. 
• Rutin för förebyggande och korrigerande åtgärder. 
• Rutin för hantering av avvikelser, reklamationer och eskaleringsprocesser. 
• Rutin för revision av kvalitetsledningssystemet. 

 
På begäran ska leverantören lämna dokument/verifikat. 

25.0 STATISTIK 
Leverantören ska tillhandahålla statistik utifrån köparens önskemål, (exempel, 
samtliga beställningar och serviceärenden) minst två (2) gånger per år. 
 
Statistik ska levereras till köparen i samband med att avtalet upphör. 

26.0 STANDARDAVTAL 
Om inget annat framgår av detta avtal gäller Allmänna bestämmelser ALOS 05. 
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27.0 BEGRÄNSNING AV MARKNADSFÖRINGSRÄTT 
Hänvisning till beställaren i reklam, marknadsföring eller på annat sätt får inte göras 
av leverantören eller av denne anlitad underleverantör utan köparens i förväg 
inhämtade skriftliga medgivande. Leverantören ska i förväg samråda med köparen 
avseende informationsmaterial som ska publiceras. 

28.0 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 
Part äger rätt att aktualisera förändringar i avtalet. Eventuella förändringar ska vara 
skriftliga och godkända av bägge parter och läggas till befintligt avtal. 

29.0 ÄNDRINGSBEGÄRAN VIA E-AVROP 
Funktionen ändringsbegäran på avtalets sida på www.e-avrop.com ska användas då 
Leverantören önskar ändra eller uppdatera text avseende avtalet. Detta gäller 
uppdatering av företagsuppgifter, kontaktuppgifter, begäran om prisjustering m.m. 
Ändringsbegäran ska ställas till Timrå kommun. 

30.0 ÖVERLÅTELSE AV AVTAL 
Avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan köparens skriftliga 
medgivande. 

31.0 MEDDELANDESKYLDIGHET 
Finner leverantören att någon av nedan angivna händelser kommer att inträffa eller 
framstår såsom sannolik att inträffa ska denne omgående utan dröjsmål skriftligen 
informera köparen därom: 

• Ägarbyte eller ändrad bolagsform 

• Konkurs, betalningsinställelse 

• Omständigheter som kan försvåra samarbetet mellan parterna 

32.0 OMFÖRHANDLING 
Part får begära omförhandling av bestämmelser i upprättat avtal om ändrade 
förhållanden som gör att bestämmelserna väsentligt motverkar avtalets syfte. 
Begäran om omförhandling ska ske så snart det åberopade förhållandet blivit känt för 
den part som åberopar omförhandlingsrätten och befriar inte part från skyldigheten 
att fullgöra berörd avtalsförbindelse. 

33.0 FORCE MAJEURE 
Part är befriad från fullgörande av sina åtaganden enligt detta ramavtal, om denne 
visar att det inträffat ett hinder utanför dennes kontroll – såsom krig, naturkatastrof, 
myndighetsbestämmelse, lag eller liknande – och som parten inte skäligen kunde 
förväntas ha räknat med vid ramavtalets ingående och vars följder parten inte 
skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Så snart hindret upphör ska åtagandet 
fullgöras på avtalat sätt.  
Motparten ska omedelbart underrättas om det föreligger omständighet som kan 
medföra att denna bestämmelse ska tillämpas. Till förtydligande är parterna överens 
om att strejk eller lockout hos part samt blixtnedslag, översvämning eller eldsvåda i 
leverantörens driftlokaler inte utgör force majeure. 
Skriftligt meddelande ska också lämnas utan dröjsmål vid händelsens upphörande. 

34.0 HÄVNING 
Part får häva ingånget ramavtal, eller enskilt ramavtalsområde, om motparten inte 
fullgör sina åtaganden och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse.  
Köparen har rätt att häva ramavtalet, eller enskilt ramavtalsområde, utan att 
motparten kan ställa krav på ersättning, om: 
• om leverantören försätts i konkurs, likvidation eller kommer på sådant obestånd 

att han inte kan förväntas fullgöra sina åligganden.  
• om leverantören har misskött inbetalning av skatter och sociala avgifter.  
• om leverantören köps upp eller att ägarförhållanden väsentligt förändras 
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• om leverantören bryter mot annan del av ramavtalet och det kan anses vara av 
vikt för beställaren att bestämmelsen efterlevs. 

• Om leverantören åsidosätter sina förpliktelser enligt ramavtalet och inte inom 
rimlig tid, trots skriftliga påpekande, vidtagit godtagbar rättelse. 

35.0 TVIST 
Tvist på grund av detta avtal ska i första hand lösas av parterna och i andra hand 
ska tvist avgöras av allmän domstol på köparens hemort i enlighet med svensk lag, 
med undantag för svenska lagvalsregler. Den omständigheten att tvist hänskjutits till 
rättsligt avgörande berättigar inte leverantören att avbryta uppdraget. Inte heller 
äger köparen rätt att innehålla belopp som inte direkt omfattas av tvisten, eller 
underlåta att i övrigt fullgöra sina åligganden. 

36.0 HANDLINGARS RANGORDNING 
För avtalet gäller nedanstående handlingar. Dessa handlingar kompletterar varandra 
och förekommer i dessa mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter, gäller de 
om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i följande 
ordning: 
1. Eventuella skriftliga ändringar och tillägg till avtal 
2. Ramavtal  
3. Förfrågningsunderlaget inklusive bilagor och eventuella kompletteringar 
4. ALOS 05 
5. Leverantörens anbud inklusive bilagor och eventuella kompletteringar 
 

37.0 AVTALSUNDERSKRIFT 
Elektronisk signering av avtal 
 
Avtalet kommer att undertecknas genom e-signering. Köparen hanterar 
undertecknande av avtal elektroniskt genom att båda parter signerar med 
BankID av behöriga personer. 
 
 
Timrå Kommun  XX 
Andreaz Strömgren  XX 
Kommunchef  XX 
  Behörig företrädare via fullmakt 
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Tjänsteskrivelse  

 

/Eget_Förvaltning/   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Linnea Glav Lundin 2022-05-05 KS/2022:181 
 
 

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

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Remissvar – Bildande av Mjällådalens naturreservat 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Lämna yttrande enligt samhällsenhetens förslag. 
 
Ärendet 
Timrå kommun har fått ett förslag till beslut om bildande av Mjällådalens naturreservat på remiss 
från Länsstyrelsen Västernorrland.  
 
Det föreslagna reservatet omfattar ett 413 hektar stort område inom Timrå och Härnösands 
kommuner. Området innefattar Mjällån med omgivande skogspartier. Ån är klassad som riksintresse 
för naturvården och har pekats ut som ett nationellt särskilt värdefullt vatten. Området finns 
registrerat som naturvårdsobjekt hos länsstyrelsen och betraktas av SGU som en geotop med mycket 
högt skyddsvärde. Många rödlistade arter har noterats inom det blivande reservatet, och vattendraget 
bedöms vara ett viktigt reproduktionsområde för havsvandrande arter. I skogspartierna kring Mjällån 
finns flera kulturhistoriska lämningar.  
 
Timrå kommun konstaterar att förslaget är förenligt med kommunens gällande översiktsplan och 
tillstyrker bildande av naturreservat samt tillhörande skötselplan under förutsättning att kommunens 
synpunkter på förslaget beaktas. 
 
Timrå kommun har fått förlängd svarstid till 27 maj 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Remissen 220404, Bildande av Mjällådalens naturreservat 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Länsstyrelsen Västernorrland 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
Miljö- och byggkontoret 
 
 
Klas Lundgren Linnea Glav Lundin 
Miljö- och byggchef Ekolog
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/Eget_Förvaltning/   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Linnea Glav Lundin 2022-05-05 KS/2022:181 
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 Länsstyrelsen Västernorrland 
 vasternorrland@lansstyrelsen.se 
 
 
 
 
Remissvar – Bildande av Mjällådalens naturreservat 
Ert dnr 511-8245-2016 
 
Timrå kommun har fått ett förslag till beslut om bildande av Mjällådalens naturreservat på 
remiss från Länsstyrelsen Västernorrland. Kommunen fick förlängd svarstid från 15 maj 2022 
till 27 maj 2022. 
 
Det föreslagna reservatet omfattar ett 413 hektar stort område inom Timrå och Härnösands 
kommuner. Området innefattar Mjällån, som löper parallellt med väg 331, samt de omgivande 
skogspartierna runt ån. Mjällån är klassad som riksintresse för naturvården enligt 3 kap 6 § MB 
och har pekats ut som ett nationellt särskilt värdefullt vatten av Naturvårdsverket och 
Fiskeriverket. Området finns registrerat som naturvårdsobjekt (objektnummer 62232 och 
80051) hos länsstyrelsen och betraktas av SGU som en geotop med mycket högt skyddsvärde. 
Många rödlistade arter har noterats inom det blivande reservatet, och vattendraget bedöms vara 
ett viktigt reproduktionsområde för havsvandrande arter. I skogspartierna kring Mjällån finns 
flera kulturhistoriska lämningar.  
 
Timrå kommun konstaterar att förslaget är förenligt med kommunens gällande översiktsplan 
från 2018 där området pekas ut som natur och skogsbruk. Kommunen tillstyrker bildande av 
naturreservat men har följande synpunkter på avgränsning, föreskrifter, skötselplan och 
kartmaterial.  
 
Avgränsning  

I närheten av byn Mjällåsen är reservatsgränsen dragen mitt i Mjällån eftersom fastigheterna 
Tunbodarna 1:2 och Tuna 1:6 har lämnats utanför reservatet. Att ha med dessa två fastigheter 
eller del av dessa inom reservatet är önskvärt för att få ett mer heltäckande skydd av Mjällåns 
dalgång. Timrå kommun undrar därför varför detta område inte tas med i reservatet.  

Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § MB (del A) 

Timrå kommun vill uppmärksamma länsstyrelsen på att de med föreskrift A 1 gör det mycket 
svårt att anlägga nya friluftsfrämjande anordningar i området. Sådana anordningar som gynnar 
friluftslivet behöver nödvändigtvis inte stå i kontrast mot reservatets syfte. Exempelvis kan en 
kajak-uthyrning i reservatet möjliggöra för besökaren att uppleva den speciella geomorfologin i 
området via vattnet på ett skonsamt sätt.  

Länsstyrelsen bör i föreskrift A 2 förtydliga att förbudet inbegriper täkt för husbehov.  
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Timrå kommun vill påpeka att förbudet mot att sprida kalk enligt föreskrift A 7 kan försvåra 
eventuella framtida insatser som syftar till att återställa vattenkemin i ån. Kommunen anser att 
kalkspridning bör vara tillståndspliktigt istället för förbjudet.  

Länsstyrelsen bör överväga att förtydliga eller lägga till ett förbud mot att medvetet föra in för 
området främmande arter inom reservatets gränser, samt ett förbud mot att parkera utanför för 
ändamålet markerad plats.  

Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § MB (del B) 

Timrå kommun föreslår att länsstyrelsen tillfogar två B-föreskrifter. Den ena bör underlätta 
genomförandet av prioriterade åtgärder inom åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper. 
Sådana åtgärder ska vara möjliga att utföra under förutsättning att de inte strider mot 
naturreservatets syfte. Den andra bör göra det lättare att vidta åtgärder i syfte att begränsa och 
förhindra storskaliga angrepp av granbarkborre genom exempelvis utplacering av fällor och 
barkning. 

I näst sista stycket i föreskrifterna står det att föreskrifterna inte ska utgöra hinder för 
förvaltaren, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att utföra de åtgärder som anges under B. 
Länsstyrelsen bör förtydliga ifall en prövning ändå ska ske när förvaltaren vill utföra en åtgärd 
som är dispens- eller tillståndspliktig enligt föreskrifterna. Ett tydligt exempel är föreskrift B 10 
som står i direkt motsats till föreskrift C 2.  

Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § MB (del C) 

Förbud mot att vaska efter guld eller andra ämnen står på två ställen, dels i föreskrift A 2 och 
dels i föreskrift C 6, vilket inte är nödvändigt. Kommunen ställer sig även frågande till om 
vaskning ska vara dispenspliktigt, eller om tillståndsplikt räcker för att uppfylla syftet med 
reservatet.  

Till föreskrift C 7 bör det tilläggas att endast medhavd ved eller ved från vedförråd i reservatet 
får användas till att göra upp eld. Detta för att besökarna inte ska elda med värdefull död ved 
från reservatet. I remissen nämns inget om att vedförråd kommer att finnas vid grillplatserna, 
men kommunen skulle se det som positivt om ved kunde erbjudas.  

Föreskrift C 9 om förbud mot skyltning m.m. är onödigt snäv. Exempelvis kan denna 
föreskrift begränsa fiskevårdsområdenas möjlighet till skyltning om fiskekort och dylikt. Här 
bör länsstyrelsen överväga att göra åtgärden tillståndspliktig istället. I remissen står det att 
skyltning av andra än av länsstyrelsen underhållna stigar samt sevärdheter får göras efter 
tillstånd från länsstyrelsens förvaltare, men detta är därmed begränsat till stigar och sevärdheter 
och ger inget utrymme för annan skyltning. 
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Skötselplan 

Timrå kommun anser att skötselplanen innehåller ändamålsenliga skötselåtgärder med hänsyn 
till reservatets syften, och att de stämmer överens med vad som anges i B-föreskrifterna. 
Kommunen vill dock framföra följande synpunkter på skötselplanen.  

Framröjning av kulturlämningar bör göras med stor varsamhet för att inte röja bort eventuella 
biologiska kulturarv, exempelvis rester efter trädgårdar vid torpgrunder. I övrigt ställer sig 
kommunen positiv till att kulturlämningarna görs synliga och skyltas. 

Av skötselplanen framgår att det finns äldre färdvägar inom reservatets gränser, det framgår 
dock inte av kartan var dessa färdvägar går. Kommunen vill ändå lyfta frågan om dessa äldre 
färdvägar kan användas som stigar genom reservatet. Om detta skulle vara möjligt behöver man 
dels inte röja fram lika många nya stigar, och dels blir det kulturhistoriskt intressant för 
besökarna.  

Timrå kommun anser att en till bro över Mjällån vore fördelaktigt för att ge fler möjligheter 
till kortare vandringsturer. Norr om parkeringen i höjd med den största gräsmarken är en 
önskvärd placering som dessutom medför att de större gräsmarkerna med tillhörande 
kulturlämningar blir mer lättåtkomliga.  

Kartmaterial 

Det bör framgå av skötselkartan var tältplatser och dass finns att tillgå.  

 
 

 

Linnea Glav Lundin 
Ekolog 
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Kommun Timrå och Härnösand

Socken Ljustorp och Viksjö

Mjällådalens naturreservat

Areal [hektar] 413

Dnr 511-8245-16FÖRSLAG till beslut

Objektnummer 1103751

Fastighet/er

Markägare Staten, SCA och privat

Lägesbeskrivning Väster om länsväg 331, 17-24 km norr om Timrå.

x: 623142,3 y: 6953441Mittpunkt

Förvaltare Länsstyrelsen

LÄNSSTYRELSENS BESLUT

(SWEREF 99)

Län Västernorrland

Remissversion

Nordanå 1:9 (fd SCA fastigheter)

Tunbodarna 4:37 (fd SCA fastigheter)

Kälämäcki 1:2

Tunbodarna 5:2/Västra roten 1:6

Tunbodarna 6:1

Tunbodarna 3:2

Tunbodarna 4:8,8:1,9:1

Tunbodarna 4:7

Tuna 1:4

.

Tuna 4:16

Tuna 4:2,1:2

Tuna 2:4

Tuna 2:2

Tunbodarna 4:37 (fd Västra roten 1:10)

.

Västanå ga:1

Nordanå s:2, fs:4

Tunbodarna s:3, fs:4

Tuna s:4, fs:5
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SYFTE

Mjällådalens naturreservat bildas i syfte att bevara biologisk mångfald och värdefulla 

naturmiljöer, närmare bestämt en del av ett värdefullt vattendrag, äldre barrskogar och 

lövrika skogsbestånd samt en variationsrik geomorfologi. Vattendraget karakteriseras av en 

hög grad av naturlighet och är viktig för bland annat ett flertal fiskarter och strandinsekter. 

Reservatets skogar hyser redan idag förhållandevis mycket av de strukturer såsom döda 

stående och liggande träd som är kännetecknande för ett naturligt fungerande 

skogsekosystem. Nybildning av strukturer sker också fortlöpande, vilket gör att vissa 

naturvärden med tiden kan förväntas utvecklas än mer. Områdets orörda och variationsrika 

geomorfologi är av stort värde och den meandring och erosion som ån och dess biflöden ger 

upphov till, skapar förutsättningar för en unik flora och fauna.

Syftet ska nås genom att skogen, strandmiljöerna, geomorfologin och ån i huvudsak får 

utvecklas fritt efter naturligt förekommande processer. I området finns äldre kulturpräglade 

gräsmarker som ska kunna hållas öppna och skötas. I området finns äldre lövrika områden 

med höga värden och yngre skogar som ska kunna utvecklas, där lövgynnande åtgärder kan 

bli aktuella.

Syftet är även att området ska vara attraktivt för friluftsliv.  Det ska finnas goda möjligheter 

för besökare att se och uppleva reservatets naturmiljöer, geomorfologi och kulturmiljöer.

A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att använda mark- 

och vattenområden.

Utöver vad som för övrigt gäller är det förbjudet att:

RESERVATSFÖRESKRIFTER

Med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) förklarar länsstyrelsen det område som 

utmärkts på bifogad karta, bilaga 1, som naturreservat.

För att trygga ändamålet med naturreservatet förordnar länsstyrelsen i enlighet med 7 kap, 

5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken 

mm (1998:1252), att de föreskrifter som framgår av detta beslut ska gälla beträffande 

naturreservatet.

Föreskrifterna enligt 7 kap 30 § miljöbalken gäller från den (skrivs in när beslutet tas) även 

om de överklagas.

Med stöd av 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken mm fastställer 

länsstyrelsen bifogad skötselplan.

uppföra byggnad, mast, brygga eller annan anläggning på mark eller i vatten. Nya 

jakttorn får enbart uppföras med tillstånd från länsstyrelsen. Befintliga jakttorn ska 

underhållas eller rivas om de inte nyttjas längre.

1
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B. Föreskrifter om förpliktelser för ägare och innehavare av särskild rätt att tåla intrång 

enligt 7 kap. 6 § miljöbalken.

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas tåla att följande 

åtgärder vidtas för att tillgodose ändamålet med reservatet:

bedriva täkt (inklusive vattentäkt), anordna upplag, borra, spränga, schakta, gräva, 

muddra, vaska efter guld eller andra ämnen, utfylla, lägga i sten, tippa eller på 

annat sätt skada mark och bottnar.

2

dika, dikesrensa eller dämma.3

anlägga luft-, vatten- eller markledning, stängsel eller hägnad.4

anlägga väg, stig, bro eller spång.5

avverka, fälla eller skada växande eller döda träd, upparbeta vindfällen eller utföra 

annan skogsvårdsåtgärd. Undantag gäller underhållsröjning av befintliga siktgator 

för jakt. Nya siktgator får inte röjas utan länsstyrelsens tillstånd.

6

sprida kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, kalk, rotenon eller 

gödselmedel.

7

inplantera djur, växter eller andra organismer. Denna föreskrift gäller dock inte 

utsättning av fisk, utan dylik verksamhet regleras i förordning 1994:1716 om 

fisket, vattenbruket och fiskenäringen.

8

framföra motordrivet fordon annat än på väg/traktorväg. Förbudet gäller inte 

snöskoter på snötäckt mark på  skoterled (se karta). Inte heller gäller det 

uttransport av fällt högvilt med fyrhjuling eller motsvarande. I dagsläget, 2022, 

gäller dock terrängkörningsförordningen (1978:594) i reservatet vilket innebär att 

endast högvilt i form av älg, björn, kronhjort, dovhjort och vildsvin kan föras ut. 

Fordon och färdväg ska väljas med omsorg för att minimera mark- och 

vegetationsskador.

9

anlägga fiskodling eller annan odling av växter, djur eller andra organismer.10

upphuggning och markering av reservatsgränsen.1

uppsättning av informationstavlor.2

anläggning och underhåll av stigar, vindskydd, raststugor, rast- och tältplatser, 

dass, rökkåta, parkeringar, spänger, trappor, broar, linbana eller liknade 

friluftsanordningar.

3

återställning av flottledsrensade sträckor.4

åtgärder för att gynna löv ska kunna genomföras i begränsande delar av reservatet, 

exakt var och vilka åtgärder som ska genomföras tas fram i särskild plan.

5

undersökningar av mark, vatten, vegetation, fisk och djurliv, samt markeringar av 

därtill hörande provytor inom miljöövervakningen samt reservatsuppföljningen.

6

avlägsnande av eventuella främmande arter.7

skötsel av tidigare öppna gräsmarker, slåtter och bete samt röjning av träd o buskar 

(se skötselkarta).

8

rivning och borttagande av hus (fd Västra roten 1:10).9

uppförande och underhåll av stängsel, för ex bete eller lövåtgärder.10
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C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas inom 

reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Utöver vad som för övrigt gäller är det förbjudet att:

Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för bedrivande av renskötsel, inklusive exempelvis 

snöskoterkörning, i enlighet med bland annat rennäringslagen (1971:437) och 

terrängkörningsförordningen (1978:594).

Föreskrifterna ska inte utgöra hinder att underhålla befintliga vägar, kraftledningar samt 

stigar. Ska nya stigar anläggas måste detta göras med  tillstånd från länsstyrelsens förvaltare. 

Skyltning av andra än av länstyrelsen underhållna stigar samt sevärdheter får göras efter 

tillstånd från länsstyrelsens förvaltare.

Länsstyrelsen kan ge tillstånd för vetenskapliga undersökningar som innebär någon form av 

markering, fällfångst eller annan åverkan, under förutsättning att denna åverkan inte annat 

än alldeles obetydligt påverkar de värden som reservatet syftar till att bevara. Vetenskapliga 

undersökningar som inte innebär markering av provytor eller annan åverkan är tillåtna i 

reservatet. Vidare ska föreskrifterna inte hindra att i vetenskapligt syfte ta minsta möjliga 

mängd belägg för artbestämning av exempelvis svampar eller insekter. Observera dock att 

insamling av vissa arter som finns i reservatet även är reglerad i artskyddsförordningen 

röjning kring fornminnen, kulturlämningar och utsiktsplatser.11

framförande av motorfordon, vid underhåll och bygge av friluftsanordningar, 

återställning eller andra skötselåtgärder

12

fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna, träd 

och buskar.

1

uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, bro, stängsel, ledning, 

mast eller torn.

2

genom grävning eller på annat sätt skada mark eller vattenmiljöer.3

plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med 

undantag för plockning av marklevande mat- och färgsvampar och bär.

4

framföra cykel, häst annat än på befintlig skoterled och Rotenleden (se karta) samt 

traktorväg, kraftledningsgata och väg.

5

vaska efter guld eller andra ämnen.6

göra upp eld annat än på angivna platser.7

medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur.8

sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.9

det är förbjudet att genomföra tävlingar, övningar och lägerverksamhet utan 

tillstånd från länsstyrelsen.

