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Precis som 2020 präglades också år 2021 av Coronapandemin, men tack vare de 
kunskaper och erfarenheter vi skaffade oss 2020 var vi bättre rustade att hantera 
densamma. Det betyder inte att pandemin inte innebar en utmaning för 
äldrevården, barnomsorgen och skolan. Men tack vare våra medarbetares hårda 
arbete och strävan att göra sitt bästa för våra innevånare klarade vi ändå av att 
leverera en välfärd av högsta kvalitet.  

Timrås förutsättningar för energiintensiva industrietableringar är mer än goda, och 
under det gångna året arbetade vi intensivt för att Northvolt och Volvo Cars skulle 
placera sin planerade batterifabrik i Torsboda. Tyvärr blev det inte så, men av de 49 
siter som var med i kampen om denna etablering var vår en av de tre som var med 
i slutdiskussionen. Det visar på värdet, styrkan och möjligheten med vårt 
erbjudande. Och mot bakgrund av det och med vetskapen om att det inom de 
närmsta åren ska byggas 40-50 batterifabriker i Europa, är det enligt mitt 
förmenande inte en fråga om vi får någon stor energiintensiv industrietablering i 
Timrå, utan när vi får den. I detta sammanhang vill jag understryka betydelsen av 
att Timrå och Sundsvallsregionen får en dylik etablering. Faktum är; ska vi på sikt 
klara av att svara upp mot medborgarnas behov av och krav på en god välfärd, då 
behövs det en industrietablering som ger en tydlig ökning av antalet arbetstillfällen 
och en befolkningstillväxt. I förlängningen betyder det ökad skattekraft. 

Under 2021 genomförde kommunen en medborgarundersökning. Av den framgår 
det att nästa 97 procent av Timråborna anser att vår kommun är en bra eller 
mycket bra plats att bo och leva i. För det är vi naturligtvis stolta, men inte nöjda. 
Vi vill mer! Det ska bli än mer attraktivt att bo i Timrå. Här ska det finnas goda 
möjligheter att leva och bo i attraktiva boende- och livsmiljöer. Här ska alla barn 
ges möjlighet att klara skolan. Här ska våra äldre få åldras med värdighet. Samtidigt 
konstaterar jag att nöjdheten och stoltheten över att bo i Timrå inte är en slump, 
utan resultatet av ett långsiktigt och medvetet politiskt arbete. Det innebär bland 
annat ett tydligt fokus på att höja kvaliteten i skolan, att ta fram och utveckla nya 
och attraktiva bostadsområden samt arbeta för att vi också i fortsättningen ska ha 
Norrlands bästa företagsklimat. 

Ekonomiskt gick år 2021 i stort bra. Kommunen gör ett resultat på 16,4 mnkr, och 
det trots att socialnämnden gör ett underskott på 29,6 mnkr. Det senare förklaras 
dels av extrakostnader kopplade till Covid-19 pandemin. Dels av volymökningar 
inom äldreomsorg samt ökat behov av externa LSS-placeringar och placeringar 
inom individ- och familjeomsorgen.  

Avslutningsvis, årets goda resultat till trots står vi som sagt inför stor 
framtidsutmaningar. För att på lång sikt klara av att leverera den välfärd som våra 
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innevånare förväntar sig och har rätt till måste andelen arbetande medborgare öka. 
Det betyder att vi ska fortsätta det långsiktiga och strategiska arbetet för att vara en 
attraktiv kommun med höga ambitioner, och ha en stark och sund ekonomi. 
Timrå har alla möjligheter att bli allt den vill vara. Tillsammans gör vi en bra 
kommun bättre, och tillsammans är vi Framtidskommunen Timrå! 
 
Stefan Dalin 
Kommunstyrelsens ordförande 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Översikt över verksamhetens utveckling 

För verksamheten, både inom kommun och inom koncern, har de mål som följts 
upp indikerat att dessa har uppnåtts helt eller delvis under året. 

Den ekonomiska utvecklingen har varit god för kommunen under 
redovisningsperioden, jämfört med budget för perioden, +11,6  mnkr. 
Bedömningen för kommunen är att kommande år blir besvärliga ekonomiskt då 
verksamheterna kommer att kräva ökade resurser, målet om god ekonomiskt 
hushållning blir särskilt viktigt att förankra i realistiska planer och åtaganden. 
Pandemin har fortsatt in i 2022 vilket belastar kommunens ekonomi.  En stor 
ökning av låneskulden har skett under 2021 på grund av hög investeringsnivå inom 
koncernen. 