10

övernatta mer än två nätter på samma plats.11

framföra motordrivet fordon annat än på väg/traktorväg. Förbudet gäller inte 

snöskoter på snötäckt mark på skoterled (se karta).

12
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(2007:845).

Fastighetsägaren av Tuna 2:4 har rätt att underhålla/röja befintliga stigar/traktorväg och röja 

kring två gamla boplatser (en trädlängd) samt siktröja äldre hygge för jakt fram tom år 

2035. Träd som tas ner ska lämnas i reservatet.

Fastighetsägaren av Tunbodarna 4:8, 8:1,9:1 ska ha rätt att underhålla den befintliga 

traktorvägen ner till ladan på fastigheten. Träd som fallit eller som riskerar falla över vägen 

får tas ner men ska lämnas i reservatet.

Fastighetsägaren av Tunbodarna 6:1 ska ha rätt att underhålla befintliga traktorvägen ner till 

ån på fastigheten samt möjlighet att behålla befintlig skjutgata öppen. Träd som fallit eller 

som riskerar falla över vägen får tas ner men ska lämnas i reservatet. Fastighetsägaren får 

även siktröja 0-60 meter in från reservatsgränsen 0-60 meter norr om gränsen mot 

Tunbodarna 3:2. Siktröjningen måste göras manuellt och körskador ska undvikas, fällda 

träd får tas rätt av fastighetsägaren.

Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för fastighetsägaren av Tunbodarna 3:2 att anlägga stig 

eller stängsla i samråd med länsstyrelsens förvaltare.

Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för fastighetsägaren av Tuna 1:4 att ta ut 10 granar per 

år inom utritat område (karta x) till och med 2043 samt att ta ut bäverfällda träd inom hela 

fastigheten till och med 2048. Motordrivet fordon får användas för uttaget av träd. Fordon 

och färdväg ska väljas med omsorg för att minimera mark- och vegetationsskador.

Föreskrifterna ska inte hindra de åtgärder som krävs för att bekämpa okontrollerad brand i 

reservatet. All sådan bekämpning bör ske med så skonsamma metoder som möjligt och 

därmed största hänsyn till mark, vegetation och vatten.

I enlighet med 2 § förordning om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., ansvarar 

länsstyrelsen för förvaltningen av reservatet. Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för 

förvaltaren, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att utföra de åtgärder som anges ovan 

under B och vars utförande beskrivs närmare i skötselplanen.

Föreskrifterna under C gäller även fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till 

fastighet när de inte nyttjar sin rätt att bruka fastigheten.

Områdesbeskrivning

Mjällån löper parallellt med väg 331 från sina källdrag i finnskogsområdet Villola uppe i 

Ångermanland till utloppet i Ljustorpsån i Åsäng i Medelpad. Namnet på ån kommer 

troligen från "mjäla", som är en vanlig jordart längs dalgången.

I samband med den senaste istidens slutskede för ca 10 000 år sedan rann av två skäl 

mycket mer vatten genom Mjällåns dalgång än vad som är fallet idag. Det ena var att 

Faxälven, som idag rinner samman med Ångermanälven, tidigare hade sitt lopp som isälv 

genom det som nu är Mjällåns dalgång. Det andra var att vattenföringen då var väsentligt 
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mycket större än Faxälven idag genom allt vatten från den smältande inlandsisen. Detta kan 

förklara de till synes oproportionerligt mäktiga sedimentavlagringar som fyller dalgången. 

Den gamla isälven förde med sig mängder med löst material, block och finare fraktioner. 

Detta kom att fylla det som då var en havsvik i hela sin bredd med sediment i lager på lager. 

Allteftersom landhöjningen fortskred kom sedan Mjällån och tillrinnande bäckar att skära 

sig ner i sina egna sedimentavlagringar och skulptera landskapet.

Mjällådalens geomorfologi ger i en liten skala en fullständig representation av de 

norrländska älvdalarnas landskapsformer och området betraktas av SGU som en geotop 

med mycket högt skyddsvärde, även i ett nationellt perspektiv.

Det oreglerade vattnets naturliga vattenföring, i kombination med sedimentära jordarter, 

innebär en mycket dynamisk miljö med aktiv erosion och sedimentation, ras och skred. 

Dessa geologiska processer skapar i sin tur förutsättningar för de höga naturvärden vi finner 

i Mjällådalen.

Sötgräs (NT*) samt strandskalbaggen  Bledius littoralis (NT*) är hotklassade arter som kan 

sägas vara karaktärsarter för området. De har det gemensamt att de är störningsgynnade och 

att de här har sina i särklass rikaste lokaler i landet.

I de skogar som klär Mjällådalen finns, i kontrast mot nyss nämnda arter, rikligt med 

svampar, lavar och mossor, som indikerar skogar med lång skoglig kontinuitet. Många av 

dessa gynnas också av den höga och jämna luftfuktighet som alstras utmed ån. Bland dessa 

kan nämnas den hotklassade trådbrosklaven (EN*) som ställvis förekommer rikligt. 

Blackticka (VU*), lappticka (VU*), rynkskinn (VU*), aspfjädermossa (VU*) och doftticka 

(VU*) är andra exempel på naturskogsarter. Även bombmurkla (VU*) och trolldruvemätare 

(VU*), karelsk barkfluga (EN*) och glesgröe (VU*) är funna i området. Totalt har mer än 

100 rödlistade arter påträffats i området.

*) VU="sårbar"/EN="starkt hotad"/NT="nära hotad" enligt 2020 års rödlista.

Mjällåns vattenregim är helt opåverkad och vattendraget är utpekat som nationellt särskilt 

värdefullt. Ån är starkt präglad av det erosionsbenägna landskap den rinner igenom. Några 

strömmande och forsande avsnitt med grövre material förekommer, annars dominerar 

lugnflytande partier med hög sandinblandning. Mjällån utnyttjades som flottled och 

flottningen upphörde inte förrän 1969. Flottdammar fanns långt upp i vattensystemet bla i 

Tallåsen, Hornsjön och Habborn. 

Stora arealer med lämpligt substrat ger bra förutsättningar för lek för havsöring och 

uppväxtmöjligheterna är goda. Antalet ståndplatser och livsutrymme minskar ju större 

fisken blir pga den låga andelen större block. Mjällån bedöms därför i första hand vara ett 

viktigt reproduktionsområde för havsvandrande arter som havsöring, harr och flodnejonöga.

Kultur och kulturhistoriska lämningar, från olika epoker, präglar Mjällåns omgivningar. 

Fångstgropar, kolbottnar, fäbodställen, igenvuxna kulturmarker, avverkningsstubbar, 

flottningsrester och kulturstigar minner om att människan i alla tider har tagit tillvara det 

området haft att erbjuda. Delar  av Mjällåns stränder utnyttjades för slåtter historiskt. Slåtter 

pågick ända in på 1950-talet på vissa platser. Det avgränsade reservatsförslaget har bara 
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berörts till mindre del av modernt skogsbruk eller annan mer storskalig påverkan i modern 

tid.

Mjällådalen är ett populärt rekreationsområde som trots närheten till civilisationen erbjuder 

tystnad och en känsla av orördhet och vildmark. Här bedrivs olika former av friluftsliv, i 

huvudsak i form av vandringar och fiske.

Ärendets beredning

Mjällån är klassat som riksintresse för naturvården enligt 3 kap 6 § MB och pekades 2006 

ut som ett nationellt särskillt värdefullt vatten av Naturvårdsverket och Fiskeriverket. 

Området finns registrerat som naturvårdsobjekt (obektnummer 62232 och 80051) hos 

länsstyrelsen. Inga motstående intressen finns redovisade i Timrå (2018) och Härnösands 

(2022 ej antagen) kommuns översiktsplaner. Reservatet är beläget inom Ohredahke, 

Raedtievaerie, Voernese och Jijnjevaerie samebyars renbetesområden.

Under 2016 kontaktades berörda markägare. Under 2016-2017 köptes berörd SCA-mark 

och under 2018-2021 ingicks 11 avtal om intrångsersättning med privata markägare samt att 

en privat fastighet köptes.

Inför remissbehandlingen har information hämtats från digitalt underlagsmateriel från 

miniralrättsregistret. Därvid har inga motstående intressen eller andra försvårande 

omständigheter påträffats.

Sida 7 av 7





Skötselplan för

Gränser

Reservatet ska märkas ut enligt svensk standard (SIS 03 15 22) genom målning på träd inom 

reservatet i gränsgatan och uppsättning av stolpar med reservatsbricka i gränsvinklar och där det 

är naturligt för besökare att korsa reservatsgränsen.

Brand

Om okontrollerad brand uppkommer inom reservatet bör släckning inriktas mot naturliga 

avgränsningar och mot reservatets ytterkanter om räddningschefen anser att branden härmed 

slutligen kan bekämpas. All eventuell brandbekämpning ska ske med så skonsamma metoder 

som möjligt och därmed största hänsyn till mark, vegetation och vatten.

2022-04-01

Dnr 511-8245-16BILAGA

Mjällådalens naturreservat

Denna skötselplan används lämpligast tillsammans med det beslut som utgör grunden för denna 

skötselplan. I beslutet återfinns viktig information såsom beslutsmening, syfte, föreskrifter och 

en sammanfattande beskrivning av området.

Servitut och samfälligheter

Samfällda vägar; Nordanå s:2, Tunbodarna s:3 och Tuna s:4.

Samfällt fiske; Nordanå fs:4, Tuna fs:5 och Tunbodarna fs:4.

Gemensamhetsanläggningar; väg Västanå ga:1

Servitut;

Skogsfång, mulbete belastar Tunbodarna 4:25

Gångväg belastar Västra Roten 1:6, Tunbodarna 4:25, 5:2, 10:1, s:3

Väg belastar Tunbodarna s:3

Väg och ledningar belastar Kälamäcki 1:2

Skogsfång belastar Nordanå 5:1

Mulbete belastar Tuna 3:5

Mulbete belastar Tunbodarna 3:2, 4:22

Mulbete belastar Tunbodarna 4:2

Ledningsrätt starkström till förmån för Granlo 3:173

Nyttjanderätt tele belastar Tuna 1:4, 2:4, 3:5, Tunbodarna 4:7, 4:8, 8:1, 9:1, 3:2, 6:1

Förslag
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Förvaltning och tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen när det gäller efterlevnaden av reservatsbestämmelserna. 

Länsstyrelsen kan anlita en ansvarig för viss skötsel, underhåll och praktisk tillsyn av 

informationstavlor, gränsmarkeringar med mera. Uppdraget regleras i avtal.

Nyttjanderätt grustäkt belastar Tunbodarna 3:2

Servitut och avtalsrättigheter kan saknas och vara felaktiga.

Skötselområden med bevarandemål och åtgärder

Området har indelats i 4 skötselområden.

Jakträtten inom de enskilt ägda fastigheterna tillhör även fortsatt markägarna. Jakten inom 

Naturvårdsverkets fastigheter som tidigare ägts av SCA skog har upplåtits till de tidigare 

markägarna. Avtalen ska sägas upp senast ett år före avtalstidens utgång annars förlängs avtalet 

automatiskt med 5 år.

Jakt

Fisket ingår i Ljustorpsåns och Mjällåns FVO.

Fiske

I området finns ett flertal fornlämningar i form av fångstgropssystem och enstaka fångstgropar. 

Det finns även flera torplämningar med ett flertal grunder, kolningsanläggningar, 

fångstanordningar för fiske, fd fäbod och äldre färdvägar. Flera av lämningarna ligger i 

anslutning till stigar. För dessa lämningar kan röjning och enklare skyltning genomföras. 

Genom att tillgängliggöra dem på enkelt sätt bidrar de till att lyfta fram flera dimensioner i 

områdets historia.

Kulturmiljöer

Skötselområde 1

Vatten och strandmiljö

Att bevara och återskapa ett vatten och stränder med så naturliga processer och strukturer som 

möjligt.

Övergripande mål

Åtgärder

Ta bort bil som ligger i ån

Ta bort skräp som ligger i fd täkt

Flottledsåterställning

Återställning av tidigare rensade sträckor och öppnande av stängda sidofåror.
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Inventering av öring

Elfiske

Inventering av arter

Exempelvis strandinsekter och sötgräs.

Skötselområde 2

Skogsmark

Att låta skogen utvecklas i huvudsak fritt efter naturligt förekommande processer.

Övergripande mål

Åtgärder

Lövgynnande åtgärder

En plan för lövskötande åtgärder ska tas fram för området. Åtgärder för att gynna löv ska 

kunna genomföras i begränsande delar av reservatet, exakt var och vilka åtgärder som ska 

genomföras specifiseras i särskild plan.

Riva förfallet torp

Fd Västra Roten 1:10.

Uppföljning av arter

Exempelvis bombmurkla, trådbråsklav och trolldruvemätare.

Skötselområde 3

Gräsmarker

Hålla begränsade delar av äldre slåttermarker fortsatt öppna.

Övergripande mål

Åtgärder

Slåtter

Hålla öppna gräsmarker öppna genom slåtter eller röjning. Se skötelkarta.

Skötselområde 4

Friluftsliv

Att reservatet ska göras tillgängligt för allmänheten samt att besökare ska få tillgång till relevant 

information om områdets naturvärde, geologi och tillgänglighet.

Övergripande mål

Åtgärder

Information på hemsida

Informationstavlor
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Stigar

Anlägga och underhålla stigar, broar och stänger. Tillgänglighetsanpassade stigar längs 

kortare slingor. Om nya stigar anläggs ska stor hänsyn tas till naturvärdena samt 

erotionskänsliga områden.

Rastplatser/tältplatser

Anlägga och underhålla rast- och tältplatser, vindskydd och dass. Om nya rastplatser anläggs 

ska stor hänsyn tas till naturvärdena samt erotionskänsliga områden.

Parkeringsplats

Anlägga och underhålla

Anlägga ny bro

Byt ut Petter Norbergs bron

Ny stig Västanå-Mjällådalen

Ny stig bör anläggas mellan Västanåfallets NR  och Mjällådalens NR i samråd med berörda 

markägare.

Utsiktsplats

Siktröja runt utsiktsplatser. Enbart mindre siktröjningar får göras och stor hänsyn ska tas till 

naturvärdena.

Uppföljning av besöksfrekvens

Besöksräkning

Synliggöra fornlämningar

Röja och informera om exempelvis fångstgropar.

Uppföljning av slitage

Följa upp slitage på känsliga platser.

Åtgärd Skötsel-

omr

Intervall FinansieringPrio

Sammanfattning och prioritering av åtgärder

Start

Lövgynnande åtgärder  2 reservatsanslag

Ta bort bil som ligger i ån  1 engångsåtgärd reservatsanslag1

Ta bort skräp som ligger i fd täkt  1 engångsåtgärd reservatsanslag1

Information på hemsida  4 reservatsanslag1

Informationstavlor  4 reservatsanslag1

Stigar  4 reservatsanslag1

Rastplatser/tältplatser  4 reservatsanslag1

Parkeringsplats  4 reservatsanslag1

Anlägga ny bro  4 reservatsanslag1

Ny stig Västanå-Mjällådalen  4 reservatsanslag1

Utsiktsplats  4 reservatsanslag2
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Uppföljning

Uppföljning av reservatets syfte och gynnsam bevarandestatus för miljöer och arter är en 

prioriterad uppgift för reservatsförvaltningen, förutom de åtgärder som anges ovan.

Riva förfallet torp  2 engångsåtgärd reservatsanslag3

Flottledsåterställning  1 engångsåtgärd reservatsanslag3

Inventering av öring  1 reservatsanslag3

Uppföljning av arter  2 reservatsanslag3

Uppföljning av besöksfrekvens  4 reservatsanslag3

Inventering av arter  1 reservatsanslag3

Synliggöra fornlämningar  4 reservatsanslag3

Uppföljning av slitage  4 reservatsanslag3

Slåtter  3 reservatsanslag3
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Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Hans Jonsson 2022-05-03 KS/2022:207 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163371 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Registertecknare e-tjänster stiftelser 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
  

1. Utse Bo Glas och Agnesa Shala som registertecknare för Per Bergmans Donationsfond, August 
Bångs skolfond och Familjen Bunsows hjälpstiftelse, från och med 2022-06-01. 

 
2. Upphäva Kommunstyrelsens beslut 2008-10-07 § 266. 

 
Ärendet 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för de donationsstiftelser som kommunen förvaltar. Stiftelserna skall 
till länsstyrelsen lämna uppgift om bl a årsredovisningar, stiftelsens uppdrag, ledamöter i stiftelsens 
styrelse.  
Länsstyrelserna har sedan 2008 en e-tjänst där stiftelserna kan lämna de uppgifter som länsstyrelsen begär 
in. Kommunstyrelsen beslutade 2008-10-07 § 266 utse 2 personer som regiestertecknare. Genom 
personalförändringar vid kommunledningskontoret erfordras nytt beslut om för att kunna fortsätta nyttja 
e-tjänsten, dvs representera stiftelserna vid användandet av länsstyrelsens e-tjänst. 
 
Beslutsunderlag 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Bo Glas 
Agnesa Shala 
Länsstyrelsen Västernorrland 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Andreaz Strömgren 
Kommunchef



 
 
 

 

 

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



 
 
 

 

 

Vilken/vilka av kommunens övergripande mål anser förvaltningen 
överensstämmer med ärendet och är i enlighet med kommunens vision 2025? 
 
Tillväxt 
Kommentar:       
 
 
Service  
Kommentar:       
 
 
Livsmiljö 
Kommentar:       
 
 
Medarbetaren 
Kommentar:       
 
 
Ekonomi 
Kommentar:       
 
 
Om inte, motivera varför beslutet ska tas; 
Formalia behöv 
 
 
Namn Hans J Förvaltning KLK 
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Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Sara Semeraro 2022-04-28 KS/2022:218 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 0730673798 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Hemställan medelstilldelning MRF 2023 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Bevilja Medelpads Räddningstjänstförbund hemställan om medelstilldelning för 2023 
2. Att finansiering reserveras i verksamhetsplan och budget för 2023 

 
Ärendet 
För att kunna ha förutsättningar att genomföra verksamheten för budgetåret 
2023 hemställs om att ägarkommunerna genom utfyllnad hanterar ett negativt 
resultat för MRF avseende 2022 så att förbundet kan starta budgetåret 2023 
utan att ha belopp att återställa. 
 
MRF kommer att få en ökad kostnad enligt det nya pensionsavtalet AKAP-KR 
och hemställer om att för 2023 få medel för denna ökning. Förbundet hemställer 
vidare för 2023 om att få medel för att hantera en underfinansierad 
budget 2022 upp till det finansiella målet, satt av ägarkommunerna, på 2 % av 
ägarbidraget. Att lägga en budget på ett nollresultat för fjärde året i rad är inte 
möjligt för att MRF ska kunna klara av att hantera nödvändiga investeringar. 
Därutöver hemställer MRF att för 2023 få medel motsvarande en uppräkning 
på 5 % avseende inflationsökningen för verksamhetskostnaderna som dessa är 
budgeterade för 2022. MRF hemställer även om att under 2023 få ta del av ett icke ramhöjande 
belopp för att bekosta projektledning gällande översyn för brett samarbete 
mellan räddningstjänstorganisationerna i länet.  
 
Timrå Kommuns andel, 13,91 %, av hemställan uppgår till 1 363 tkr.  
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2022-04-08 Hemställan medelstilldelning MRF 2023 
Hemställan medelstilldelning MRF 2023 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Medelpads räddningstjänstförbund 
 
Exp     /     2022 
 
 
Kommunledningskontoret 
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Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Sara Semeraro 2022-04-28 KS/2022:218 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 0730673798 

Andreaz Strömgren 
Kommunchef



 

                       2022-04-08 
Sida
1(1) 

  

 
Handläggare, telefon: 
Silverliden Per, 070-312 35 53 

Ägarrådet 

 

Hemställan medelstilldelning 2023 

Medelpads räddningstjänstförbund (MRF) hemställer om medelstilldelning 
enligt bilaga. 
 
För att kunna ha förutsättningar att genomföra verksamheten för budgetåret 
2023 hemställs om att ägarkommunerna genom utfyllnad hanterar ett negativt 
resultat för MRF avseende 2022 så att förbundet kan starta budgetåret 2023 
utan att ha belopp att återställa.  

 
MRF kommer att få en ökad kostnad enligt det nya pensionsavtalet AKAP-KR 
och hemställer om att för 2023 få medel för denna ökning. Förbundet hem-
ställer vidare för 2023 om att få medel för att hantera en underfinansierad 
budget 2022 upp till det finansiella målet, satt av ägarkommunerna, på 2 % av 
ägarbidraget. Att lägga en budget på ett nollresultat för fjärde året i rad är inte 
möjligt för att MRF ska kunna klara av att hantera nödvändiga investeringar. 
Därutöver hemställer MRF att för 2023 få medel motsvarande en uppräkning 
på 5 % avseende inflationsökningen för verksamhetskostnaderna som dessa är 
budgeterade för 2022. Ökningen avseende verksamhetskostnaderna är 
nödvändig på grund av stora prisökningar på varor och tjänster. 
 
Enligt gällande rutin kommer förbundet också att fakturera ägarkommunerna 
för kostnader för årlig lönerevision kopplat till centrala kollektivavtal. 
 
MRF hemställer även om att under 2023 få ta del av ett icke ramhöjande 
belopp för att bekosta projektledning gällande översyn för brett samarbete 
mellan räddningstjänstorganisationerna i länet. De två övriga räddningstjänst-
organisationerna i länet hemställer hos sina respektive ägare om vardera ett lika 
stort belopp för denna projektledning som beräknas till 1,8 miljoner kronor. 
 
Förbundet återkommer angående behov av ytterligare medel för 2023 för att 
bekosta uppbyggnad av räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB) och för 
troliga ökade hyreskostnader avseende Timrå nya räddningsstation (från och 
med hösten 2023). När det gäller RUHB tillförs förhoppningsvis särskilt 
anvisade medel från staten.  
  
 
Per Silverliden 



www.raddning.info

• Projektledning, brett samarbete mellan räddningstjänster 600 tkr

Hemställan om utökning av ramhöjande medel 2023

• AKAP-KR, uppräknad med 33 % enligt uppgift från KPA 1 208 tkr

• Underfinansierad budget 2022 1 403 tkr

• Finansiellt resultat, 2 % av ägarbidrag 2023 2 509 tkr

• Inflation, 5 % ökning av verksamhetskostnader 1 748 tkr

TOTALT 6 868 tkr

1

Hemställan om extra medelstilldelning för 

översyn av brett samarbete 2023



www.raddning.info

Löneökning enligt lönerevision

2

Budgeterad löneökning 2022 2 331 tkr

Fördelning ägarkommunerna

Sundvall Timrå Ånge
76,98% 13,91% 9,11%

Hemställan om utökning av ramhöjande 

medel 2023

6 868 tkr 5 287 955 626

Hemställan om extra medelstilldelning för 

översyn av brett samarbete 2023

600 tkr 462 83 55

Löneökning enligt lönerevision 2 331 tkr 1 794 324 212

7 543 1 363 893
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Tjänsteskrivelse  

 

Samhällsenheten   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Olof Lindstrand 2022-05-03 KS/2022:234 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Försäljning av fastigheten Forsmon 1:196 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Godkänna förslag till köpeavtal. 
 

2. Uppdra till miljö- och byggchefen att underteckna köpeavtalet. 
 
 
Ärendet 
Företaget Perf Tech Broman Racing som producerar karosseri - och motorkomponenter för 
tävlingsbilar önskar köpa fastigheten Forsmon 1:196. Genom att etablera sig på den platsen bedömer 
företaget att de kan få större möjligheter att utöka sin kundstock. 
 
Ärendet har hanterats internt i kommunens grupp för mark- och exploateringsfrågor. I området idag 
finns det redan andra företag som jobbar med bilar kopplat till verkstad- och lackeringsverksamhet. 
En försäljning av marken till företaget bedöms skapa mervärden till befintlig fordonsverksamhet och 
stärka platsens attraktivitet.   
 
Ärendets tidigare behandling 
- 
 
Beslutsunderlag 
Köpehandlingar 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Perf Tech Broman Racing 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
 
Miljö- och byggkontoret 
 
 
Klas Lundgren Olof Lindstrand 
Miljö- och byggchef Verksamhetsansvarig Samhällsenheten



Timrå Kommun 
Miljö & Byggkontoret
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KÖPEAVTAL 

Säljare Timrå Kommun, org. nr. 212000-2395,  
861 82 Timrå,  
nedan kallad Säljaren. 
 

Köpare Perf Tech Broman Racing, org. nr. 650630-3517, 
Morotsgatan 7, 861 39 Bergeforsen, 
nedan kallad Köparen. 
 

Bakgrund Säljaren äger fastigheten Timrå Forsmon 1:196 (hädanefter 
Fastigheten). Fastigheten omfattas inte av någon detaljplan.   
 
 

1. Överlåtelse-
förklaring 

Säljaren överlåter och försäljer härmed till Köparen fastigheten 
Timrå Forsmon 1:196.  
 
Fastigheten omfattar en areal av 2 002 m2 och är obebyggd.  
 

2. Köpeskilling Köpeskillingen är 
TVÅHUNDRATUSENTVÅHUNDRA(200 200:-) KRONOR. 
 
Köpeskillingen har beräknats utifrån Fastighetens areal och den taxa 
som gäller vid försäljning av mark till näringsliv enligt beslut med 
diarienummer KS/2021:200 (100kr/m2).  
 

3. Köpe-
skillingens 
erläggande 

Köpeskillingen ska betalas kontant senast 30 dagar efter 
undertecknande av detta avtal. Säljaren översänder särskild faktura.  
 
 

4. Tillträde Köparen tillträder Fastigheten när: 
  

- Kommunstyrelsen godkänt detta avtal 
- Köpeskillingen erlagts  

 
 

5. Kvittering När köpeskilling enligt avtalspunkt 2 erlagts kvitterar Säljaren 
betalningen på detta avtal. 
 

6. Rättigheter Forsmon 1:196 belastas inte av några inskrivna rättigheter.  
  
7. Dagvatten Om inte annat avtalas med VA-huvudmannen ska dagvatten i första 

hand omhändertas lokalt genom fördröjning och rening – detta 
åligger varje enskild fastighetsägare att göra. Infiltration ska ske där 
det är möjligt, förslagsvis i genomsläppligt material och svackdiken. 
Detta ska om möjligt ske vid hårdlagda ytor, såsom parkeringar. 
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Dagvatten-lösningen ska utformas så att en bra rening av de 
föroreningar som följer med dagvattnet - från bland annat vägar, 
parkeringsytor och större industrier - uppnås. 
 
Köparen ska svara för och bekosta de åtgärder som behövs för lokalt 
omhändertagande av dagvatten. Förslag för dessa åtgärder ska 
redovisas och godkännas vid bygglovsprövningen. 
 

8. Inteckningar Fastigheten belastas ej av några inteckningar. Säljaren ansvarar för att 
Fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av några uttagna 
inteckningar. 
 

9. Lagfart, m.m. Köparen står kostnaden för alla med köpet förenade lagfarts-, 
inskrivnings- och inteckningskostnader. 
 

10. Fastighetens 
skick 
 
 
 
 

Köparen har beretts tillfälle att fullgöra sin undersökningsplikt 
enligt 10 kap. miljöbalken samt 4 kap. jordabalken. I och med detta 
godtar Köparen det skick och den beskaffenhet som Fastigheten 
befinner sig i vid överlåtelsen och avsäger sig med bindande verkan 
alla anspråk mot Säljaren för fel och brister i Fastigheten. 

11. Föroreningar Fastigheten saknar MIFO-punkter (Metodik för Inventering av 
Förorenade Områden) och det finns inga uppgifter om kommunal 
deponi inom Fastigheten. 
 
Säljaren har studerat historiska ortofoton från 1960 och 1975 samt 
mellan 2006 - 2018 och inte sett några tecken på att annan 
verksamhet än sedvanligt skogsbruk bedrivits på Fastigheten. 
 

12. Utgifter Säljaren betalar alla skatter, avgifter och andra utgifter för 
Fastigheten, som belöper på tiden före tillträdesdagen, även om de 
förfaller till betalning senare. Från och med tillträdesdagen övergår 
denna betalningsskyldighet till Köparen. 
 

13. Anslutnings-
avgifter 

Köparen är skyldig att betala alla anslutningsavgifter som kan bli 
aktuella, som för: 
 
- vatten och avlopp  
-el, fiber, fjärrvärme mm 
 
enligt de taxor som gäller för resp. huvudman för berörda 
anslutningar. 
 
Det åligger Köparen att kontakta berörda leverantörer av media för 
att få information om möjligheter till anslutning och kostnader för 
anslutning och abonnemang. 
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14. Väg-
anslutning 

Köparen ska ansluta Fastigheten till kommunens gatunät i 
anslutningsläge som regleras i detaljplan eller som medges i bygglov. 
Den anslutningsväg som erfordras mellan av kommunen utförd gata 
och fastighetsgräns ska utföras och bekostas av Köparen. 
 
Anslutningsvägen ska utföras enligt anvisningar från kultur- och 
teknikförvaltningen, varvid även ska beaktas utförande av erforderlig 
vägtrumma med dimension som ska godkännas av kultur- och 
teknikförvaltningen. När tillfarten färdigställts ska detta anmälas till 
kultur- och teknikförvaltningen för godkännande. 
 

15. 
Byggnads-
skyldighet 

Köparen har för avsikt att:  

 Uppföra en verksamhetsbyggnad för produktion och 
utveckling av bil-, motor-, karosserikomponenter för 
tävlingsbilar på minst 250 m2.  

Köparen har en skyldighet att uppföra ovan beskrivna byggnation.  

Köparen får inte utan kommunens medgivande överlåta Fastigheten 
innan byggnadsskyldigheten fullgjorts. Denna skyldighet ska anses 
vara fullgjord när slutbesiktning godkänts. 

Om Köparen inte inom två (2) år från tillträdesdagen fullgjort 
byggnadsskyldigheten, eller om Köparen innan denna fullgjorts utan 
Säljarens medgivande överlåter hela eller del av Fastigheten, har 
Säljaren rätt till ett vite motsvarande 25 % av Köpeskillingen för 
Fastigheten.  

Köparen kan återsälja Fastigheten till kommunen för samma 
köpeskilling för att undvika vitesförfarande. 

Köparen har rätt till skälig tidsförlängning vid försening som 
Köparen inte kunnat påverka. 
 

16. Villkor Detta avtal gäller under förutsättning att 
 Köpeskillingen har erlagts. 
 Kommunstyrelsen godkänner detta avtal.  

 
Om ovanstående villkor ej uppfylls är detta köpeavtal till alla delar 
förfallet. 
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Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka Säljare och Köpare 
tagit var sitt. 

Underskrifter 
 
Timrå den          /         2022 
 
TIMRÅ KOMMUN 
Säljare 
 
 
  
Klas Lundgren  
  
Miljö- och byggchef   
 
 
Säljarens egenhändiga namnteckningar bevittnas: 
 
____________________________ ____________________________ 
 
____________________________ ____________________________ 
 
 
Bergeforsen den         /         2022 
 
Perf Tech Broman Racing 
Köpare 
 
 
_____________________________  
Namnförtydligande:  
 
 
Köpeskillingens erläggande bekräftas härmed: 
 
Timrå den            /           2022 
 
TIMRÅ KOMMUN 
 
____________________________ 
Klas Lundgren 
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Säljarens egenhändiga namnteckning bevittnas: 
 
____________________________ ____________________________ 
 
____________________________ ____________________________ 
 
 
Bilagor 
 
Bilaga 1:  Fastighetsregisterutdrag 
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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: En försäljning av marken kan bidra till tillväxt för ett företag. 
 
 
Service  
Kommentar:       
 
 
Livsmiljö 
Kommentar:       
 
 
Medarbetaren 
Kommentar:       
 
 
Ekonomi 
Kommentar:       
 
 
Om inte, motivera varför beslutet ska tas; 
      
 
 
Namn Olof Lindstrand Förvaltning Miljö- och byggkontoret 
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Tjänsteskrivelse  

 

Samhällsenheten   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Olof Lindstrand 2022-05-03 KS/2022:235 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Beslut om markanvisning vid Årvältsvägen, del av Vivsta 13:19 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Genom direktanvisning godkänna bifogat markanvisningsavtal med Kuusakoski Sverige AB. 
 

2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna 
markanvisningsavtal. 

 
Ärendet 
Företaget Kuusakoski Sverige AB önskar få markanvisning på ett markområde som ligger i direkt 
anslutning till deras nuvarande fastighet. Företaget jobbar med återvinning och för att utveckla deras 
återvinningsverksamhet med elektronik är de i behov av ytterligare mark.  
 
Ärendet har hanterats internt i gruppen för mark- och exploateringsfrågor. Gruppen ser positivt på 
att företaget vill utveckla sin återvinningsverksamhet och på så sätt skapa fler arbetstillfällen i 
kommunen. Företaget kan dock behöva ett nytt tillstånd för att bedriva nya återvinningsmoment. I 
samband med försäljningsärenden av mark har kommunen alltid ett byggnadskrav som ska uppfyllas 
inom två år. Då detta ärende är förknippat med en viss tids hantering för att erhålla ett miljötillstånd 
bedöms en markanvisning ge företaget en trygghet att med ensamrätt på marken kunna skapa 
förutsättningar för en framtida markaffär och inte hamna i tidstrångmål kopplat till byggnadskrav.       
 
Ärendets tidigare behandling 
- 
 
Beslutsunderlag 
Markanvisningsavtal 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kuusakoski Sverige AB 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
Miljö- och byggkontoret 
 
 
Klas Lundgren Olof Lindstrand 
Miljö- och byggchef Verksamhetsansvarig Samhällsenheten



 

 

Markanvisningsavtal för del av Timrå Vivsta 13:19  
Parter 

212000-2395 Timrå kommun  556569-2414 Kuusakoski Sverige AB 

861 82 Timrå, nedan kallad Kommunen  Svedjevägen 6          

    931 36 Skellefteå, nedan kallad Bolaget 

1. Tilldelning 
Bolaget anvisas ett område enligt bilaga 1, del av Vivsta 13:19. Området omfattar ca 5586 m², nedan 

benämnt Fastigheten. 

2. Markanvisning 
Markanvisningen formaliseras genom detta avtal om markanvisning för att säkerställa ensamrätten.  

3. Ändamål 
Bolaget ska använda Fastigheten för att utöka sin verksamhet inom WEEE B2B området, det vill säga 

återvinning av elektronik med särskilt fokus på reparation.  

För området gäller detaljplan för VIVSTA INDUSTRIOMRÅDE, Svetsarvägen, Vivsta 13:1, Vivstamon 

1:16, 1:26, 1:27, 1:43 m fl. som tillåter industriändamål. In- och utfart mot allmän plats kan inte 

anordnas inom Fastigheten. 

4. Markpris 
Markpriset för Fastigheten är 1 396 500 (ENMILJONTREHUNDRANITTIOSEXTUSENFEMHUNDRA) 

kronor. 

Markpriset är beräknat på gällande taxa med diarienummer KS/2021:200 (250 kr/m²). Om ny taxa 

beslutas under markanvisningens löptid ska den nya taxan gälla. 

5. Markanvisningsavgift 
Vid tecknande av markanvisning tas en markanvisningsavgift ut från Bolaget. Avgiften uppgår till 0,5 

prisbasbelopp för ytor upp till 10 000 kvm. Markanvisningsavgiften för Fastigheten uppgår till 24 150 

kr och ska betalas senast 30 dagar efter att markanvisningsavtalet tecknades eller enligt särskilt 

utsänd faktura. 

6. Åtgärder 
Bolaget ska under reservationstiden:  

• säkerställa projektets genomförbarhet med befintlig detaljplan, 

• detaljprojektera projektet, 

• stämma av utformningen med samhällsenheten samt 

• ansöka om erforderliga lov för den verksamhet som ska bedrivas på Fastigheten. 

7. Tillträde – mindre åtgärder 
Bolaget får i och med avtalets undertecknande tillträde till Fastigheten avseende mindre geotekniska 

och miljötekniska undersökningar som inte nämnvärt påverkar Fastighetens skick. 



 

 

Kommunen förbehåller sig dock rätten att använda och disponera fastigheten fritt under 

markanvisningstiden.  

8. Kommande överlåtelseavtal 
Kommunen och Bolaget kommer att ingå överlåtelseavtal när kommunen bedömer att 

förutsättningar för att ingå sådant avtal föreligger.  

9. Fastighetsbildning 
Fastigheten kommer att avstyckas under avtalstiden. Kommunen ombesörjer och bekostar 

avstyckning av Fastigheten. Bolaget ombesörjer och bekostar kommande fastighetsbildningsåtgärder 

som behövs för att genomföra projektet. 

Om Bolaget istället vill att Fastigheten överförs genom fastighetsreglering, sker förrättningsansökan 

först efter tecknat överlåtelseavtal.  

10. Genomförande  
Bolagets etablering ska till varje del vara belägen inom Fastigheten, slänter och dylikt får inte 

placeras utanför Fastigheten.  

11. Anslutningspunkt VA 
Fastigheten kan anslutas till kommunalt VA. Kontakt bör tas tidigt med ledningsägare, Mittsverige 

Vatten AB. Anslutningspunkt kommer att redovisas i nybyggnadskarta. 

12.  Dagvatten 
Om inte annat avtalas med VA-huvudmannen ska dagvatten i första hand omhändertas lokalt genom 

fördröjning och rening – detta åligger varje enskild fastighetsägare att göra. Infiltration ska ske där 

det är möjligt, förslagsvis i genomsläppligt material och svackdiken. Detta ska om möjligt ske vid 

hårdlagda ytor, såsom parkeringar. Dagvattenlösningen ska utformas så att en bra rening av de 

föroreningar som följer med dagvattnet - från bland annat vägar, parkeringsytor och större industrier 

- uppnås.  

Köparen ska svara för och bekosta de åtgärder som behövs för lokalt omhändertagande av 

dagvatten. Förslag för dessa åtgärder ska redovisas och godkännas vid bygglovsprövningen. 

13.  Rättigheter 
Utredning huruvida Området belastas av några inskrivna servitut, nyttjanderätter, officialrättigheter 

eller ledningsrätter eller dyl. avgörs vid lantmäteriförrättningen. Bolaget medger att respektera dessa 

ev. rättigheter som kan komma att belasta Området. 

Såvitt Kommunen känner till belastas inte Fastigheten av någon sådan rättighet. Se dock bifogat 

fastighetsregisterutdrag, bilaga 2. 

14. Byggnadsskyldighet 
Överlåtelseavtalet kommer att innehålla en byggnadsskyldighet som Bolaget måste infria inom en 

viss period efter överlåtelse av Fastigheten. Överlåtelseavtalet kan komma att innehålla 

bestämmelser om återtagandeförbehåll, vite och/eller tilläggsköpeskilling om inte 

byggnadsskyldigheten uppfylls. 



 

 

15.  Föroreningar 
Kommunen har inte utfört några provtagningar inom Fastigheten och har därför ingen kännedom om 

föroreningssituationen.  

16. Överlåtelse av markreservation 
Markanvisningen får inte överlåtas till annan juridisk person utan Kommunens skriftliga 

godkännande. 

17.  Tidsbegränsning 
Markanvisningen är tidsbegränsad och upphör automatiskt 24 månader efter avtalets 

undertecknande, om inte kommunstyrelsen dessförinnan beviljat en förlängning. 

18.  Återtagande av markanvisning 
Kommunen har rätt att återta markanvisningen under den tidsbegränsade perioden om Bolaget 

uppenbart inte förmår eller avser att genomföra projektet i den takt eller på det sätt som avsågs vid 

markanvisningen. Återtagen markanvisning ger inte Bolaget rätt till ersättning. 

19.  Övrigt 
I övrigt gäller ”Riktlinjer för markanvisning för exploatering” i den omfattning det inte strider mot 

detta avtal, bilaga 3. 

20. Villkor 
Som villkor för detta avtals bestånd gäller: 

• Att kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtalet genom beslut om markanvisning till 

Bolaget. 

• Att markanvisningsavgift erläggs. 

21.  Tvist 
Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 

22. Avtal 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. 

  

TIMRÅ 2022- TIMRÅ 2022- 

TIMRÅ KOMMUN KUUSAKOSKI SVERIGE AB 

 

……………………………………………………………… 

Stefan Dalin, kommunstyrelseordförande 

 

..................................................................  

Andreaz Strömgren, kommunchef 

 

………………………………………………………….. 

Namnförtydligande:  

 

..............................................................  

Namnförtydligande:  

  



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 
 
 

 

 

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: Företaget kan genom en markanvisning skapa möjligheter att tillförskaffa sig nödvändiga 
tillstånd för att utveckla sin verksamhet och på så sätt skapa fler arbetstillfällen till kommunen. 
 
 
Service  
Kommentar:       
 
 
Livsmiljö 
Kommentar:       
 
 
Medarbetaren 
Kommentar:       
 
 
Ekonomi 
Kommentar:       
 
 
Om inte, motivera varför beslutet ska tas; 
      
 
 
Namn Olof Lindstrand Förvaltning Miljö- och byggkontoret 
 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Samhällsenheten   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Olof Lindstrand 2022-05-03 KS/2022:236 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Beslut om markanvisning vid Svetsarvägen, del av Vivsta 13:19 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Genom direktanvisning godkänna bifogat markanvisningsavtal med Stena Recycling 
International AB. 
 

2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna 
markanvisningsavtal. 

 
Ärendet 
Företaget Stena Recycling International AB önskar få markanvisning på ett markområde som ligger i 
direkt anslutning till deras nuvarande fastighet. Företaget jobbar med återvinning och för att utveckla 
deras återvinningsverksamhet är de i behov ytterligare mark. 
 
Ärendet har hanterats internt i gruppen för mark- och exploateringsfrågor. Gruppen ser positivt på 
att företaget vill utveckla sin återvinningsverksamhet och på så sätt skapa fler arbetstillfällen i 
kommunen. Företaget kan dock behöva ett nytt tillstånd för att bedriva nya återvinningsmoment. I 
samband med försäljningsärenden av mark har kommunen alltid ett byggnadskrav som ska uppfyllas 
inom två år. Då detta ärende är förknippat med en viss tids hantering för att erhålla ett miljötillstånd 
bedöms en markanvisning ge företaget en trygghet att med ensamrätt på marken kunna skapa 
förutsättningar för en framtida markaffär och inte hamna i tidstrångmål kopplat till byggnadskrav.       
 
 
Ärendets tidigare behandling 
- 
 
Beslutsunderlag 
Markanvisningsavtal 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Stena Recycling International AB 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
Miljö- och byggkontoret 
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Tjänsteskrivelse  

 

Samhällsenheten   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Olof Lindstrand 2022-05-03 KS/2022:236 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

Klas Lundgren Olof Lindstrand 
Miljö- och byggchef Verksamhetsansvarig Samhällsenheten



 

 

Markanvisningsavtal för del av Timrå Vivsta 13:19    

1. Parter 
212000-2395 Timrå kommun 556732-2903 Stena Recycling International AB 

861 82 Timrå, nedan kallad Kommunen Fiskhamnsgatan 8 B, 414 58 Göteborg,        

 nedan kallad Bolaget 

2. Tilldelning 
Bolaget anvisas ett område enligt bilaga 1, del av Vivsta 13:19. Området omfattar ca 7093 m², nedan 

benämnt Fastigheten. 

3. Markanvisning 
Markanvisningen formaliseras genom detta avtal om markanvisning för att säkerställa ensamrätten.  

4. Ändamål 
Bolaget ska använda Fastigheten för att bygga ut och utvidga verksamheten som avser mottagandet 

av farligt avfall.   

För området gäller detaljplan för VIVSTA INDUSTRIOMRÅDE, Svetsarvägen, Vivsta 13:1, Vivstamon 

1:16, 1:26, 1:27, 1:43 m fl. som tillåter industriändamål. In- och utfart kan anordnas inom 

Fastigheten. 

5. Markpris 
Markpriset för Fastigheten är 1 773 250 

(ENMILJONSJUHUNDRASJUTTIOTRETUSENTVÅHUNDRAFEMTIO) kronor. 

Markpriset är beräknat på gällande taxa med diarienummer KS/2021:200 (250 kr/m²). Om ny taxa 

beslutas under markanvisningens löptid ska den nya taxan gälla. 

6. Markanvisningsavgift 
Vid tecknande av markanvisning tas en markanvisningsavgift ut från Bolaget. Avgiften uppgår till 0,5 

prisbasbelopp för ytor upp till 10 000 kvm. Markanvisningsavgiften för Fastigheten uppgår till 24 150 

kr och ska betalas senast 30 dagar efter att markanvisningsavtalet tecknades eller enligt särskilt 

utsänd faktura. 

7. Åtgärder 
Bolaget ska under reservationstiden:  

• säkerställa projektets genomförbarhet med befintlig detaljplan, 

• detaljprojektera projektet, 

• stämma av utformningen med samhällsenheten samt 

• ansöka om erforderliga lov för den verksamhet som ska bedrivas på Fastigheten. 

8. Tillträde – mindre åtgärder 
Bolaget får i och med avtalets undertecknande tillträde till Fastigheten avseende mindre geotekniska 

och miljötekniska undersökningar som inte nämnvärt påverkar Fastighetens skick. 



 

 

Kommunen förbehåller sig dock rätten att använda och disponera fastigheten fritt under 

markanvisningstiden.  

9. Kommande överlåtelseavtal 
Kommunen och Bolaget kommer att ingå överlåtelseavtal när kommunen bedömer att 

förutsättningar för att ingå sådant avtal föreligger.  

10. Fastighetsbildning 
Fastigheten kommer att avstyckas under avtalstiden. Kommunen ombesörjer och bekostar 

avstyckning av Fastigheten. Bolaget ombesörjer och bekostar kommande fastighetsbildningsåtgärder 

som behövs för att genomföra projektet. 

Om Bolaget istället vill att Fastigheten överförs genom fastighetsreglering, sker förrättningsansökan 

först efter tecknat överlåtelseavtal.  

11. Genomförande  
Bolagets etablering ska till varje del vara belägen inom Fastigheten, slänter och dylikt får inte 

placeras utanför Fastigheten.  

12. Anslutningspunkt VA 
Fastigheten kan anslutas till kommunalt VA. Kontakt bör tas tidigt med ledningsägare, Mittsverige 

Vatten AB. Anslutningspunkt kommer att redovisas i nybyggnadskarta. 

13.  Dagvatten 
Om inte annat avtalas med VA-huvudmannen ska dagvatten i första hand omhändertas lokalt genom 

fördröjning och rening – detta åligger varje enskild fastighetsägare att göra. Infiltration ska ske där 

det är möjligt, förslagsvis i genomsläppligt material och svackdiken. Detta ska om möjligt ske vid 

hårdlagda ytor, såsom parkeringar. Dagvattenlösningen ska utformas så att en bra rening av de 

föroreningar som följer med dagvattnet - från bland annat vägar, parkeringsytor och större industrier 

- uppnås.  

Köparen ska svara för och bekosta de åtgärder som behövs för lokalt omhändertagande av 

dagvatten. Förslag för dessa åtgärder ska redovisas och godkännas vid bygglovsprövningen. 

14.  Rättigheter 
Utredning huruvida Området belastas av några inskrivna servitut, nyttjanderätter, officialrättigheter 

eller ledningsrätter eller dyl. avgörs vid lantmäteriförrättning. Bolaget medger att respektera dessa 

ev. rättigheter som kan komma att belasta Området. 

Såvitt Kommunen känner till belastas inte Fastigheten av någon sådan rättighet. Se dock bifogat 

fastighetsregisterutdrag, bilaga 2. 

15. Byggnadsskyldighet 
Överlåtelseavtalet kommer att innehålla en byggnadsskyldighet som Bolaget måste infria inom en 

viss period efter överlåtelse av Fastigheten. Överlåtelseavtalet kan komma att innehålla 

bestämmelser om återtagandeförbehåll, vite och/eller tilläggsköpeskilling om inte 

byggnadsskyldigheten uppfylls. 



 

 

16.  Föroreningar 
Kommunen har inte utfört några provtagningar inom Fastigheten och har därför ingen kännedom om 

föroreningssituationen.  

17. Överlåtelse av markreservation 
Markanvisningen får inte överlåtas till annan juridisk person utan Kommunens skriftliga 

godkännande. 

18.  Tidsbegränsning 
Markanvisningen är tidsbegränsad och upphör automatiskt 24 månader efter avtalets 

undertecknande, om inte kommunstyrelsen dessförinnan beviljat en förlängning. 

19.  Återtagande av markanvisning 
Kommunen har rätt att återta markanvisningen under den tidsbegränsade perioden om Bolaget 

uppenbart inte förmår eller avser att genomföra projektet i den takt eller på det sätt som avsågs vid 

markanvisningen. Återtagen markanvisning ger inte Bolaget rätt till ersättning. 

20.  Övrigt 
I övrigt gäller ”Riktlinjer för markanvisning för exploatering” i den omfattning det inte strider mot 

detta avtal, bilaga 3. 

21. Villkor 
Som villkor för detta avtals bestånd gäller: 

• Att kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtalet genom beslut om markanvisning till 

Bolaget. 

• Att markanvisningsavgift erläggs. 

22.  Tvist 
Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 

23. Avtal 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. 

  

TIMRÅ 2022- TIMRÅ 2022- 

TIMRÅ KOMMUN STENA RECYCLING AB 

 

……………………………………………………………… 

Stefan Dalin, kommunstyrelseordförande 

 

..................................................................  

Andreaz Strömgren, kommunchef 

 

………………………………………………………….. 

Namnförtydligande:  

 

..............................................................  

Namnförtydligande:  

  



 

 

 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 
 
 

 

 

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: Genom en markanvisning kan företaget få tid på sig att erhålla nödvändiga tillstånd för 
att utveckla sin verksamhet som i förlängningen kan ge fler arbetstillfällen i kommunen 
 
 
Service  
Kommentar:       
 
 
Livsmiljö 
Kommentar:       
 
 
Medarbetaren 
Kommentar:       
 
 
Ekonomi 
Kommentar:       
 
 
Om inte, motivera varför beslutet ska tas; 
      
 
 
Namn Olof Lindstrand Förvaltning Miljö- och byggkontoret 
 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Samhällsenheten   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Olof Lindstrand 2022-05-04 KS/2022:231 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Beslut om planbesked, Torsboda Norr, Torsboda 1:2 m fl. 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Lämna positivt planbesked 
2. Uppdra till samhällsenheten att påbörja planläggning 
3. Prioritera planen som nr 1 i planprioriteringen 

 
Ärendet 
Det kommunala bolaget Timrå Invest AB ansöker om planbesked för att pröva möjligheten att 
planlägga ett område om ca 72 ha norr om E4 i Torsboda. Området önskas planläggas för 
markanvändning för industriändamål. Bolaget skriver i sin ansökan att området som angränsar till 
det nyligen planlagda området Torsboda Syd kan utgöra en del i en etablering för den platsen eller 
fungera som en fristående större etablering. 
 
I området finns idag två befintliga täktverksamheter med gällande tillstånd. 
Fastighetsägarna/verksamhetsutövarna är medvetna om bolagets ambition med området och en 
dialog om markförvärv pågår. Närmsta bostadsbebyggelse i privat ägo ligger ca 200 meter från 
området. Inom området finns det 3 st möjliga fornlämningar i form av kolningsanläggningar. Det 
finns naturvärden i form av mindre del sumpskog i områdets norra del samt ett vattendrag som löper 
genom området i den södra delen. Riksintresse för framtida järnväg angränsar till området i den 
norra delen.  
     
Området har stöd i kommunens översiktsplan där området benämns som ”Utvecklingsområde för 
näringsliv 8” samt där del av det sökta området, närmast väg E4, utgörs av mark tänkt för 
verksamheter. Vidare har området en naturlig koppling till ”Utvecklingsområde för näringsliv 9” som 
nyligen detaljplanelagts och där en överenskommelse med Trafikverket slutits om det vidare arbetet 
med en trafikplats som krävs för att kunna trafikförsörja det området men som också i förlängningen 
kan trafikförsörja området Torsboda Nord. 
 
Samhällsenheten bedömer att området kan prövas i en planläggningsprocess för markanvändning för 
industriändamål. Området kan tillsammans med det nyligen planlagda området Torsboda Syd skapa 
mycket goda förutsättningar för en eller flera stora etableringar som kan medverka till tillväxt för 
hela regionen. 
 
En planprocess kan påbörjas under sommaren 2022 och kan förväntas avslutas under sommaren 
2023. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kartbilaga 



2 
Tjänsteskrivelse  

 

Samhällsenheten   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Olof Lindstrand 2022-05-04 KS/2022:231 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

Ansökan om planbesked 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Timrå Invest AB 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
Miljö- och byggkontoret 
 
 
Klas Lundgren Olof Lindstrand 
Miljö- och byggchef Planarkitekt

















Timrå Kommun 
Miljö & Byggkontoret 

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 

 

 

KARTBILAGA 

 

Kartan ovan visar lokaliseringen. 

 

Kartan ovan visar översiktsplanens utpekade områden för näringsliv i Torsboda. 

Området 



 

 

 



 
 
 

 

 

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: Området kan skapa möjligheter för en eller flera etableringar som kan skapa en mängd 
arbetstillfällen för kommunen och till gagn för hela regionen.  
 
 
Service  
Kommentar:       
 
 
Livsmiljö 
Kommentar:       
 
 
Medarbetaren 
Kommentar:       
 
 
Ekonomi 
Kommentar:       
 
 
Om inte, motivera varför beslutet ska tas; 
      
 
 
Namn Olof Lindstrand Förvaltning Miljö- och byggkontoret 
 



Detaljplaner

Kategori Prioritering Detaljplan Diarenr Planarkitekt Skede Status/Kommentar

A 1 Bostads och centrumbebyggelse vid Bergeforsparken KS/2018:238 Inför samråd

A 2 Planprogram Ubo 4 KS/2021:492
Inför 

godkännande

A 3 Förskola i Söråker KS/2019:435 Uppdrag

A 4 Skeppsholmen/Midlanda KS/2019:174 Uppdrag

A 5 Planprogram Åstön  Uppdrag

A 6 Äldreomsorgscenter KS/2021:524 Inför samråd

A 7 Tomter i Bäräng KS/2020:214 Uppdrag

A 8 Detaljplan för del av Åstön Uppdrag

A 9 GC-väg längs Berglundavägen

B 10 Utökade byggrätter i Gäddviken B145 och D144 KS/2018:431 Uppdrag

B 11 Timmerupplag i Torsboda Uppdrag

B 12 B118 Åstön, utökade byggrätter  Uppdrag

B 13 B142 Storsand, utökade byggrätter   Uppdrag

B 14 B108 Oxviken, utökade byggrätter   Uppdrag

B 15 B112 Våle, utökade byggrätter   Uppdrag

B 16 B122 Märrgård, utökade byggrätter  Uppdrag

B 17 B131 Holmö, utökade byggrätter   Uppdrag

B 18 B143 Inre Tynderösundet, utökade byggrätter   Uppdrag

B 19 B105 Oxviken (Pikudden), utökade byggrätter   Uppdrag

B 20 B110 Skäggsta, utökade byggrätter   Uppdrag

B 21 B151 Storsand, utökade byggrätter   Uppdrag

B 22 D148 Märrgård, utökade byggrätter  Uppdrag

B 23 D178 Märrgård, utökade byggrätter  Uppdrag

B 24 B147 Våle, utökade byggrätter  Uppdrag

B 25 B144 Skilsåker, utökade byggrätter  Uppdrag

B 26 D154 Oxviken, utökade byggrätter   Uppdrag

B 27 D189 Unnviken, utökade byggrätter  Uppdrag Kan prioriteras efter 2021

C 28 Vivstavarv 1:92 och 1:103 KS/2019:470 Uppdrag Inför granskning
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Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Andreaz Strömgren 2022-05-04 KS/2022:99 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 31 23 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Svar - revisionsrapport grundläggande granskning kommunstyrelsen 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Avge svar på revisionsrapport Grundläggande granskning enligt kommunledningskontorets 
förslag. 

 
2. Uppdra till kommunchefen att under 2022 precisera målstyrningen och förbättra uppföljning 

för verksamhetsplan och budget 2023 som tillgodoser revisionens krav. 
 

3. Uppdra till kommunchefen att utveckla arbetet med den interna kontrollen och tydligare 
motivera hantering av områden med höga riskvärden i internkontrollplan för 2023. 

 
Ärendet 
Revisionen har föreslagit kommunfullmäktige i övergripande granskning av kommunens verksamhet 
att bevilja kommunstyrelsens ansvarsfrihet. Revisionens sammanfattande bedömning utifrån 
granskningens syfte är att styrelsen bör se över arbetet med målstyrning och uppföljning för att 
säkerställa ändamålsenlig måluppfyllelse mot kommunfullmäktiges mål samt se över arbetet med 
intern kontroll och uppföljning av det. Kommunstyrelsen ska svara på revisionens grundläggande 
granskning och vid behov vidta aktiva åtgärder för att förbättra avvikelser. Svar på revisionsrapporten 
anges i tjänsteskrivelsen. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att vidta nödvändiga 
åtgärder. 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
Kommunledningskontorets svar på revisionsrapporten 
Revisionen har granskat målstyrningen, den ekonomiska uppföljningen samt den interna kontrollen. 
Revisionen har inget att anmärka mot den ekonomiska uppföljningen. De konstaterar även att 
kommunstyrelsen har antagit mått och anvisningar för måluppfyllelsen samt att dessa har följts upp. 
Det räcker dock inte, enligt revisionen att det kan ske en gång per år utan måste göras även vid 
åtminstone delår. 
 
Kommunledningskontorets bedömning: Trenden för målen och bidragen har följts löpande under 
verksamhetsåret. Exempelvis bör revisionen notera att aktiva åtgärder vidtogs på grund av 
arbetslösheten och de demografiska siffrorna med aktiva beslut om att arbeta med en stor etablering 
med flera tusen arbetstillfällen, skapa ett bolag för ändamålet och aktiviteterna hade god effekt även 
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Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Andreaz Strömgren 2022-05-04 KS/2022:99 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 31 23 

om det inte innebar en etablering (av 49 kommuner kom Timrå-Sundsvall på tredje plats och 
etableringen gick till Göteborg). Det var rätt åtgärder men effekten – lyckad etablering – var 
otillräcklig. Såväl mål som mått har följts upp vid fyramånadersrapport och delår och aktiva beslut 
har vidtagits. Trenden med företagsamhet, företagsklimat samt arbetslöshet har följts under hela året 
och rapporterats löpande i lägesbeskrivningar till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen kan bli bättre på att precisera den effekt som nämnden ska bidra med till 
fullmäktiges inriktningsmål och målbilder, inte minst kopplat till de fullmäktigeuppdrag som ges för 
året. Åtgärder är vidtagna för att tydligare beskriva effekt på kommunnivå som kan ligga till grund 
förmått med trendbedömning på nämndnivå. 
 
Däremot kräver kommunens styrmodell att nyckeltal, mått och trend ska mäta faktisk effekt i 
samhällslivet, inte ”räkna pinnar” och aktiviteter internt. Det gör det svårt att följa effekt vid 
fyramånaders och delår, men skapar faktiskt och reellt värde för medborgare, företag och besökare. 
Kvantitativ och kvalitativ analys under året görs och påverkar planering och prioritering av 
aktiviteter under året. Det avser kommunen att hålla fast vid. 
 
Revisionen har följt upp internkontrollen för kommunstyrelsen. De anmärker på att vissa punkter i 
risk- och väsentlighetsanalysen med höga risk- och väsentlighetsvärden inte har legat till grund för 
kontroll i planen. Anledningen har varit att kommunstyrelsen har prioriterat annan aktivitet än 
internkontroll för att hantera risken. 
 
Kommunledningskontorets bedömning: Internkontroll ska per definition vara en kontroll av 
kontrollen. När ett kontrollsystem är upprättat, ny arbetsprocess tagen eller styrdokument beslutat, då 
används internkontroll för att bedöma om det fungerar. Däremot bör internkontroll skiljas från 
verksamhetsutveckling.  
 
Vissa identifierade risker hanteras bättre under ett verksamhetsår med aktiv verksamhetsutveckling, 
kunskapshöjning eller utbildning. Det är då rimligt att arbeta med en sådan aktiv åtgärd i 
verksamhetsplaneringen än att under det verksamhetsåret bedriva aktiv internkontroll på området. 
När väl verksamhetsutvecklingen har genererat nya arbetsprocesser, kontrollsystem, styrdokument 
eller utbildningssatsningar är det lämpligt att följa upp om det fungerar med internkontroll. 
Avsaknad av en fungerande kontrollmetod kan också leda till andra aktiva åtgärder än kontrollmetod 
för att hantera risken. 
 
Kommunledningskontoret vidhåller att det är av vikt att fortsätta göra en sådan sortering i risk- och 
väsentlighetsanalys – alla risker bör inte hanteras med internkontroll. Däremot bör kommunstyrelsen 
mer noggrant redogöra för den sorteringen i risk- och väsentlighetsanalys och aktivt motivera varför 
inte punkter med höga riskvärden per automatik hamnar i internkontrollplanen. 
 
 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
 
 
Andreaz Strömgren 
Kommunchef



 
 
 

 
 
 
 
Timrå kommun 
kommunstyrelsen 
 

För kännedom: Kommunfullmäktiges 
presidium 
 
 

   
   
   
   
   

2022-02-01   

Revisionsrapport ”Grundläggande granskning – kommunstyrelsen” 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en grundläggande granskning för att 
bedöma om kommunstyrelsen har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och 
kontroll av verksamheten. 

Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i 
rapporten senast den 20 maj 2022. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas 
och när de beräknas vara genomförda.  

Svaret skickas till Lena Medin, KPMG (mailadress lena.medin@kpmg.se) för vidarebefordran till 
revisorerna.  

För Timrå kommuns revisorer 

Sten Ekström  Kenneth Norberg  
Ordförande   Vice ordförande  
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1 Sammanfattning 
Kommunallagen (KL 12 kap 1§) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all 
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde. 
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende 
styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande 
insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma 
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisnings-
system och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan. 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att styrelsen bör se över 
arbetet med målstyrning och uppföljning för att säkerställa ändamålsenlig måluppfyllelse 
mot kommunfullmäktiges mål samt se över arbetet med intern kontroll och uppföljning 
av det. 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen 
att se över arbetet med målstyrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges mål, se 

avsnitt 3.1 
att se över arbetet med intern kontroll, se avsnitt 3.3 
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2 Inledning/bakgrund 
Kommunallagen (KL 12 kap 1§) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all 
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde. 
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende 
styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande 
insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma 
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisnings-
system och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma om 
styrelse och nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och 
kontroll av verksamheten. 
Resultatet av granskningen ligger till grund för revisorernas ansvarsprövning 
tillsammans med övriga granskningar. 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen (2017:725) 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier av underlag från kommunstyrelsen 
— Intervjuer med kommunstyrelsen  

 
Rapporten är faktakontrollerad av styrelsens ordförande och kommunchef. 
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Målstyrning 

Timrå kommun har för år 2021 antagit en ny styrmodell som utgår från vision 2025 Timrå 
– en stark kommun i en växande region. Med visionen som utgångspunkt har 
kommunfullmäktige formulerat övergripande målbilder med tillhörande inriktningsmål. 
Kopplat till den övergripande målbilden har tre fokusområden som inkluderar uppdrag till 
nämnderna och styrelse i syfte att främja kommunens styrning tagits fram. Av 
styrmodellen, som gäller för hela kommunen, framgår även principer för styrning som 
genomsyrar hela organisationen:  
 

 Värde som resultat 
 Helhetssyn och koncernnytta 
 Handlingsutrymme 
 Analys, dialog och lärande  

Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges styrmodell har nämnderna och 
kommunstyrelsen antagit verksamhetsplaner där deras bidrag till visionen, de 
övergripande målbilderna och fokusområdena formuleras. I verksamhetsplanerna ska 
nämnderna och kommunstyrelse ange hur de bidrar till de övergripande inriktningsmålen 
och hur uppdragen ska hanteras samt ange hur verksamheterna ska följas upp i enlighet 
med önskade effekter. Slutligen har förvaltningarna ansvaret att planera och utföra 
verksamhet i enlighet med nämndernas och kommunstyrelsens beslut. 
Kommunstyrelsen antog den 10 november 20201 verksamhetsplan för år 2021. Av 
verksamhetsplanen framgår hur styrelsen avser bidra till fullmäktiges sex övergripande 
inriktningsmål, de uppdrag som kommunfullmäktige har lagt och strategierna för att nå 
målen samt ett antal mått för uppföljning av målen.  
Av verksamhetsplanen framgår inga nivåer för måtten som ska uppnås för att målen ska 
anses vara uppnådda. Däremot framgår det av kommentarer hur styrelsen avser arbeta 
med målen. Styrelsen noterar i verksamhetsplanen att de, i enlighet med styrmodellen, 
inte har fastställt mål som utgörs av mått med målnivåer då de istället syftar till att vidta 
åtgärder som kan bidra till att stärka önskvärd trend för måluppfyllelse. 
Verksamhetsplanen redogör vidare för hur styrelsen avser bidra till fullmäktiges 
fokusområden med tillhörande uppdrag. 
Vi har tagit del av fyramånadersrapporten per 2021-04-30 och delårsrapporten  
per 2021-08-312. Av delårsrapporten per sista augusti framgår att styrelsen följt upp 
samtliga inriktningsmål. Styrelsen bedömer att de bidrar till fyra av sex inriktningsmål och 
att de delvis bidrar till det andra målet avseende ”växande kunskaper och färdigheter 
genom hela livet”. 
Vad gäller det fjärde målet avseende ”fler i arbete” bedömer styrelsen att de inte bidrar 
till målet trots att planerade aktiviteter har genomförts enligt plan och att ytterligare en 

 
1 KS 2020-11-10 § 370 
2 KS 2021-10-05 § 300 
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åtgärd har vidtagits efter beslut vid rapporteringen av fyramånadersrapporten per sista 
april. Styrelsen bedömer däremot att vidtagna måluppfyllande åtgärder är tillräckliga för 
att långsiktigt förbättra resultatet och uppnå målet. 
Styrelsen har följt upp samtliga uppdrag tillhörande fokusområdena och vi noterar att 
fyra av fem pågår enligt plan samt att ett fokusområde bedöms som slutfört. 
Vi noterar att flera av måtten saknar mätvärden för år 2021 eftersom den officiella 
statistiken redovisas endast en gång per år, i några fall inte ens årligen.  

3.1.1 Bedömning 
Vi noterar att styrelsen har utformat mått för målen. Däremot bedömer vi att måtten inte 
är tillräckliga för att bedöma om styrelsens bidrag till målen är effektiva eftersom flera av 
måtten endast redovisas en gång per år. Vi menar att detta begränsar möjligheten att 
bedöma huruvida styrelsens styrning är effektiv och ändamålsenlig, åtminstone per sista 
augusti. 
Vi anser att måtten behöver utvecklas för att bättre kunna utvärdera om vidtagna 
åtgärder ger effekt samt säkerställa att genomförda aktiviteter leder till god 
måluppfyllelse. 

3.2 Ekonomistyrning 
Kommunstyrelsen antog i samband med verksamhetsplanen budget för år 2021 
motsvarande drygt 105 mnkr. 
Vi har tagit del av fyramånadersrapporten per 2021-04-30 och delårsrapporten  
per 2021-08-31. Av delårsrapporten per sista augusti framgår en positiv budgetavvikelse 
på 7,3 mnkr. Helårsprognosen uppgår till ett överskott på 4,3 mnkr. 

3.2.1 Bedömning 
Vi har inga kommentarer. 
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3.3 Uppföljning av intern kontroll 
Kommunstyrelsen antog den 2 mars 20213 internkontrollplan för året. Till grund för 
internkontrollplanen, som omfattar fem punkter, ligger en upprättad risk- och 
väsentlighetsanalys.  
Vi noterar att det finns ett flertal punkter i risk- och väsentlighetsanalysen, som inte 
fastställts i internkontrollplanen, med högre riskvärden än punkten 
”delegationsordningen” som fastställts i internkontrollplanen. 
Vi noterar att ett antal punkter i risk- och väsentlighetsanalysen med ett högt 
kvantifieringsvärde inte har valts ut till internkontrollplanen. Det har i samband med 
faktakontrollen förklarats med att verksamhets- och kontrollsystemet för det aktuella 
området behöver utvecklas istället för att kontrolleras. Ett exempel är enligt uppgift 
mutor och jäv där alla chefer har utbildats i ny styrmodell med värdegrund där särskild 
vikt har lagts vid den offentliga etiken, förvaltningslagens reglering av jäv och att 
opartiskhet och saklighet är oerhört viktigt. Cheferna har genomfört genomgång och 
övningar av styrmodell och principer med sina personalgrupper på hemmaplan. 
Vi har tagit del av uppföljning av intern kontroll avseende ”delegationsordningen”4 och 
noterar att inga avvikelser rapporteras. 

3.3.1 Bedömning 
Vi konstaterar att styrelsen upprättat en risk- och väsentlighetsanalys till grund för 
internkontrollplanen. Vi anser dock att styrelsen bör säkerställa att de mest väsentliga 
punkterna fastställs i internkontrollplanen i syfte att möjliggöra effektiv kontroll av de 
områden som innebär störst risker för verksamheten. 
Vidare anser vi att styrelsen regelbundet bör följa upp intern kontroll i enlighet med de 
granskningstillfällen som uppges av internkontrollplanen. Detta för att möjliggöra 
vidtagandet av åtgärder när potentiella avvikelser identifieras. 

  

 
3KS 2021-03-02 § 80 
4KS 2021-10-05 § 301 
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4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att styrelsen bör se över 
arbetet med målstyrning och uppföljning för att säkerställa ändamålsenlig måluppfyllelse 
mot kommunfullmäktiges mål samt se över arbetet med intern kontroll och uppföljning 
av det. 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen 
att se över arbetet med målstyrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges mål, se 

avsnitt 3.1 
att se över arbetet med intern kontroll, se avsnitt 3.3 
 
 
Datum som ovan 

KPMG AB 

Lena Medin Kristin Larsson 
Certifierad kommunal revisor Kommunal revisor 

 

 
Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Andreaz Strömgren 2022-04-14 KS/2022:189 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 31 23 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Delegationsordning för kommunstyrelsen 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Fastställa delegationsordning för kommunstyrelsen. 
 

2. Upphäva delegationsordning fastställd KS 2019-04-09 § 130. 
 
 
Ärendet 
Det finns behov av att göra justeringar av delegationsordningen, framförallt för att kunna arbeta med 
det nya säkerhetsläget och genomförandet av plan för krisberedskap samt program för trygghet och 
säkerhet. Syftet är att kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten för kommunövergripande 
styrdokument för krisberedskap, trygghet och säkerhet till kommunchefen när det handlar om mer 
detaljerade styrande dokument som behöver hanteras av säkerhetsklassade personer och med hög 
informationssäkerhet. Tillvägagångssättet följer kommunfullmäktiges beslut om program och plan 
för området. 
 
Efter fastställd delegationsordning fattar kommunchefen beslut om vidaredelegation av 
beslutanderätten och upprättar fullständig delegationsordning där även angiven vidaredelegation 
framgår. Vidaredelegationen behöver revideras utifrån översyn av kommunledningskontorets 
organisation. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KS 2019-04-09 § 130 Delegationsordning för kommunstyrelsen (KS/2019:132) 
 
KF 2019-11-25 § 192 Program för arbetet med trygghet och säkerhet i Timrå kommun 2020-2023 
 
KS 2020-04-07 § 159 Information om Krisledningsplan för Timrå kommun (KS/2019:521) 
 
Delegationsbeslut KS 2020-02-04 § 4  Revidering av Krisledningsplan för Timrå kommun 2020-2023 
(KS/2019:521) 
 
Beslutsunderlag 
Delegationsordning för kommunstyrelsen_2022_spåra ändringar 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
 
Exp     /     2022 
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Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Andreaz Strömgren 2022-04-14 KS/2022:189 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 31 23 

 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
 
 
Andreaz Strömgren 
Kommunchef
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DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT I 
ENLIGHET MED KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE 
 
Fastställd av kommunstyrelsen 2022-05-24 § xxx 
Ändringarna gäller fr o m 2022-06-01 
 
 
 

Delegationsordning 
Kommunstyrelsen 

 
 

 
Fastställd den 24 maj 2022, KS/2022:189, att gälla från och med 2022-06-01 

 
 
 

I delegationsordningen finns regler om vem som får fatta beslut på kommunstyrelsens vägnar och 
hur detta ska ske. 
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1. Om delegation 

1.1. Delegationens syfte 
En kommunstyrelse har till uppgift att fatta ett stort antal beslut. Det är praktiskt omöjligt att 
kommunstyrelsen fattar beslut i samtliga ärenden som faller inom ansvarsområdet. 
Kommunstyrelsen är en kommunal nämnd och syftet med att nämnders beslutanderätt kan delegeras 
är att avlasta från löpande rutinärenden. Tanken är att kommunstyrelsen ska kunna ägna mer tid och 
uppmärksamhet åt frågor av större betydelse samt att leda och följa upp förvaltningens arbete utifrån 
uppdrag, mål och budget. Ökad delegering av befogenheter till de anställda är också ett viktigt medel 
för att förbättra service och handläggningstider samt effektiviteten inom förvaltningen. 
 
Delegering innebär överföring av beslutanderätt från en nämnd till ett arbetsutskott, en ledamot eller 
ersättare eller en anställd som är underställd nämnden. En nämnds rätt att besluta  
om delegation regleras dels i kommunallagen (2017:725), KL, och dels i speciallagstiftning.  
Av delegationsordningen framgår vilka beslut som ska återrapporteras/anmälas. Ambitionen är att 
kommunstyrelsen i fortsättningen ska fastställa delegationsordningen i samband med 
mandatperiodens början för att sedan uppdatera denna under hela mandatperiodens gång. 
 

1.2 Vilka beslut kan delegeras? 
Rätten att delegera är inriktad på ett beslutsfattande där det finns ett utrymme för överväganden och 
bedömningar, dock utan att detta utrymme är forum för politiska värderings-frågor, t.ex. 
myndighetsutövning som inte är av principiell natur och verkställande av kommunfullmäktiges 
beslut. Genom delegation effektiviseras den kommunala förvaltningen och medborgarna ges en 
bättre service. Bestämmelser om delegering av ärenden inom en kommunal nämnd finns i 6 kap 37 – 
41 §§ KL. 
  
Enligt 6 kap. 37 § KL får en nämnd uppdra åt 

 presidiet  
 ett utskott  
 en ledamot eller ersättare,  
 en anställd enligt 7 kap 5-8 §§ 

att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller grupp av ärenden. 
 
Enligt 6 kap 39 § KL får en nämnd uppdra åt 

 ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar 
i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas 

1.3 Vilka beslut kan inte delegeras? 
I följande slag av ärenden får beslutanderätten med stöd av 6 kap. 38 § KL inte delegeras:  

 ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet  
 framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut 

av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats  
 ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt  
 ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden  
 ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras 
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Det är dock tillåtet att delegera ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda av principiell 
beskaffenhet som enligt specialförfattning får delegeras till arbetsutskott. 

1.4 Vidaredelegation 
Nämnden kan enligt 7 kap. 6 § KL besluta att ge förvaltningschefen, i det här fallet kommunchefen, 
rätt att delegera vidare sin beslutanderätt till en annan anställd (delegat). I delegationsordningen 
anges detta med tillägget ”med rätt till vidaredelegation”. Enbart uppgifter som delegerats till 
förvaltningschef med sådan befogenhet kan delegeras vidare. Delegationsuppgifter till övriga 
delegater kan inte delegeras vidare. Nämnden är ytterst ansvarig för verksamheten och ska alltid veta 
vem som har rätt att fatta vilka beslut. 

1.5 Beslutsfattande 
Delegationen innebär att beslutsrätten i de i delegationsordningen angivna ärendena överlämnats till 
delegaten som träder i nämndens ställe. Beslut fattas sålunda på nämndens vägnar och har samma 
rättsverkan som beslut fattade av nämnden i plenum.  
 
Nämnden kan när som helst återkalla en delegation. Detta kan göras generellt eller i ett särskilt 
ärende. Nämnden kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt 
ärende, genom att själv ta över ärendet och besluta. Däremot kan nämnden inte ändra ett beslut som 
redan är fattat av en delegat. Delegationen innebär att beslutsfattaren beslutar i nämndens ställe. Om 
nämnden anser att en delegat inte fullgjort sina uppgifter enligt nämndens intentioner kan nämnden 
däremot återkalla delegationen. 
 
Den som enligt denna delegationsordning har behörighet att fatta ett beslut är också behörig att 
verkställa beslutet. Det innebär att delegaten är behörig att i nämndens namn ingå de avtal, 
underteckna de handlingar (skrivelser, informationsblad och annat) och i övrigt företa de 
rättshandlingar som behövs för att genomföra beslutet.  
 
Delegerad beslutanderätt ska utövas i överensstämmelse med gällande författningar samt 
kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndens styrdokument och rymmas inom ramen för 
anslagna medel. Ärenden delegerade till nämndens ordförande beslutas vid förhinder av denna av 
vice ordföranden. 
 
Vid förfall för delegater i övrigt övertas beslutanderätten 

 av den som förordnats som vikarie på delegatens tjänst 
 om vikarie inte har förordnats, av den som enligt uppdragsbeskrivning är 

närmaste chef för delegaten. 
  
Som allmän princip bör dock gälla att ersättare inte bör besluta i viktigare ärenden om beslut utan 
negativa effekter på verksamheten kan anstå tills delegaten återkommer. 
 
Den som är jävig i ett visst ärende får inte besluta i det eller ens delta i handläggningen. 
Bestämmelser om jäv finns i 6 kap 28-32 §§ KL. Om en delegat är jävig överlämnas ärendet för 
avgörande till närmaste chef eller nämnden. 
 



 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 1 5 (19) 
 

 
 

1.6 Ärenden som inte finns i delegationsordningen 
Ärenden av ren verkställighetskaraktär upptas inte i en delegationsordning. Verkställighet innebär att 
beslutet i fråga följer av tidigare fattade beslut, gällande avtal eller lag/förordning. Det ska i 
sammanhanget inte finnas utrymme för självständiga överväganden och beslutet kan inte överklagas.  
 
Verkställighetsåtgärder är sådana som fattas i det dagliga arbetet och som styrs av regler, riktlinjer, 
arbets- och rutinbeskrivningar. 
 
Verkställighetsåtgärder är exempelvis: 

 att debitera enligt gällande taxa, 
 att i nämndens namn ingå de avtal, underteckna de handlingar (skrivelser, informationsblad 

och annat) och i övrigt företa de rättshandlingar som behövs för att genomföra ett redan fattat 
beslut 

 att företräda kommunens uttalade intressen, som följer av beslutade planer och riktlinjer, i 
samråd med myndigheter (ex. lantmäteriet, domstolsförhandlingar m.m.) 

 att godkänna att information är korrekt eller underlag tillräckliga, exempelvis att grundkarta 
godkänns eller av att ett projekteringsunderlag är tillräckligt 

 att träffa avtal, avyttra och förvärva varor och tjänster till ringa kostnad - belopp under 
100.000 kr kräver inte skriftliga avtal och betraktas därmed som verkställighet 

 Representation, deltagande på utbildning och uppvaktning – för förtroendevalda 
kommunstyrelsens ordförande, för anställda ansvarig chef 

 Åtgärder som följer av arbetsrättslagstiftning och gällande avtal (exempelvis 
samverkansavtal) som inte regleras av delegation inom område 5. Personal i denna ordning 

 Underrätta annan myndighet när lag föreskriver det 
 Begäran om hjälp/handräckning från polis för att möjliggöra tillträde och åtgärder 
 Överlämna/översända handlingar i ett överklagat ärende till överprövande myndighet 
 Vidta inkassoåtgärder eller begära anstånd med betalning av faktura 
 Bokföringsmässiga avskrivningar av fordran som bedöms som osäker eller har gett förlust, 

ska dock bygga på god revisionssed. 
 Att placera medel enligt gällande placeringspolicy och att hantera donationsstiftelsernas 

medelförvaltning. 
 Omsätta befintliga lån i linje med finanspolicyns anvisningar. 
 Ledighetsförklaring inom fastställd budgetram samt visstidsanställningar inom budgetram 
 Beslut avseende arbetets utförande inkluderat arbetstider, ledighet, lönesättning och 

lönerevision, resultat- och utvecklingssamtal, arbetsgivarens förkortning av uppsägningstid 
på medarbetarens begäran, allt enligt lagstiftning och personalpolitiska riktlinjer. 

 Beslut om kompetensutvecklingsinsatser och tjänsteresor, ordföranden ansvarar för nämnd 
och respektive chef för övriga medarbetare 

 Beslut om användandet av egen bil i tjänsten 
 Undertecknande av pensionsbrev som beräknas av KPA Pension AB och som följer av 

pensionsavtal eller beslut av annat behörigt organ 
 Beslut att gå ut på samråd och granskning i enlighet med inriktningen i 

planbeskedet/planuppdraget 
 
Delegationsordningen ska inte heller uppta ärenden som någon enligt någon viss författning (det 
statliga uppdraget) ska besluta i autonomt. 
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Inte heller ingår upprättandet av beslutsförberedande underlag i delegationsordningen, såsom 
tilldelningsbeslut i upphandlingar, fackliga förhandlingar eller samverkansprotokoll. 
Förhandlingsskyldigheten enligt medbestämmandelagen ska fullgöras innan beslut fattas, vilket varje 
delegat ansvarar för enligt denna ordning. 
 
Ärenden som är av principiell natur eller som enligt författning inte får delegeras finns självfallet inte 
heller upptagna i delegationsordningen då ärendena ska avgöras av nämnden. 

1.7 Anmälan av delegationsbeslut 
Enligt 6 kap. 40 § KL ska nämnden besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av 
uppdrag enligt 37 § ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om 
beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap. Delegationsbeslut i brådskande ärenden enligt 
39 § ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 
 
Nämnden beslutar i särskilt beslut vilka delegationsbeslut som ska anmälas till nämnden med stöd av 
6 kap 40 § KL. De delegationsbeslut som nämnden beslutar att inte anmäla till nämnden ska 
tillkännages på kommunens anslagstavla enligt 8 kap 10 §.  
 
Alla beslut som har fattats med stöd av delegation från nämnden ska anmälas till nämnden  
vid närmast påföljande nämndssammanträde. Alla beslut som har fattats med stöd av 
vidaredelegation från Förvaltningschef ska först anmälas till Förvaltningschef och sedan till 
nämnden vid närmast påföljande nämndssammanträde. Vid anmälan av delegationsbeslut är  
det viktigt att man genom nämndens protokoll kan identifiera varje delegationsbeslut med hänsyn till 
bl.a. möjligheten att överklaga besluten och för att delegationsbeslut ska kunna vinna laga kraft. 
 
Syftet med anmälningsskyldigheten är dels att tillgodose nämndens informations- och kontrollbehov, 
dels att se till att beslutet vinner laga kraft. Ett kommunalrättsligt beslut vinner laga kraft efter tre 
veckor räknat från den dag då det tillkännagavs på anslagstavlan att protokollet över beslutet 
justerats. Vad gäller beslut som fattats med stöd av delegation räknas klagotiden från den dag då 
anslag skett avseende justering av protokoll från det sammanträde vid vilket beslutet anmäldes till 
nämnden.  

1.8 Överklaganden 
Delegationsbesluten kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut d.v.s. antingen  
med stöd av 13 kap. KL genom laglighetsprövning eller med stöd i specialförfattning genom 
förvaltningsbesvär. Ett beslut överklagas skriftligt. 

1.9 Laglighetsprövning 
Överklaganden enligt laglighetsprövningsinstitutet ska ske inom tre veckor från den dag  
då justering tillkännagivits på kommunens officiella anslagstavla av protokollet från det 
sammanträde, då delegationsbeslutet anmäldes. Beslutsfattaren har ingen skyldighet att  
bifoga anvisning om hur man begär laglighetsprövning. 
 
Överklagandet ska inges av klaganden direkt till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten kan endast 
pröva lagligheten men inte lämpligheten i ett beslut. Rätten  
kan upphäva det överklagade beslutet men inte sätta något annat beslut i dess ställe.  
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1.10 Förvaltningsbesvär 
Bestämmelserna om laglighetsprövning gäller inte om det i en specialförfattning anges hur beslut 
enligt denna författning ska överklagas. Det blir då fråga om förvaltningsbesvär. Vissa beslut kan 
överklagas till andra myndigheter, vissa beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Beslut 
om att inte lämna ut en allmän handling eller uppgifter i en allmän handling kan överklagas till 
Kammarrätten. 
 
Överklagande genom förvaltningsbesvär ska ske inom tre veckor från den dag då klaganden fått del 
av beslutet. Överklagandet ska inges till den myndighet som har meddelat beslutet, vilken i sin tur 
med eget yttrande överlämnar ärendet till anvisad överinstans senast inom en vecka. Har 
överklagandet kommit in för sent ska beslutsfattaren fatta ett avvisningsbeslut, som i sin tur är 
överklagbart. 
Vissa typer av kommunala beslut kan överklagas till Länsstyrelsen, däribland detaljplaner enligt 
plan- och bygglagen. Bara den som beslutet angår, det vill säga den som är part i ärendet kan 
överklaga med förvaltningsbesvär, till exempel den som är berörd av detaljplanen i fråga. 
 
Vid förvaltningsbesvär prövas både lagligheten och lämpligheten av det överklagade beslutet. 
Prövningsinstansen kan sätta ett nytt beslut i det tidigare beslutets ställe.  
 

1.11 Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling 
Ett beslut som lagen om offentlig upphandling (LOU) är tillämplig på får inte överklagas genom 
laglighetsprövning. En leverantör kan istället begära överprövning vid förvaltningsrätt av en 
pågående upphandling. När kommunen har meddelat tilldelningsbeslut i en upphandling inträder en 
avtalsspärr om minst 10 dagar om underrättelsen om tilldelningsbeslut skickats elektroniskt och om 
minst 15 dagar om underrättelsen om tilldelningsbeslut skickats på annat sätt. Avtalsspärren innebär 
både ett förbud mot att ingå avtal och en bortre tidsgräns för när en leverantör senast kan ansöka om 
överprövning av upphandlingen. 
 

1.12 Andra delegationsdokument 
Delegationsfrågor gällande arbetsmiljöområdet inklusive säkerhetsarbete, brandskydd m.m. finns i 
särskilda dokument tillgängliga på respektive förvaltning. 

2. Förkortningar m.m. 

2.1. Delegater 
I denna delegationsordning anges delegaten via befattningsbenämning. Beslutanderätten följer med 
befattningen och är således inte bunden till namngiven person. 
 

2.2 Delegationsärenden - chefsbenämningar  
Chefsbefattningarna benämns olika. Vissa chefer har nivåtitlarna avdelningschef, enhetschef och 
sektionschef och övriga har annan titulatur. I chefsnivåerna ingår följande befattningar för 
kommunstyrelsen: Kommunchef och enhetschef. 
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3. Brådskande ärenden 
Nr Ärendetyp Delegat Vidare-

delegation 
Lagrum Kommentar 

3.1 Ärenden som är så 
brådskande att nämndens 
avgörande inte kan 
avvaktas. 
 

Ordförande  6 kap. 39 § 
KL 

Sådana 
beslut ska 
anmälas vid 
nästa 
sammanträde 

 

4. Administrativa ärenden 
Enligt reglemente 1 § är kommunstyrelsen kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. 
Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 
 
Det innebär att kommunstyrelsen ofta företräder kommunen som juridisk person i olika 
sammanhang. Kommunstyrelsen är även enligt 8 § i reglementet arkivmyndighet enligt arkivlagen 
och är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för de personuppgifter som nämnden för i 
sin verksamhet och förfogar över. 
 
Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten för administrativa ärenden enligt nedan: 
 
Nr Ärendetyp Delegat Vidare-

delegation 
Lagrum Kommentar 

4.1 Utfärda fullmakt för 
ombud att föra 
kommunens talan inom 
nämndens område inför 
domstol, andra 
myndigheter samt parter. 

Kommun-
chef 

   

4.2 Vid allmän- och 
specialdomstol 
anhängiggöra, utföra och 
bevaka kommunens talan i 
de mål kommunen är part i 

Kommun-
chef 

   

4.3 Rätt att fatta beslut om 
fullmaktshavare för 
rekvisition av 
projektmedel 

Kommun-
chef 

   

4.4 Yttranden med anledning 
av att beslut fattade på 
delegation överklagats. 

Kommun-
chef med 
rätt till 
vidare-
delegation 

  Ska kunna 
delegeras till 
ursprunglig 
beslutsfattare 

4.5 Rättidsprövning – pröva 
om skrivelse med 
överklagande inkommit i 
rätt tid och avvisa 
överklagan som kommit in 

Kommun-
chef med 
rätt till 
vidare-
delegation 

 24 § För-
valtnings-
lagen 
1986:223 

Förvaltnings-
rätten prövar 
om beslut 
som 
överklagas 
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för sent. 
 

genom 
laglighets-
prövning har 
kommit in i 
rätt tid. 

4.6 Ompröva/rätta överklagat 
beslut som fattats på 
delegation som är 
uppenbart oriktigt  
på grund av nya 
omständigheter  
eller av någon  
annan anledning, 
 ska myndigheten ändra 
beslutet.  
 
Även beslut att rätta beslut 
som är förenat med en 
uppenbar oriktighet till 
följd av myndighetens 
eller någon annans 
skrivfel, räknefel eller 
liknande förbiseende. 
 

Kommun-
chef med 
rätt till 
vidare-
delegation 

  26-27 §§ 
Förvaltnings-
lagen 
1986:223 

Får bara 
göras om det 
kan ske 
snabbt och 
enkelt och 
utan att det 
blir till 
nackdel för 
någon enskild 
part. Innan 
rättelse sker 
ska den som 
är part få 
tillfälle att 
yttra sig, om 
ärendet avser 
myndighets-
utövning mot 
någon enskild 
och åtgärden 
inte är 
obehövlig. 

4.7 Prövning av beslut om 
utlämnande av allmän 
handling samt beslutande 
om villkor i samband 
därmed. 

Kommun-
chef med 
rätt till 
vidare-
delegation 

 Tryckfrihets-
förordningen 
(TF) och 
offentlighets- 
och 
sekretess-
lagen (OSL), 
särskilt 6 kap 
3 §  

Förvaltnings-
besvär 

4.8 Beslut om gallring av 
allmänna handlingar, när 
bestämmelse om gallring 
eller gallringsplan saknas 

Kommun-
chef med 
rätt till 
vidare-
delegation 

 10 § Arkiv-
lagen 

Gallring görs 
i övrigt med 
verkställighet 
enligt 
gällande 
dokument-
hanteringspla
n 

4.9 Utseende av person-
uppgiftsombud samt 
dataskyddsombud 

Kommun-
chef 

 36 § Person-
uppgiftslagen 
(PUL) och 
Dataskyddsfö
rordningen 

 

4.10 Upprätta skrivelser och 
andra handlingar av 
mindre vikt. 

Kommun-
chef med 
rätt till 

   



 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 1 10 (19) 
 

vidare-
delegation 

 

5. Personalärenden 
Enligt reglemente 5 § ska kommunstyrelsen ha hand om frågor som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl a att: 
 
 anställa och entlediga förvaltningschefer 
 med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal eller på annat sätt reglera frågor 

rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare  
 förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning - i den mån ej 

kommunfullmäktige annat särskilt beslutar rörande förhandling enligt 11-14 och 38 §§ 
lagen om medbestämmande i arbetslivet 

 besluta om stridsåtgärd 
 lämna uppdrag som avses i lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter (kommunal 

delegation) 
 utöva den beslutanderätt i övrigt som genom särskilt bemyndigande av kommunfullmäktige 

tillskrivits personalorganet 
 

Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten för personalärenden enligt nedan: 
 

Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Kommentar 

5.1 Anställa personal 
a) Förvaltningschefer 

(inkl. 
chefsförordnanden) 

b) Enhetschefer (inkl. 
chefsförordnanden) 

c) Övrig personal 

Kommun-
chef, a) 
Förvaltning
schefer efter 
samråd med 
nämndens 
ordf, vice 
ordf och 
oppositions-
råd 
c), med rätt 
till vidare-
delegation  

  Personaladm-
inistrativa 
beslut såsom 
lön, ledighet, 
uppsägning 
och övriga 
anställnings-
villkor som 
följer av lag, 
avtal och 
kommunens 
riktlinjer 
betraktas som 
verkställighet 

5.2 Disciplinära åtgärder 
 

Kommun-
chef med 
rätt till 
vidare-
delegation 

  Samverkan 
enligt sam-
verkansavtal 
betraktas som 
verkställighet 

5.3 Förordnande av tf.  
a) Förvaltningschefer 

(inkl. 
chefsförordnanden) 

b) Enhetschefer (inkl. 
chefsförordnanden) 

c) Övrig personal 

Kommun-
chef, a) 
Förvaltning
schefer efter 
samråd med 
nämndens 
ordf, vice 
ordf och 

  Visstidsanstäl
lningar inom 
budgetram 
betraktas som 
delegation 
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oppositions-
råd 
c), med rätt 
till vidare-
delegation 

5.4 Förvaltningens 
organisation 

Kommun-
chef 

   

5.5 Tjänstledighet som inte 
följer av lag eller avtal. 

Kommun-
chef med 
rätt till 
vidare-
delegation 

   

 

6. Avtal och ekonomi 
Enligt 6 § reglemente är kommunstyrelsen ansvarig för den ekonomiska förvaltningen, vilket 
innebär att: 
 
Kommunstyrelsen skall ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa av fullmäktiges 
meddelade föreskrifter härför. Medelförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I 
uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt 
vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. Kommunstyrelsen har också 
hand om övrig ekonomisk förvaltning. 
 
Enligt 10 § Kommunstyrelsens uppföljning har styrelsen även omfattande uppföljningsfunktioner, 
inte minst att förvaltningen sköts lagligt och ekonomiskt. Det framgår av 2 § i reglementet att 
kommunstyrelsen ska ansvara för upphandlingsfrågor. Det innebär att kommunstyrelsen har ett 
övergripande ansvar för tillämpning av lagen om offentlig upphandling vilket regleras i 
upphandlingspolicy och vägledande råd och bestämmelser för upphandling. 
 
Kommunstyrelsen har därmed ett övergripande ansvar för ekonomi och upphandling och 
beslutanderätten delegeras enligt följande: 
 
Nr Ärendetyp Delegat Vidare-

delegation 
Lagrum Kommentar 

6.1 Underteckna avtal, andra 
handlingar och skrivelser 
som beslutas av nämnden 
ska undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall 
för denne någon av vice 
ordförandena och signeras 
av förvaltningschefen eller 
annan anställd som 
nämnden beslutar 

Ordförande  Regle-
mente 
nämnder 

För kommun-
styrelsen 
signerar 
kommun-
chefen 

6.2 Beslut att ingå avtal inom 
nämndens verksamhets-
område och givna uppdrag 
som kan generera en 
kostnad inom ramen för 
varje delegats attesträtt – 
med rätten att ingå avtal 

Kommun-
chef med 
rätt till 
vidare-
delegation 

 VROB 
Upp-
handling 

Ingår att fatta 
tilldelnings-
beslut och 
teckna 
upphandlings
-kontrakt 
belopp under 
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följer rätten att säga upp 
och häva avtal 

100 000 kr 
kräver inte 
skriftliga 
avtal och 
betraktas som 
verkställighet 

6.3 Upprätta ramavtal vid 
kommun- och/eller 
förvaltningsövergripande 
upphandlingar upp till ett 
maxbelopp på 10 mkr - 
med rätten att ingå avtal 
följer rätten att säga upp 
och häva avtal 

Kommun-
chef med 
rätt till 
vidare-
delegation 

 VROB 
Upp-
handling 

 

6.4 Upprätta ramavtal med 
endast en annan berörd 
nämnd där inte 
kommunstyrelsen är 
beslutande 

Kommun-
chef med 
rätt till 
vidare-
delegation 

 VROB 
Upp-
handling 

Den andra 
nämnden är 
beslutande, 
kommun-
styrelsen 
tillstyrker 
med sitt 
under-
tecknande 

6.5 Underteckna avtal och 
andra handlingar efter 
beslut därom i Kommun-
fullmäktige eller vid förfall 
för denne någon av vice 
ordförandena och signeras 
av förvaltningschefen eller 
annan anställd som 
nämnden beslutar 

Ordförande    

6.6 Avyttra material som inte 
längre är användbart inom 
verksamheten inom ramen 
för varje delegats attesträtt. 
 

Kommun-
chef med 
rätt till 
vidare-
delegation 

  Under 
100 000 kr 
betraktas det 
som 
verkställighet 

6.7 Tecknande av avtal om 
elleverans  

Kommun-
chef med 
rätt till 
vidaredeleg
ation kultur- 
och 
teknikchef 

   

6.8 Utse beslutsattestanter 
inom förvaltningen samt 
beloppsnivåer för attest 
inkluderat att tillfälligt 
höja beloppsnivåer för 
attest 

Kommun-
chef med 
rätt till 
vidare-
delegation 
till 
förvaltnings
chefer 
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6.9 Omdisposition av medel 
inom kommunlednings-
kontorets budgetram. 

Kommun-
chef 

   

6.10 Avskrivning av fodringar 
inom nämndens verk-
samhetsområde 
 

Kommun-
chef med 
rätt till 
vidare-
delegation 

   

6.11 Utbetalning av ersättning 
då skadeståndsskyldighet 
föreligger och kommunens 
ansvarsförsäkring är 
tillämplig. (Ersättning kan 
högst utgå med belopp 
som motsvarar självrisken 
enligt ansvarsförsäk-
ringen). 

Kommun-
chef med 
rätt till 
vidare-
delegation 

   

6.12 Uppta tillfälliga lån samt 
nyupplåning enligt 
kommunstyrelsens 
reglemente om totalt 
åttahundra gånger det 
gällande basbeloppet. 
Omsätta befintliga lån i 
linje med finanspolicyns 
anvisningar.  

Kommun-
chef med 
rätt till 
vidare-
delegation 

  Att uppta och 
förvalta, 
inkluderat 
omsätta, lån 
inom ramen 
för de 
lånebeslut 
som 
kommun-
fullmäktige 
fattar, är 
verkställighet 
av 
fullmäktige-
beslut 

6.13 Beslut att motta gåva till 
ett värde om högst tio 
prisbasbelopp samt 
placering av 
donationsmedel. 
 

Kommun-
chef med 
rätt till 
vidare-
delegation 
ekonomi-
chef 

   

6.14 Fastställa och återkalla 
fullmakt att verkställa 
uttag från kommunens 
plusgiro- och 
bankgiroräkningar 

Kommun-
chef med 
rätt till 
vidare-
delegation 
ekonomi-
chef 

   

6.15 Fastställa och återkalla 
fullmakt att underteckna 
redovisning av moms, 
arbetsgivar-avgifter och 
avdragen skatt till skatte-

Kommun-
chef med 
rätt till 
vidare-
delegation 
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myndigheten ekonomi-
chef 

6.16 Fastställa och återkalla 
fullmakt att mottaga och 
utkvittera till 
kommunstyrelsen 
ankommande post, paket 
och värdeförsändelser 

Kommun-
chef 

   

7. Verksamhetsärenden 

A: Mark- och exploatering 
 
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger även i §§ 1, 2 och 9 i reglementet 

 Mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls 
samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas 

 Planering av naturvård och uppföljning av övergripande miljömålsarbete 
 Att bevaka kommunens intressen i ärenden angående fastighetsbildningsförrättningar som har 

samband med köp och försäljning av mark 
 Framställning, ajourhållning och upplåtelse av kommunens primärkarta samt tillkommande 

registerdata 
 Kommunstyrelsen ska även besluta enligt fastighetsbildningslagen 

 
Kommunstyrelsen har därmed ett övergripande ansvar för mark och exploatering. Beslutanderätten 
delegeras enligt följande 
Nr Ärendetyp Delegat Vidare-

delegation 
Lagrum Kommentar 

A.1 Besluta att överlåta eller 
förvärva fast egendom 
till ett värde om högst tio 
prisbasbelopp i syfte att 
bostäder enligt 
planinstitut ska uppföras 
på fastigheten, inom 
budgeterad ram för 
vkerksamheten 
 

Kommun-
chef 
 
 
 

  Delegationen 
kan nyttjas så 
länge det 
finns stöd i 
översikts- 
eller 
detaljplan 
samt 
områdesbe-
stämmelser. 
Kommunchef 
ska samråda 
med 
ordföranden 
innan beslut 
fattas. 

A.2 Besluta att förvärva eller 
överlåta fastighet eller 
fastighetsdel i syfte att 
genomföra en antagen 
detaljplan och inom ram 
för budget för 
markförvärv 

Kommun-
chef 
 

  Ska följa 
genom-
förandebe-
skrivningen i 
planen. 
Kommunchef 
ska samråda 
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med 
ordföranden 
innan beslut 
fattas. 

A.3 Vid försäljning av 
småhustomter upprätta 
och underteckna 
köpehandlingar samt 
avtal om exploaterings-
bidrag, efter att 
exploateringsbidrag 
fastställts av 
kommunstyrelsen 

Kommun-
chef 

   

A.4 Besluta om försäljning av 
industrimark inom 
industridetaljplanelagt 
område samt upprätta 
och underteckna 
köpehandlingar av sådan 
mark enligt pris fastställt 
av kommunfullmäktiges 
taxa för industrimark 

Kommun-
chef  

  Priset 
bestäms 
utifrån av 
kommunfull-
mäktige 
fastställd 
taxa. Vid 
avvikelse 
från taxan 
krävs 
nämndsbeslut 

A.5 Beslut om att ingå avtal 
om fastighetsregleringar 
upp till två basbelopp 
utgiven eller mottagen 
ersättning vid varje 
förrättning eller avtal. 
 

Kommun-
chef 

   

A.6 Besluta att förlänga tider 
ställda i beslutade 
markanvisnings- eller 
exploateringsavtal. 

Kommun-
chef 

  Kommunchef 
ska samråda 
med 
ordföranden 
innan beslut 
fattas. 

A.7 Beslut att bevilja 
grundför-
stärkningsbidrag samt 
reducering av markpris 
till följd av andra 
extraordinära 
omständigheter som 
påverkat möjligheterna 
att använda försåld 
industri- eller 
bostadsmark avseende 
byggbarhet. 

Kommun-
chef 

  
 

Ex 
prickmark, 
ledningar i 
marken 

A.8 Beslut att ansöka om 
fastighetsbildning och 

Kommun-
chef med 

  FBL: 5 
kap. 3 § st. 
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andra lantmäteri-
förrättningar samt därvid 
vidta de åtgärder som 
uppkommer vid en sådan 
förrättning. 

rätt till 
vidare-
delegation 

3 
10 kap. 6§  
11 kap. 1, 
2 §§  
14 kap. 1 a 
§ st. 1 p. 
3-7  
 
18§ AL. 

A.9 Beslut om framställning 
eller yttrande till 
lantmäterimyndighet om 
lantmäteriförrättning och 
godkännande av 
förrättning i egenskap av 
sakägare. 

Kommun-
chef med 
rätt till 
vidare-
delegation 

 FBL: 15 
kap. 11 §  
3 kap. 2§ 

 

A.10 Företräda kommunen i 
dess egenskap av 
sakägare vid 
förrättningar enligt 
fastighetsbildnings, 
anläggnings- och 
ledningsrättslagen, med 
rätt att ingå 
överenskommelse och i 
övrigt godkänna sådana 
förrättningar upp till två 
basbelopp 

Kommun-
chef med 
rätt till 
vidare-
delegation 

 4 kap. 14 
§ FBL 

 

A.11 Ansöka om lagfart, 
inskrivning och 
utsträckning, nedsättning, 
dödning, relaxation av 
inteckning samt utbyte av 
pantbrev och andra 
jämförliga åtgärder. 

Kommun-
chef med 
rätt till 
vidare-
delegation 

   

A.12 
 

I samband med köp och 
försäljning av fast 
egendom belasta 
kommunens fastighet 
med särskild rätt. Med 
sådan rätt avses 
nyttjanderätt, servitut, 
gemensamhetsanläggnin
gar, samfälligheter, 
ledningsrätt och rätt till 
elektrisk kraft utom 
elektrisk högspännings-
ledning ovan jord. 
 
Tillika överenskomma att 
från annan 
fastighetsägare 

Kommun-
chef med 
rätt till 
vidare-
delegation 

 Jorda-
balken, 
lednings-
rättslagen 
och 
motsvaran
de lag 
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tillförsäkra kommunen 
sådana rättigheter som 
framgår av första stycket. 

A.13 Godkänna förrättningar, 
förrättningsbeslut eller 
gränsutmärkning 

Kommunch
ef med rätt 
till 
vidaredele-
gation 

 15 kap. 11 
§ FBL 
30 § AL 
28 § LL 

Förvaltningsb
esvär enligt 
13 kap. 3 § 
PBL 

A.14 Ärenden om fastställande 
av belägenhetsadress 

Kommun-
chef med 
rätt till 
vidare-
delegation 

 Lagen om 
lägenhetsr
egister och 
lägenhets-
nummer 
(2006:378
) §§ 10-11 

 

A.15 Yttra sig om kultur- och 
tekniknämndens 
utarrendering, uthyrning 
och upplåtelse av mark, 
anläggningar och lokaler 
inom kultur- och 
tekniknämndens 
förvaltning 

Kommunch
ef med rätt 
till 
vidaredeleg
ation 

 Kultur- 
och 
tekniknäm
ndens 
reglement
e, 
författning
ssamling 
R 8, 4 § 

 

B: Fysisk planering 
 
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger även enligt reglemente §§ 1-2 

 Planeringen av användningen av mark och vatten (Översiktlig planering, detaljplanering, 
områdesbestämmelser, fastighetsplanering) 
 

Kommunstyrelsen har därmed ett övergripande ansvar för fysisk planering och beslutanderätten 
delegeras enligt följande: 
 
Nr Ärendetyp Delegat Vidare-

delegation 
Lagrum Kommentar 

B.1 Begära Länsstyrelsens 
synpunkter i fråga om 
sådana statliga och mellan 
kommunala intressen som 
kan ha betydelse för 
översiktsplanens aktualitet 

Kommun-
chef med 
rätt till 
vidare-
delegation 

 3 kap. 28 
§ PBL 

Förvalt-
ningsbesvär 
enligt 13 
kap. 3 § 
PBL 

B.2 Utfärda föreläggande till 
den som kan komma att 
drabbas av planskada att 
inom en viss tid anmäla sitt 
anspråk på ersättning eller 
inlösen 

Kommun-
chef med 
rätt till 
vidare-
delegation 

 5 kap. 26 
§ PBL 

Förvaltning
sbesvär 
enligt 13 
kap. 3 § 
PBL 

B.3 Beslut att påkalla 
fastighetsbestämning för 
område med detaljplan eller 

Kommun-
chef med 
rätt till 

 14 kap. 1 
§ FBL 
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områdesbestämmelser samt 
när nya detaljplaner och 
områdesbestämmelser ska 
upprättas. 

vidare-
delegation 

B.4 Beslut om 
överenskommelse med 
sökande att planbesked får 
lämnas senare än inom fyra 
månader 

Kommun-
chef med 
rätt till 
vidare-
delegation 

 5 kap 4 § 
PBL 

Får enligt 
13 kap. 2 § 
PBL inte 
överklagas 

B.5 Rätt att, som kommunens 
planmyndighet, yttra sig till 
Lantmäterimyndigheten i 
berörda sakfrågor/ärenden 

Kommun-
chef med 
rätt till 
vidare-
delegation 

 3 kap 2 § 
FBL 

 

C: Säkerhet, beredskap och skydd 
Kommunstyrelsen ska vara krisledningsnämnd vid extraordinära händelser i fredstid med befogenhet 
att fatta beslut om att överta hela eller delar av förvaltningsområden från övriga nämnder i 
kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art 
och omfattning. Dessa funktioner regleras separat av Styrdokument krisberedskap Timrå kommun 
2015–2018. I det förebyggande och granskande säkerhetsarbetet delegeras i övrigt följande 
funktioner: 
 
Nr Ärendetyp Delegat Vidare-

delegation 
Lagrum Kommentar 

C.1 Yttrande angående 
antagande av hemvärnsmän 

Kommun-
chef med 
rätt till 
vidare-
delegation 

 Hemvärns
förordning 
(1997:146
) § 5 

Försvars-
makten är 
beslutande 

C.2 Yttrande över ansökan om 
kameraövervakning 

Kommun-
chef med 
rätt till 
vidare-
delegation 

 Kamera-
övervakn-
ingslag 
(2013:460
) § 18 

Länsstyr-
elsen är 
beslutande 

C.3 Fastställa styrdokument för 
krisberedskap och civilt 
försvar för hela kommunen 
enligt gällande 
krisledningsplan samt 
program, när det krävs 
säkerhetsklassning och 
särskild 
informationssäkerhet 

Kommun-
chef 

 Program 
för arbete 
med 
Trygghet 
och 
säkerhet i 
Timrå 
kommun 
Kris-
lednings-
plan vid 
samhälls-
störningar 
och höjd 
beredskap 
i Timrå 

Kommunen 
är 
beslutande, 
under-
liggande 
styrdoku-
ment 
innehåller 
ofta 
information 
som måste 
hanteras av 
säkerhets-
klassad 
personal 
och med 
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DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT I 
ENLIGHET MED KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE 

Fastställd av kommunstyrelsen 2019-04-09 § 130 
Gäller fr o m 2019-04-11 med vidaredelegationsbeslut 2021-03-01 

Delegationsordning 
Kommunstyrelsen 

Fastställd den 9 april 2019, KS § 130 

 Dnr KS/2019:132 

I delegationsordningen finns regler om vem som får fatta beslut på kommunstyrelsens vägnar och 

hur detta ska ske. 
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Om delegation

1.1. Delegationens syfte 
En kommunstyrelse har till uppgift att fatta ett stort antal beslut. Det är praktiskt omöjligt att 

kommunstyrelsen fattar beslut i samtliga ärenden som faller inom ansvarsområdet. 

Kommunstyrelsen är en kommunal nämnd och syftet med att nämnders beslutanderätt kan delegeras 

är att avlasta från löpande rutinärenden. Tanken är att kommunstyrelsen ska kunna ägna mer tid och 

uppmärksamhet åt frågor av större betydelse samt att leda och följa upp förvaltningens arbete utifrån 

uppdrag, mål och budget. Ökad delegering av befogenheter till de anställda är också ett viktigt medel 

för att förbättra service och handläggningstider samt effektiviteten inom förvaltningen. 

Delegering innebär överföring av beslutanderätt från en nämnd till ett arbetsutskott, en ledamot eller 

ersättare eller en anställd som är underställd nämnden. En nämnds rätt att besluta  

om delegation regleras dels i kommunallagen (2017:725), KL, och dels i speciallagstiftning.  

Av delegationsordningen framgår vilka beslut som ska återrapporteras/anmälas. Ambitionen är att 

kommunstyrelsen i fortsättningen ska fastställa delegationsordningen i samband med 

mandatperiodens början för att sedan uppdatera denna under hela mandatperiodens gång. 

1.2 Vilka beslut kan delegeras? 
Rätten att delegera är inriktad på ett beslutsfattande där det finns ett utrymme för överväganden och 

bedömningar, dock utan att detta utrymme är forum för politiska värderings-frågor, t.ex. 

myndighetsutövning som inte är av principiell natur och verkställande av kommunfullmäktiges 

beslut. Genom delegation effektiviseras den kommunala förvaltningen och medborgarna ges en 

bättre service. Bestämmelser om delegering av ärenden inom en kommunal nämnd finns i 6 kap 37 – 

41 §§ KL. 

Enligt 6 kap. 37 § KL får en nämnd uppdra åt 

 presidiet  

 ett utskott  

 en ledamot eller ersättare,  

 en anställd enligt 7 kap 5-8 §§ 

att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller grupp av ärenden. 

Enligt 6 kap 39 § KL får en nämnd uppdra åt 

 ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar 

i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas 

1.3 Vilka beslut kan inte delegeras? 
I följande slag av ärenden får beslutanderätten med stöd av 6 kap. 38 § KL inte delegeras:  

 ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet  

 framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut 

av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats  

 ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt  

 ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden  

 ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras 
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Det är dock tillåtet att delegera ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda av principiell 

beskaffenhet som enligt specialförfattning får delegeras till arbetsutskott. 

1.4 Vidaredelegation 
Nämnden kan enligt 7 kap. 6 § KL besluta att ge förvaltningschefen, i det här fallet kommunchefen, 

rätt att delegera vidare sin beslutanderätt till en annan anställd (delegat). I delegationsordningen 

anges detta med tillägget ”med rätt till vidaredelegation”. Enbart uppgifter som delegerats till 

förvaltningschef med sådan befogenhet kan delegeras vidare. Delegationsuppgifter till övriga 

delegater kan inte delegeras vidare. Nämnden är ytterst ansvarig för verksamheten och ska alltid veta 

vem som har rätt att fatta vilka beslut. 

1.5 Beslutsfattande 
Delegationen innebär att beslutsrätten i de i delegationsordningen angivna ärendena överlämnats till 

delegaten som träder i nämndens ställe. Beslut fattas sålunda på nämndens vägnar och har samma 

rättsverkan som beslut fattade av nämnden i plenum.  

 

Nämnden kan när som helst återkalla en delegation. Detta kan göras generellt eller i ett särskilt 

ärende. Nämnden kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt 

ärende, genom att själv ta över ärendet och besluta. Däremot kan nämnden inte ändra ett beslut som 

redan är fattat av en delegat. Delegationen innebär att beslutsfattaren beslutar i nämndens ställe. Om 

nämnden anser att en delegat inte fullgjort sina uppgifter enligt nämndens intentioner kan nämnden 

däremot återkalla delegationen. 

 

Den som enligt denna delegationsordning har behörighet att fatta ett beslut är också behörig att 

verkställa beslutet. Det innebär att delegaten är behörig att i nämndens namn ingå de avtal, 

underteckna de handlingar (skrivelser, informationsblad och annat) och i övrigt företa de 

rättshandlingar som behövs för att genomföra beslutet.  

 

Delegerad beslutanderätt ska utövas i överensstämmelse med gällande författningar samt 

kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndens styrdokument och rymmas inom ramen för 

anslagna medel. Ärenden delegerade till nämndens ordförande beslutas vid förhinder av denna av 

vice ordföranden. 

 

Vid förfall för delegater i övrigt övertas beslutanderätten 

 av den som förordnats som vikarie på delegatens tjänst 

 om vikarie inte har förordnats, av den som enligt uppdragsbeskrivning är 

närmaste chef för delegaten. 

  

Som allmän princip bör dock gälla att ersättare inte bör besluta i viktigare ärenden om beslut utan 

negativa effekter på verksamheten kan anstå tills delegaten återkommer. 

 

Den som är jävig i ett visst ärende får inte besluta i det eller ens delta i handläggningen. 

Bestämmelser om jäv finns i 6 kap 28-32 §§ KL. Om en delegat är jävig överlämnas ärendet för 

avgörande till närmaste chef eller nämnden. 
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1.6 Ärenden som inte finns i delegationsordningen 
Ärenden av ren verkställighetskaraktär upptas inte i en delegationsordning. Verkställighet innebär att 

beslutet i fråga följer av tidigare fattade beslut, gällande avtal eller lag/förordning. Det ska i 

sammanhanget inte finnas utrymme för självständiga överväganden och beslutet kan inte överklagas.  

 

Verkställighetsåtgärder är sådana som fattas i det dagliga arbetet och som styrs av regler, riktlinjer, 

arbets- och rutinbeskrivningar. 

 

Verkställighetsåtgärder är exempelvis: 

 att debitera enligt gällande taxa, 

 att i nämndens namn ingå de avtal, underteckna de handlingar (skrivelser, informationsblad 

och annat) och i övrigt företa de rättshandlingar som behövs för att genomföra ett redan fattat 

beslut 

 att företräda kommunens uttalade intressen, som följer av beslutade planer och riktlinjer, i 

samråd med myndigheter (ex. lantmäteriet, domstolsförhandlingar m.m.) 

 att godkänna att information är korrekt eller underlag tillräckliga, exempelvis att grundkarta 

godkänns eller av att ett projekteringsunderlag är tillräckligt 

 att träffa avtal, avyttra och förvärva varor och tjänster till ringa kostnad - belopp under 

100.000 kr kräver inte skriftliga avtal och betraktas därmed som verkställighet 

 Representation, deltagande på utbildning och uppvaktning – för förtroendevalda 

kommunstyrelsens ordförande, för anställda ansvarig chef 

 Åtgärder som följer av arbetsrättslagstiftning och gällande avtal (exempelvis 

samverkansavtal) som inte regleras av delegation inom område 5. Personal i denna ordning 

 Underrätta annan myndighet när lag föreskriver det 

 Begäran om hjälp/handräckning från polis för att möjliggöra tillträde och åtgärder 

 Överlämna/översända handlingar i ett överklagat ärende till överprövande myndighet 

 Vidta inkassoåtgärder eller begära anstånd med betalning av faktura 

 Bokföringsmässiga avskrivningar av fordran som bedöms som osäker eller har gett förlust, 

ska dock bygga på god revisionssed. 

 Att placera medel enligt gällande placeringspolicy och att hantera donationsstiftelsernas 

medelförvaltning. 

 Omsätta befintliga lån i linje med finanspolicyns anvisningar. 

 Ledighetsförklaring inom fastställd budgetram samt visstidsanställningar inom budgetram 

 Beslut avseende arbetets utförande inkluderat arbetstider, ledighet, lönesättning och 

lönerevision, resultat- och utvecklingssamtal, arbetsgivarens förkortning av uppsägningstid 

på medarbetarens begäran, allt enligt lagstiftning och personalpolitiska riktlinjer. 

 Beslut om kompetensutvecklingsinsatser och tjänsteresor, ordföranden ansvarar för nämnd 

och respektive chef för övriga medarbetare 

 Beslut om användandet av egen bil i tjänsten 

 Undertecknande av pensionsbrev som beräknas av KPA Pension AB och som följer av 

pensionsavtal eller beslut av annat behörigt organ 

 Beslut att gå ut på samråd och granskning i enlighet med inriktningen i 

planbeskedet/planuppdraget 

 

Delegationsordningen ska inte heller uppta ärenden som någon enligt någon viss författning (det 

statliga uppdraget) ska besluta i autonomt. 
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Inte heller ingår upprättandet av beslutsförberedande underlag i delegationsordningen, såsom 

tilldelningsbeslut i upphandlingar, fackliga förhandlingar eller samverkansprotokoll. 

Förhandlingsskyldigheten enligt medbestämmandelagen ska fullgöras innan beslut fattas, vilket varje 

delegat ansvarar för enligt denna ordning. 

 

Ärenden som är av principiell natur eller som enligt författning inte får delegeras finns självfallet inte 

heller upptagna i delegationsordningen då ärendena ska avgöras av nämnden. 

1.7 Anmälan av delegationsbeslut 
Enligt 6 kap. 40 § KL ska nämnden besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av 

uppdrag enligt 37 § ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om 

beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap. Delegationsbeslut i brådskande ärenden 

enligt 39 § ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

 

Nämnden beslutar i särskilt beslut vilka delegationsbeslut som ska anmälas till nämnden med stöd av 

6 kap 40 § KL. De delegationsbeslut som nämnden beslutar att inte anmäla till nämnden ska 

tillkännages på kommunens anslagstavla enligt 8 kap 10 §.  

 

Alla beslut som har fattats med stöd av delegation från nämnden ska anmälas till nämnden  

vid närmast påföljande nämndssammanträde. Alla beslut som har fattats med stöd av 

vidaredelegation från Förvaltningschef ska först anmälas till Förvaltningschef och sedan till 

nämnden vid närmast påföljande nämndssammanträde. Vid anmälan av delegationsbeslut är  

det viktigt att man genom nämndens protokoll kan identifiera varje delegationsbeslut med hänsyn till 

bl.a. möjligheten att överklaga besluten och för att delegationsbeslut ska kunna vinna laga kraft. 

 

Syftet med anmälningsskyldigheten är dels att tillgodose nämndens informations- och kontrollbehov, 

dels att se till att beslutet vinner laga kraft. Ett kommunalrättsligt beslut vinner laga kraft efter tre 

veckor räknat från den dag då det tillkännagavs på anslagstavlan att protokollet över beslutet 

justerats. Vad gäller beslut som fattats med stöd av delegation räknas klagotiden från den dag då 

anslag skett avseende justering av protokoll från det sammanträde vid vilket beslutet anmäldes till 

nämnden.  

1.8 Överklaganden 
Delegationsbesluten kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut d.v.s. antingen  

med stöd av 13 kap. KL genom laglighetsprövning eller med stöd i specialförfattning genom 

förvaltningsbesvär. Ett beslut överklagas skriftligt. 

1.9 Laglighetsprövning 
Överklaganden enligt laglighetsprövningsinstitutet ska ske inom tre veckor från den dag  

då justering tillkännagivits på kommunens officiella anslagstavla av protokollet från det 

sammanträde, då delegationsbeslutet anmäldes. Beslutsfattaren har ingen skyldighet att  

bifoga anvisning om hur man begär laglighetsprövning. 

 

Överklagandet ska inges av klaganden direkt till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten kan endast 

pröva lagligheten men inte lämpligheten i ett beslut. Rätten  

kan upphäva det överklagade beslutet men inte sätta något annat beslut i dess ställe.  
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1.10 Förvaltningsbesvär 
Bestämmelserna om laglighetsprövning gäller inte om det i en specialförfattning anges hur beslut 

enligt denna författning ska överklagas. Det blir då fråga om förvaltningsbesvär. Vissa beslut kan 

överklagas till andra myndigheter, vissa beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Beslut 

om att inte lämna ut en allmän handling eller uppgifter i en allmän handling kan överklagas till 

Kammarrätten. 

 

Överklagande genom förvaltningsbesvär ska ske inom tre veckor från den dag då klaganden fått del 

av beslutet. Överklagandet ska inges till den myndighet som har meddelat beslutet, vilken i sin tur 

med eget yttrande överlämnar ärendet till anvisad överinstans senast inom en vecka. Har 

överklagandet kommit in för sent ska beslutsfattaren fatta ett avvisningsbeslut, som i sin tur är 

överklagbart. 

Vissa typer av kommunala beslut kan överklagas till Länsstyrelsen, däribland detaljplaner enligt 

plan- och bygglagen. Bara den som beslutet angår, det vill säga den som är part i ärendet kan 

överklaga med förvaltningsbesvär, till exempel den som är berörd av detaljplanen i fråga. 

 

Vid förvaltningsbesvär prövas både lagligheten och lämpligheten av det överklagade beslutet. 

Prövningsinstansen kan sätta ett nytt beslut i det tidigare beslutets ställe.  

 

1.11 Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling 
Ett beslut som lagen om offentlig upphandling (LOU) är tillämplig på får inte överklagas genom 

laglighetsprövning. En leverantör kan istället begära överprövning vid förvaltningsrätt av en 

pågående upphandling. När kommunen har meddelat tilldelningsbeslut i en upphandling inträder en 

avtalsspärr om minst 10 dagar om underrättelsen om tilldelningsbeslut skickats elektroniskt och om 

minst 15 dagar om underrättelsen om tilldelningsbeslut skickats på annat sätt. Avtalsspärren innebär 

både ett förbud mot att ingå avtal och en bortre tidsgräns för när en leverantör senast kan ansöka om 

överprövning av upphandlingen. 

 

1.12 Andra delegationsdokument 
Delegationsfrågor gällande arbetsmiljöområdet inklusive säkerhetsarbete, brandskydd m.m. finns i 

särskilda dokument tillgängliga på respektive förvaltning. 

2. Förkortningar m.m. 

2.1. Delegater 
I denna delegationsordning anges delegaten via befattningsbenämning. Beslutanderätten följer med 

befattningen och är således inte bunden till namngiven person. 

 

2.2 Delegationsärenden - chefsbenämningar  
Chefsbefattningarna benämns olika. Vissa chefer har nivåtitlarna avdelningschef, enhetschef och 

sektionschef och övriga har annan titulatur. I chefsnivåerna ingår följande befattningar för 

kommunstyrelsen: Kommunchef och enhetschef. 
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3. Brådskande ärenden 
Nr Ärendetyp Delegat Vidare-

delegation 

Lagrum Kommentar 

3.1 Ärenden som är så 

brådskande att nämndens 

avgörande inte kan 

avvaktas. 

 

Ordförande  6 kap. 39 § 

KL 

Sådana 

beslut ska 

anmälas vid 

nästa 

sammanträde 

 

4. Administrativa ärenden 
Enligt reglemente 1 § är kommunstyrelsen kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. 

Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 

 

Det innebär att kommunstyrelsen ofta företräder kommunen som juridisk person i olika 

sammanhang. Kommunstyrelsen är även enligt 8 § i reglementet arkivmyndighet enligt arkivlagen 

och är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för de personuppgifter som nämnden för i 

sin verksamhet och förfogar över. 

 

Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten för administrativa ärenden enligt nedan: 

 

Nr Ärendetyp Delegat Vidare-

delegation 

Lagrum Kommentar 

4.1 Utfärda fullmakt för 

ombud att föra 

kommunens talan inom 

nämndens område inför 

domstol, andra 

myndigheter samt parter. 

Kommun-

chef 

   

4.2 Vid allmän- och 

specialdomstol 

anhängiggöra, utföra och 

bevaka kommunens talan i 

de mål kommunen är part i 

Kommun-

chef 

   

4.3 Rätt att fatta beslut om 

fullmaktshavare för 

rekvisition av 

projektmedel 

Kommun-

chef 

   

4.4 Yttranden med anledning 

av att beslut fattade på 

delegation överklagats. 

Kommun-

chef med 

rätt till 

vidare-

delegation 

Delegat som 

har fattat 

ursprungligt 

beslut 

 Ska kunna 

delegeras till 

ursprunglig 

beslutsfattare 

4.5 Rättidsprövning – pröva 

om skrivelse med 

överklagande inkommit i 

rätt tid och avvisa 

överklagan som kommit in 

Kommun-

chef med 

rätt till 

vidare-

delegation 

Chef 

verksamhets-

stöd och 

informations

hantering, 

24 § För-

valtnings-

lagen 

1986:223 

Förvaltnings-

rätten prövar 

om beslut 

som 

överklagas 
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för sent. 

 

Chef 

verksamhets-

utveckling- 

och IT 

Ekonomi-

chef 

Miljö- och 

byggchef 

Upphandl-

ingsstrateg 

 

genom 

laglighets-

prövning har 

kommit in i 

rätt tid. 

4.6 Ompröva/rätta överklagat 

beslut som fattats på 

delegation som är 

uppenbart oriktigt  

på grund av nya 

omständigheter  

eller av någon  

annan anledning, 

 ska myndigheten ändra 

beslutet.  

 

Även beslut att rätta beslut 

som är förenat med en 

uppenbar oriktighet till 

följd av myndighetens 

eller någon annans 

skrivfel, räknefel eller 

liknande förbiseende. 

 

Kommun-

chef med 

rätt till 

vidare-

delegation 

Chef 

verksamhets-

stöd och 

informations

hantering, 

Chef 

verksamhets-

utveckling- 

och IT 

Ekonomi-

chef 

Miljö- och 

byggchef 

Upphandl-

ingsstrateg 

 26-27 §§ 

Förvaltnings-

lagen 

1986:223 

Får bara 

göras om det 

kan ske 

snabbt och 

enkelt och 

utan att det 

blir till 

nackdel för 

någon enskild 

part. Innan 

rättelse sker 

ska den som 

är part få 

tillfälle att 

yttra sig, om 

ärendet avser 

myndighets-

utövning mot 

någon enskild 

och åtgärden 

inte är 

obehövlig. 

4.7 Prövning av beslut om 

utlämnande av allmän 

handling samt beslutande 

om villkor i samband 

därmed. 

Kommun-

chef med 

rätt till 

vidare-

delegation 

Chef 

verksamhets-

stöd och 

informations

hantering, 

Chef 

verksamhets-

utveckling- 

och IT 

Ekonomi-

chef 

Miljö- och 

byggchef 

Upphandl-

ingsstrateg 

Tryckfrihets-

förordningen 

(TF) och 

offentlighets- 

och 

sekretess-

lagen (OSL), 

särskilt 6 kap 

3 §  

Förvaltnings-

besvär 

4.8 Beslut om gallring av 

allmänna handlingar, när 

bestämmelse om gallring 

eller gallringsplan saknas 

Kommun-

chef med 

rätt till 

vidare-

Chef 

verksamhets-

stöd och 

informations

10 § Arkiv-

lagen 

Gallring görs 

i övrigt med 

verkställighet 

enligt 
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delegation hantering gällande 

dokument-

hanterings-

plan 

4.9 Utseende av person-

uppgiftsombud samt 

dataskyddsombud 

Kommun-

chef 

 36 § Person-

uppgiftslagen 

(PUL) och 

Dataskyddsfö

rordningen 

 

4.10 Upprätta skrivelser och 

andra handlingar av 

mindre vikt. 

Kommun-

chef med 

rätt till 

vidare-

delegation 

Chef 

verksamhets-

stöd och 

informations

hantering, 

Chef 

verksamhets-

utveckling- 

och IT 

Ekonomi-

chef 

Miljö- och 

byggchef 

Upphandl-

ingsstrateg 

  

 

5. Personalärenden 
Enligt reglemente 5 § ska kommunstyrelsen ha hand om frågor som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl a att: 

 

 anställa och entlediga förvaltningschefer 

 med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal eller på annat sätt reglera frågor 

rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare  

 förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning - i den mån ej 

kommunfullmäktige annat särskilt beslutar rörande förhandling enligt 11-14 och 38 §§ 

lagen om medbestämmande i arbetslivet 

 besluta om stridsåtgärd 

 lämna uppdrag som avses i lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter (kommunal 

delegation) 

 utöva den beslutanderätt i övrigt som genom särskilt bemyndigande av kommunfullmäktige 

tillskrivits personalorganet 

 

Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten för personalärenden enligt nedan: 
 

Nr Ärendetyp Delegat Vidare-

delegation 

Lagrum Kommentar 

5.1 Anställa personal 

a) Förvaltningschefer 

(inkl. 

chefsförordnanden) 

b) Enhetschefer (inkl. 

Kommun-

chef, a) 

Förvaltning

schefer efter 

samråd med 

c) Övrig 

personal: 

Chef 

verksamhets-

stöd och 

 Personaladm-

inistrativa 

beslut såsom 

lön, ledighet, 

uppsägning 
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chefsförordnanden) 

c) Övrig personal 

nämndens 

ordf, vice 

ordf och 

oppositions-

företrädare 

c), med rätt 

till vidare-

delegation  

informations

hantering, 

Chef 

verksamhets-

utveckling- 

och IT 

Ekonomi-

chef 

Näringslivs-

chef 

Miljö- och 

byggchef 

 

och övriga 

anställnings-

villkor som 

följer av lag, 

avtal och 

kommunens 

riktlinjer 

betraktas som 

verkställighet 

5.2 Disciplinära åtgärder 

 

Kommun-

chef med 

rätt till 

vidare-

delegation 

c) Övrig 

personal: 

Chef 

verksamhets-

stöd och 

informations

hantering, 

Chef 

verksamhetsu

tveckling- 

och IT 

Ekonomi-

chef 

Näringslivs-

chef 

Miljö- och 

byggchef 

 

 Samverkan 

enligt sam-

verkansavtal 

betraktas som 

verkställighet 

5.3 Förordnande av tf.  

a) Förvaltningschefer 

(inkl. 

chefsförordnanden) 

b) Enhetschefer (inkl. 

chefsförordnanden) 

c) Övrig personal 

Kommun-

chef, a) 

Förvaltning

schefer efter 

samråd med 

nämndens 

ordf, vice 

ordf och 

oppositions-

företrädare 

c), med rätt 

till vidare-

delegation 

c) Övrig 

personal: 

Chef 

verksamhets-

stöd och 

informations

hantering, 

Chef 

verksamhetsu

tveckling- 

och IT 

Ekonomi-

chef 

Näringslivs-

chef 

Miljö- och 

byggchef 

 

 Visstidsanstäl

lningar inom 

budgetram 

betraktas som 

delegation 

5.4 Förvaltningens 

organisation 

Kommun-

chef 

   

5.5 Tjänstledighet som inte Kommun- c) Övrig   
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följer av lag eller avtal. chef med 

rätt till 

vidare-

delegation 

personal: 

Chef 

verksamhets-

stöd och 

informations

hantering, 

Chef 

verksamhetsu

tveckling- 

och IT 

Ekonomi-

chef 

Näringslivs-

chef 

Miljö- och 

byggchef 

 

6. Avtal och ekonomi 
Enligt 6 § reglemente är kommunstyrelsen ansvarig för den ekonomiska förvaltningen, vilket 
innebär att: 
 

Kommunstyrelsen skall ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa av fullmäktiges 

meddelade föreskrifter härför. Medelförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I 

uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt 

vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. Kommunstyrelsen har också 

hand om övrig ekonomisk förvaltning. 

 

Enligt 10 § Kommunstyrelsens uppföljning har styrelsen även omfattande uppföljningsfunktioner, 

inte minst att förvaltningen sköts lagligt och ekonomiskt. Det framgår av 2 § i reglementet att 

kommunstyrelsen ska ansvara för upphandlingsfrågor. Det innebär att kommunstyrelsen har ett 

övergripande ansvar för tillämpning av lagen om offentlig upphandling vilket regleras i 

upphandlingspolicy och vägledande råd och bestämmelser för upphandling. 

 

Kommunstyrelsen har därmed ett övergripande ansvar för ekonomi och upphandling och 

beslutanderätten delegeras enligt följande: 
 

Nr Ärendetyp Delegat Vidare-

delegation 

Lagrum Kommentar 

6.1 Underteckna avtal, andra 

handlingar och skrivelser 

som beslutas av nämnden 

ska undertecknas av 

ordföranden eller vid förfall 

för denne någon av vice 

ordförandena och signeras 

av förvaltningschefen eller 

annan anställd som 

nämnden beslutar 

Ordförande  Regle-

mente 

nämnder 

För kommun-

styrelsen 

signerar 

kommun-

chefen 

6.2 Beslut att ingå avtal inom 

nämndens verksamhets-

område och givna uppdrag 

Kommun-

chef med 

rätt till 

Chef 

verksamhets

-stöd och 

VROB 

Upp-

handling 

Ingår att fatta 

tilldelnings-

beslut och 
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som kan generera en 

kostnad inom ramen för 

varje delegats attesträtt – 

med rätten att ingå avtal 

följer rätten att säga upp 

och häva avtal 

vidare-

delegation 

information

shantering, 

Chef 

verksamhets

utveckling- 

och IT 

Ekonomi-

chef 

Näringslivs

chef 

Miljö- och 

byggchef 

Verk-

samhetschef  

teckna 

upphandlings

-kontrakt 

belopp under 

100 000 kr 

kräver inte 

skriftliga 

avtal och 

betraktas som 

verkställighet 

6.3 Upprätta ramavtal vid 

kommun- och/eller 

förvaltningsövergripande 

upphandlingar upp till ett 

maxbelopp på 10 mkr - 

med rätten att ingå avtal 

följer rätten att säga upp 

och häva avtal 

Kommun-

chef med 

rätt till 

vidare-

delegation 

Ekonomi-

chef 

Upphandl-

ingsstrateg 

VROB 

Upp-

handling 

 

6.4 Upprätta ramavtal med 

endast en annan berörd 

nämnd där inte 

kommunstyrelsen är 

beslutande 

Kommun-

chef med 

rätt till 

vidare-

delegation 

Ekonomi-

chef 

Upphandl-

ingsstrateg 

VROB 

Upp-

handling 

Den andra 

nämnden är 

beslutande, 

kommun-

styrelsen 

tillstyrker 

med sitt 

under-

tecknande 

6.5 Underteckna avtal och 

andra handlingar efter 

beslut därom i Kommun-

fullmäktige eller vid förfall 

för denne någon av vice 

ordförandena och signeras 

av förvaltningschefen eller 

annan anställd som 

nämnden beslutar 

Ordförande    

6.6 Avyttra material som inte 

längre är användbart inom 

verksamheten inom ramen 

för varje delegats attesträtt. 

 

Kommun-

chef med 

rätt till 

vidare-

delegation 

Chef 

verksamhets

-stöd och 

information

shantering, 

Chef 

verksamhets

utveckling- 

och IT 

Ekonomi-

chef 

Näringslivs-

 Under 

100 000 kr 

betraktas det 

som 

verkställighet 
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chef 

Miljö- och 

byggchef 

6.7 Tecknande av avtal om 

elleverans  

Kommun-

chef med 

rätt till 

vidaredeleg

ation kultur- 

och 

teknikchef 

Kultur- och 

teknikchef 

  

6.8 Utse beslutsattestanter 

inom förvaltningen samt 

beloppsnivåer för attest 

inkluderat att tillfälligt 

höja beloppsnivåer för 

attest 

Kommun-

chef med 

rätt till 

vidare-

delegation 

till 

förvaltnings

chefer 

Ekonomi-

chef 

  

6.9 Omdisposition av medel 

inom kommunlednings-

kontorets budgetram. 

Kommun-

chef 

   

6.10 Avskrivning av fodringar 

inom nämndens verk-

samhetsområde 

 

Kommun-

chef med 

rätt till 

vidare-

delegation 

Ekonomi-

chef 

  

6.11 Utbetalning av ersättning 

då skadeståndsskyldighet 

föreligger och kommunens 

ansvarsförsäkring är 

tillämplig. (Ersättning kan 

högst utgå med belopp 

som motsvarar självrisken 

enligt ansvarsförsäk-

ringen). 

Kommun-

chef med 

rätt till 

vidare-

delegation 

Ekonomi-

chef 

  

6.12 Uppta tillfälliga lån samt 

nyupplåning enligt 

kommunstyrelsens 

reglemente om totalt 

åttahundra gånger det 

gällande basbeloppet. 

Omsätta befintliga lån i 

linje med finanspolicyns 

anvisningar.  

Kommun-

chef med 

rätt till 

vidare-

delegation 

Ekonomi-

chef 

 Att uppta och 

förvalta, 

inkluderat 

omsätta, lån 

inom ramen 

för de 

lånebeslut 

som 

kommun-

fullmäktige 

fattar, är 

verkställighet 

av 

fullmäktige-

beslut 

6.13 Beslut att motta gåva till Kommun- Ekonomi-   
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ett värde om högst tio 

prisbasbelopp samt 

placering av 

donationsmedel. 

 

chef med 

rätt till 

vidare-

delegation 

ekonomi-

chef 

chef 

6.14 Fastställa och återkalla 

fullmakt att verkställa 

uttag från kommunens 

plusgiro- och 

bankgiroräkningar 

Kommun-

chef med 

rätt till 

vidare-

delegation 

ekonomi-

chef 

Ekonomi-

chef 

  

6.15 Fastställa och återkalla 

fullmakt att underteckna 

redovisning av moms, 

arbetsgivar-avgifter och 

avdragen skatt till skatte-

myndigheten 

Kommun-

chef med 

rätt till 

vidare-

delegation 

ekonomi-

chef 

Ekonomi 

Chef 

 

  

6.16 Fastställa och återkalla 

fullmakt att mottaga och 

utkvittera till 

kommunstyrelsen 

ankommande post, paket 

och värdeförsändelser 

Kommun-

chef 

   

7. Verksamhetsärenden 

A: Mark- och exploatering 
 

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger även i §§ 1, 2 och 9 i reglementet 

 Mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls 

samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas 

 Planering av naturvård och uppföljning av övergripande miljömålsarbete 

 Att bevaka kommunens intressen i ärenden angående fastighetsbildningsförrättningar som har 

samband med köp och försäljning av mark 

 Framställning, ajourhållning och upplåtelse av kommunens primärkarta samt tillkommande 

registerdata 

 Kommunstyrelsen ska även besluta enligt fastighetsbildningslagen 

 

Kommunstyrelsen har därmed ett övergripande ansvar för mark och exploatering. Beslutanderätten 

delegeras enligt följande 

Nr Ärendetyp Delegat Vidare-

delegation 

Lagrum Kommentar 

A.1 Besluta att överlåta eller 

förvärva fast egendom 

till ett värde om högst tio 

prisbasbelopp i syfte att 

bostäder enligt 

Kommun-

chef med 

rätt till 

vidare-

delegation 

Miljö- och 

byggchef 

 Delegationen 

kan nyttjas så 

länge det 

finns stöd i 

översikts- 
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planinstitut ska uppföras 

på fastigheten, inom 

budgeterad ram för 

vkersamheten 

 

eller 

detaljplan 

samt 

områdesbe-

stämmelser. 

Kommunchef 

ska samråda 

med 

ordföranden 

innan beslut 

fattas. 

A.2 Besluta att förvärva eller 

överlåta fastighet eller 

fastighetsdel i syfte att 

genomföra en antagen 

detaljplan och inom ram 

för budget för 

markförvärv 

Kommun-

chef med 

rätt till 

vidare-

delegation 

Miljö- och 

byggchef 

 Ska följa 

genom-

förandebe-

skrivningen i 

planen. 

Kommunchef 

ska samråda 

med 

ordföranden 

innan beslut 

fattas. 

A.3 Vid försäljning av 

småhustomter upprätta 

och underteckna 

köpehandlingar samt 

avtal om exploaterings-

bidrag, efter att 

exploateringsbidrag 

fastställts av 

kommunstyrelsen 

Kommun-

chef med 

rätt till 

vidare-

delegation 

Miljö- och 

byggchef 

  

A.4 Besluta om försäljning av 

industrimark inom 

detaljplanelagt område 

samt upprätta och 

underteckna 

köpehandlingar av sådan 

mark enligt pris fastställt 

av kommunfullmäktiges 

taxa för industrimark 

Kommun-

chef med 

rätt till 

vidare-

delegation 

Miljö- och 

byggchef 

 Priset 

bestäms 

utifrån av 

kommunfull-

mäktige 

fastställd 

taxa. Vid 

avvikelse 

från taxan 

krävs 

nämndsbeslut 

A.5 Beslut om att ingå avtal 

om fastighetsregleringar 

upp till två basbelopp 

utgiven eller mottagen 

ersättning vid varje 

förrättning eller avtal. 

 

Kommun-

chef med 

rätt till 

vidare-

delegation 

Miljö- och 

byggchef 

  

A.6 Besluta att förlänga tider 

ställda i beslutade 

markanvisnings- eller 

Kommun-

chef med 

rätt till 

Miljö- och 

byggchef 

 Kommunchef 

ska samråda 

med 
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exploateringsavtal. vidare-

delegation 

ordföranden 

innan beslut 

fattas. 

A.7 Beslut att bevilja 

grundför-

stärkningsbidrag samt 

reducering av markpris 

till följd av extraordinära 

omständigheter som 

påverkat möjligheterna 

att använda försåld 

industri- eller 

bostadsmark avseende 

byggbarhet. 

Kommun-

chef med 

rätt till 

vidare-

delegation 

Miljö- och 

byggchef 

 

 

Ex 

prickmark, 

ledningar i 

marken 

A.8 Beslut att ansöka om 

fastighetsbildning och 

andra lantmäteri-

förrättningar samt därvid 

vidta de åtgärder som 

uppkommer vid en sådan 

förrättning. 

Kommun-

chef med 

rätt till 

vidare-

delegation 

Miljö- och 

byggchef 

Mark- och 

exploat-

erings-

samordnar

e 

 

FBL: 5 

kap. 3 § st. 

3 

10 kap. 6§  

11 kap. 1, 

2 §§  

14 kap. 1 a 

§ st. 1 p. 

3-7  

 

18§ AL. 

 

A.9 Beslut om framställning 

eller yttrande till 

lantmäterimyndighet om 

lantmäteriförrättning och 

godkännande av 

förrättning i egenskap av 

sakägare. 

Kommun-

chef med 

rätt till 

vidare-

delegation 

Miljö- och 

byggchef 

Mark- och 

exploat-

erings-

samordnar

e 

 

FBL: 15 

kap. 11 §  

3 kap. 2§ 

 

A.10 Företräda kommunen i 

dess egenskap av 

sakägare vid 

förrättningar enligt 

fastighetsbildnings, 

anläggnings- och 

ledningsrättslagen, med 

rätt att ingå 

överenskommelse och i 

övrigt godkänna sådana 

förrättningar upp till två 

basbelopp 

Kommun-

chef med 

rätt till 

vidare-

delegation 

Miljö- och 

byggchef 

Mark- och 

exploat-

erings-

samordnar

e 

 

4 kap. 14 

§ FBL 

 

A.11 Ansöka om lagfart, 

inskrivning och 

utsträckning, nedsättning, 

dödning, relaxation av 

inteckning samt utbyte av 

pantbrev och andra 

jämförliga åtgärder. 

Kommun-

chef med 

rätt till 

vidare-

delegation 

Miljö- och 

byggchef 

Mark- och 

exploat-

erings-

samordnar

e 
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A.12 

 

I samband med köp och 

försäljning av fast 

egendom belasta 

kommunens fastighet 

med särskild rätt. Med 

sådan rätt avses 

nyttjanderätt, servitut, 

gemensamhetsanläggnin

gar, samfälligheter, 

ledningsrätt och rätt till 

elektrisk kraft utom 

elektrisk högspännings-

ledning ovan jord. 

 

Tillika överenskomma att 

från annan 

fastighetsägare 

tillförsäkra kommunen 

sådana rättigheter som 

framgår av första stycket. 

Kommun-

chef med 

rätt till 

vidare-

delegation 

Miljö- och 

byggchef 

Mark- och 

exploat-

erings-

samordnar

e 

 

Jorda-

balken, 

lednings-

rättslagen 

och 

motsvaran

de lag 

 

A.13 Godkänna förrättningar, 

förrättningsbeslut eller 

gränsutmärkning 

Kommunch

ef med rätt 

till 

vidaredele-

gation 

Miljö- och 

byggchef 

Mark- och 

exploat-

erings-

samordnar

e 

 

15 kap. 11 

§ FBL 

30 § AL 

28 § LL 

Förvaltningsb

esvär enligt 

13 kap. 3 § 

PBL 

A.14 Ärenden om fastställande 

av belägenhetsadress 

Kommun-

chef med 

rätt till 

vidare-

delegation 

Miljö- och 

byggchef 

Mark- och 

exploat-

erings-

samordnar

e 

 

Lagen om 

lägenhetsr

egister och 

lägenhets-

nummer 

(2006:378

) §§ 10-11 

 

A.15 Yttra sig om kultur- och 

tekniknämndens 

utarrendering, uthyrning 

och upplåtelse av mark, 

anläggningar och lokaler 

inom kultur- och 

tekniknämndens 

förvaltning 

Kommunch

ef med rätt 

till 

vidaredeleg

ation 

Miljö- och 

byggchef 

Mark- och 

exploat-

erings-

samordnar

e 

 

Kultur- 

och 

tekniknäm

ndens 

reglement

e, 

författning

ssamling 

R 8, 4 § 

 

B: Fysisk planering 
 

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger även enligt reglemente §§ 1-2 
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 Planeringen av användningen av mark och vatten (Översiktlig planering, detaljplanering, 

områdesbestämmelser, fastighetsplanering) 

 

Kommunstyrelsen har därmed ett övergripande ansvar för fysisk planering och beslutanderätten 

delegeras enligt följande: 

 

Nr Ärendetyp Delegat Vidare-

delegation 

Lagrum Kommentar 

B.1 Begära Länsstyrelsens 

synpunkter i fråga om 

sådana statliga och mellan 

kommunala intressen som 

kan ha betydelse för 

översiktsplanens aktualitet 

Kommun-

chef med 

rätt till 

vidare-

delegation 

Miljö -och 

byggchef 

Planarkite

kter ÖP 

och DP 

3 kap. 28 

§ PBL 

Förvalt-

ningsbesvär 

enligt 13 

kap. 3 § 

PBL 

B.2 Utfärda föreläggande till 

den som kan komma att 

drabbas av planskada att 

inom en viss tid anmäla sitt 

anspråk på ersättning eller 

inlösen 

Kommun-

chef med 

rätt till 

vidare-

delegation 

Miljö -och 

byggchef 

Planarkite

kter ÖP 

och DP 

5 kap. 26 

§ PBL 

Förvaltning

sbesvär 

enligt 13 

kap. 3 § 

PBL 

B.3 Beslut att påkalla 

fastighetsbestämning för 

område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser samt 

när nya detaljplaner och 

områdesbestämmelser ska 

upprättas. 

Kommun-

chef med 

rätt till 

vidare-

delegation 

Miljö -och 

byggchef 

Planarkite

kter ÖP 

och DP 

14 kap. 1 

§ FBL 

 

B.4 Beslut om 

överenskommelse med 

sökande att planbesked får 

lämnas senare än inom fyra 

månader 

Kommun-

chef med 

rätt till 

vidare-

delegation 

Miljö -och 

byggchef 

Planarki-

tekter ÖP 

och DP 

5 kap 4 § 

PBL 

Får enligt 

13 kap. 2 § 

PBL inte 

överklagas 

B.5 Rätt att, som kommunens 

planmyndighet, yttra sig till 

Lantmäterimyndigheten i 

berörda sakfrågor/ärenden 

Kommun-

chef med 

rätt till 

vidare-

delegation 

Miljö -och 

byggchef 

Planarki-

tekter ÖP 

och DP 

3 kap 2 § 

FBL 

 

C: Säkerhet, beredskap och skydd 
Kommunstyrelsen ska vara krisledningsnämnd vid extraordinära händelser i fredstid med befogenhet 

att fatta beslut om att överta hela eller delar av förvaltningsområden från övriga nämnder i 

kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art 

och omfattning. Dessa funktioner regleras separat av Styrdokument krisberedskap Timrå kommun 

2015–2018. I det förebyggande och granskande säkerhetsarbetet delegeras i övrigt följande 

funktioner: 

 

C.1 Yttrande angående 

antagande av hemvärnsmän 

Kommun-

chef med 

rätt till 

vidare-

delegation 

Säkerhets-

chef 

 

Hemvärns

förordning 

(1997:146

) § 5 

Försvars-

makten är 

beslutande 



 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 1 20 (20) 

 
 

C.2 Yttrande över ansökan om 

kameraövervakning 

Kommun-

chef med 

rätt till 

vidare-

delegation 

Säkerhets-

chef 

Kamera-

övervakn-

ingslag 

(2013:460

) § 18 

Länsstyr-

elsen är 

beslutande 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Andreaz Strömgren 2022-04-22 KS/2022:139 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 31 23 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Höjd reseersättning för politiker, personal och medborgare 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Lämna reseersättningen oförändrad. 
 
Ärendet 
Ledamoten Robert Thunfors (T) har föreslagit att reseersättningarna för förtroendevalda, personal 
och brukare/medborgare som har rätt till ersättning ska ses över. Motivet är de höga bensin- och 
dieselpriserna. Syftet är att temporärt höja ersättningen. Frågan ska enligt beslutet behandlas på nästa 
sammanträde för kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret har behandlat frågan skyndsamt. 
Med utgångspunkt i nationell översyn av reseersättningen, förslag och beslut om nationella 
stödåtgärder med sänkt skatt och ersättning till bilägare, Timrå kommuns generellt höga kostnader 
för politisk verksamhet som överstiger budget, resepolicy för kommunens medarbetare, att det saknas 
ekonomiska medel för åtgärden, görs den samlade bedömningen att reseersättningen bör lämnas 
oförändrad. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Ledamotsinitiativ – reseersättning KS § 79 2022 
 
Återremiss Höjd reseersättning för politiker, personal och medborgare KS § 99 2022. 
 
Beslutsunderlag 
BIA – Bilersättningsavtal 
Ledamotsinitiativ-reseersättning 
KS §99 Höjd reseersättning för politiker, personal och medborgare 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
Kommunledningskontorets överväganden 
Det är rimligt att överväga om ersättningsnivåer, taxor och verksamhetsbudgetar bör ses över med 
anledning av ökade bränslepriser. Samtidigt bör kommunen undvika att göra snabba åtgärder i 
enskilda frågor där systemen är komplexa och där nationell politik i närtid kan komma att ändras. 
Dessutom behöver kommunstyrelsen beakta avsatta medel i verksamhetsplan och budget. 
Kommunledningskontoret gör därför följande bedömning av förslaget: 
 



2 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Andreaz Strömgren 2022-04-22 KS/2022:139 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 31 23 

 Det sker i dagsläget beredning och beslut kring nationella stödsystem med skattesänkning 
samt ersättning direkt till samtliga bilägare i riket för att kompensera för ökade 
bränslekostnader. En nationell översyn av reseersättningsnivåer kopplat till 
skattelagstiftningen sker även parallellt och kommer att hanteras under juni månad 2022. 
Priserna på bränsle förändras även snabbrörligt. Att då gå in och enskilt sänka kostnader via 
reseersättningen lokalt i en kommun bedöms som olämpligt. 

 Skattelagstiftningen på området är komplex. Timrå kommun följer Skatteverkets nivå på 
18,50 kr som skattefri del. Till det kommer en skattepliktig del på 10:50 kr. Ersättningen 
följer Sveriges kommuner och regioners avtal BIA – Bilersättningsavtal. En höjd nivå innebär 
att mer medel tillskjuts den del av reseersättningen som ska beskattas och går då utöver 
gällande avtal med Sveriges kommuner och regioner. 

 Medarbetarna i Timrå kommun ska följa kommunens resepolicy. Enligt den ska cykel och 
kollektivtrafik prioriteras före bilanvändning i tjänsten. För enskilda resor med bil finns även 
en bilpoolsverksamhet som enkelt kan bokas och för bilintensiva verksamheter används 
tjänstebilar direkt. Viss användning av egen bil i tjänsten förekommer fortfarande som 
avtalade undantag efter beslut från närmaste chef. Syftet är att ta ett helhetsansvar för både 
miljö och arbetsmiljö när medarbetare reser i tjänsten. Av den anledningen är det inte 
lämpligt att stimulera till privat användning av bilen i tjänsten via höjd reseersättning. Istället 
bör övergång till kommunens bilar främjas. 

 Timrå kommun betalar inte ut reseersättning till enskilda medborgare och brukare. Förslaget 
är inte tillämpligt på denna kategori. 

 Timrå kommun har generellt höga kostnader för den politiska verksamheten. Av jämförbara 
kommuner i riket enligt Koladajämförelse har Timrå kommun de högsta kostnaderna för 
politisk verksamhet (presenterades på kommunstyrelsens analysseminarium i juni 2021). 
Under 2021 har kostnaden för politisk verksamhet även överstigit budgeterade medel på 
grund av intensiva arbetssätt med styrning och workshops, detta trots att många möten har 
skett digitalt på grund av pandemin. Åtgärder som ytterligare ökar kostnaden för den 
politiska verksamheten har därför ingen finansiering och bör undvikas. 

 
Sammantaget bedömer därför kommunledningskontoret att reseersättningen inte ska höjas temporärt 
för kategorin politiker och därför lämnas oförändrad. 
 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
 
 
 
Andreaz Strömgren 
Kommunchef 
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Överenskommelse om nytt bilersättningsavtal – BIA 

Parter 

Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan och 

Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområde Allmän kommu-

nal verksamhet jämte i förbundsområdet ingående organisationer, Lärarförbun-

dets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, OFRs förbundsområde Hälso- 

och sjukvård jämte i förbundsområdet ingående organisationer, OFRs förbunds-

område Läkare jämte i förbundsområdet ingående organisationer och  

AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer 

å andra sidan. 

§ 1   Innehåll m.m.

Parterna träffar detta kollektivavtal om ersättning för användandet av egen bil i 

arbetet, BIA att gälla fr.o.m. 2010-04-01. Till avtalet hör även bestämmelserna i 

Bilaga 1. Avtalet ersätter Bilersättningsavtal – BIL 01. 

§ 2   Ändringar och tillägg

I kollektivavtalet ska ingå de ändringar och tillägg till avtalets bestämmelser 

som parterna träffar överenskommelse om under den tid avtalet gäller. 

§ 3   Tvisters handläggning

Uppstår tvist som rör tolkning av detta avtal och av överenskommelsen ska 

ärendet handläggas i den ordning som föreskrivs i Kommunalt Huvudavtal 

(KHA). 

§ 4   Fredsplikt

Förhandlingar under tid då denna överenskommelse gäller ska föras under 

fredsplikt. 

§ 5   Bilavtal träffade med stöd av BIL 01

Bilavtal som träffats med stöd av BIL 01 äger fortsatt giltighet och ersätts enligt 

BIA. 
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§ 6   Rekommendation om lokalt kollektivavtal om egen bil i arbetet, BIA

Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare som utgör landsting/region, 

kommun eller kommunalförbund och berörda arbetstagarorganisationer att träffa 

lokalt kollektivavtal om BIA. 

Parterna är ense om att sådant lokalt kollektivavtal ska anses ha kommit till 

stånd genom att arbetsgivaren beslutar att anta BIA som lokalt kollektivavtal. 

Arbetsgivaren tillställer arbetstagarorganisation, som begär det, protokollsutdrag 

över beslutet. 

För övriga arbetsgivare anslutna till Pacta träffas härmed det lokala kollektiv-

avtalet BIA. 

§ 7   Giltighet och uppsägning

Detta avtal – BIA – avlöser BIL 01 fr.o.m. den 1 april 2010 och gäller tillsvidare 

med en ömsesidig uppsägningstid av tre månader. Uppsägningen ska vara skrift-

lig och åtföljd av förslag till nytt kollektivavtal. 

Vid protokollet 

Maria Dahlberg Jan Svensson 

Justeras 

För Sveriges Kommuner och Landsting 

Ingela Gardner Sundström 

För Arbetsgivarförbundet Pacta 

Ingela Gardner Sundström 

För Svenska Kommunalarbetareförbundet 

Annica Jansson 

För OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet jämte i förbunds-

området ingående organisationer 

Eva Fagerberg Mona Tapper 
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För Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd 

Ola Carnelid Hans Björkman 

För OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård jämte i förbundsområdet in-

gående organisationer 

Cecilia Helldén Mats Enefors 

För OFRs förbundsområde Läkare jämte i förbundsområdet ingående organi-

sationer 

Peter Wursé 

För AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisa-

tioner 

Mats Olsson 



Bilaga 1 
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Bilersättningsavtal – BIA 

§ 1   Tillämpningsområde

Om inte annat följer av lag, förordning eller statlig myndighetsföreskrift utges 

ersättning enligt detta avtal till arbetstagare som använder egen bil i arbetet efter 

arbetsgivarens godkännande. 

§ 2   Kombinerad fast ersättning och körlängdsersättning för bil

Arbetsgivare och arbetstagare kan träffa överenskommelse om en fast del och en 

rörlig del. Sådan överenskommelse förutsätter överenskommelse om att använda 

egen bil i det dagliga arbetet. 

§ 3   Ersättning för parkeringsavgift

Om avgiftsbelagd parkeringsplats måste användas får arbetstagaren tillbaka 

erlagd avgift. 

§ 4   Kilometerersättning

Ersättning utges med 2,90 kronor per kilometer. 



Ledamotsinitiativ till KS 15/3 2022 

Med anledning av de extremt höga bensin- och dieselpriserna som påverkar hela samhället bör 

kommunen se över reseersättning för förtroendevalda, personal och brukare/medborgare som har 

rätt av kommunen att få reseersättning. Detta med syfte att under en period temporärt höja 

ersättningen.  

 

Vi föreslår kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret 

Att återkomma till nästa sammanträde i kommunstyrelsen med förslag på temporär höjning av 

reseersättningen.  

 

 

 

Robert Thunfors   Björn Hellqvist 

 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-04-05 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 99 
Höjd reseersättning för politiker, personal och medborgare 
KS/2022:139 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Återremittera ärendet till kommunledningskontoret för rättning av faktafel.  
____ 
 
Ärendet 
Ledamoten Robert Thunfors (T) har föreslagit att reseersättningarna för förtroendevalda, personal 
och brukare/medborgare som har rätt till ersättning ska ses över. Motivet är de höga bensin- och 
dieselpriserna. Syftet är att temporärt höja ersättningen. Frågan ska enligt beslutet behandlas på nästa 
sammanträde för kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret har behandlat frågan skyndsamt. 
Med utgångspunkt i nationell översyn av reseersättningen, förslag och beslut om nationella 
stödåtgärder med sänkt skatt och ersättning till bilägare, Timrå kommuns generellt höga kostnader 
för politisk verksamhet som överstiger budget, resepolicy för kommunens medarbetare, att det saknas 
ekonomiska medel för åtgärden, görs den samlade bedömningen att reseersättningen bör lämnas 
oförändrad. 
 
Kommunledningskontorets förslag till beslut 
Lämna reseersättningen oförändrad. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Robert Thunfors (T) och Ulf Lindholm (SD) föreslår att återremittera ärendet till 
kommunledningskontoret för rättning av felskrivning. 
 
Stefan Dalin (S) och de övriga ledamöterna ansluter sig till Robert Thunfors (T) m fl 
återremissförslag. 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
 
Exp     /     2022 
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