Den kommunala koncernen redovisar ett resultat på 5,4 mnkr för verksamhetsåret 
2021 vilket är en försämring jämfört med 2020 då resultatet var 19,1 mnkr. 
Kommunen själv har ett resultat i paritet med föregående år, de bolag mm som 
ingår i koncernen har haft ett försämrat ekonomiskt resultat under 2021. 

En kommun ska ha god ekonomisk hushållning i hela den kommunala koncernen. 
De mål för kommunen för 2021 som antagits av kommunfullmäktige i budget är 
att:  

 Resultatet ska överstiga 1 % av skatter och generella statsbidrag (målet uppfyllt)  
 Soliditeten ska ha en oförändrad eller positiv trend (målet är inte uppfyllt) 

Utifrån inriktningsmål och nyckeltal ska kommunen samlat bedöma att trenden 
för utvecklingen är oförändrad eller förbättrad. 

Fem års översikt 2021 2020 2019 2018 2017 

Invånare 31/12 17 923 17 963 17 979 18 060 18 030 
Den kommunala koncernen 
Verksamhetens intäkter, 
mnkr 

380,8 389,4 382,8 411,2 426,0 

Verksamhetens kostnader, 
mnkr 

-1500,9 -1453,3 -1423,8 -1462,8 -1370,3 

Årets resultat, mnkr 5,4 18,5 -26,6 -59,2 25,6 
Soliditet (1) 17 % 18 % 18 % 23 % 27 % 
Soliditet inkl totala 
pensionsförpliktelser 

-1 % -2 % -4 % -4 % -1 % 

Investeringar, mnkr 252,3 250,7 137,0 134,1 99,1 
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Långfristig låneskuld, mnkr 998,8 802,9 773,3 585,7 523,6 
Eget kapital, mnkr 314,1 318,8 289,0 310,3 368,8 
Antal anställda totalt 1 871 1 849 1 873 1 895 1 887 

1) Soliditet är eget kapital dividerat med totalt kapital.  

Kommunen 2021 2020 2019 2018 2017 
Verksamhetens intäkter, 
mnkr 

207,9 231,9 213,7 243,7 260,8 

Verksamhetens kostnader, 
mnkr 

-1355,4 -1333,3 -1291,8 -1327,4 -1242,6 

Årets resultat, mnkr 16,4 18,8 -15,8 -59,1 19,8 
Årets resultat/skatteintäkter 
och generella statsbidrag (%)  

1,4 1,6 -1,4 -5,5 1,9 

Soliditet 20 % 23 % 22 % 29 % 34 % 
Soliditet inkl totala pens 
förpliktelser 

-10 % -14 % -18 % -21 % -14 % 

Investeringar, mnkr 180,7 161,4 69,1 38,3 34,2 
Självfinansieringsgrad (2) 36 % 35 % 24 % -55 % 178 % 
Långfristig låneskuld, mnkr 382,3 243,5 221,9 114,3 102,2 
Eget kapital, mnkr 228,2 211,9 193,1 208,9 268,0 
Antal tillsvidareanställda 1 313 1 306 1 333 1 371 1 352 
Skattesats, kr 23,59 23,59 22,64 22,64 22,64 

2) Årets resultat plus avskrivningar i procent av nettoinvesteringarna.  
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Den kommunala koncernen  

 

* Ingår ej i sammanställd redovisning.  
 

1 Gemensam nämnd tillsammans med Sundsvalls, Ånge och Nordanstigs kommuner.  
2 Kommunen har huvudansvaret för att viss tjänst erbjuds kommunmedborgarna. Kommunen har tecknat avtal 
med producent istället för att driva verksamheten i egen regi, exempelvis renhållning. Se även rubrik privata 
utförare i årsredovisningen nedan. 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Pensionsförpliktelser/Pensionsåtagande 

Årets kostnad för pensionerna, det vill säga samtliga delar som påverkar resultatet, 
uppgår till 55,9 mnkr inklusive löneskatt. Jämfört med 2020 års värde är det en 
ökning med ca 2,5 mnkr. Pensionsåtagandet redovisas enligt den s.k. 
blandmodellen, dels som en avsättning i balansräkningen och dels som en 
ansvarsförbindelse. Kommunen har beslutat att till arbetstagarna avsätta maximal 
individuell del. Inarbetade förmåner 2021 utbetalas successivt per kvartal. Det 
åtagande som redovisas som en ansvarsförbindelse uppgår 31 dec 2021 till 338,7 
mnkr inkluderat löneskatt. I åtagandet ingår även ansvarsförbindelse för 
förtroendevalda. Ur riskperspektiv kan noteras att det inte finns medel fonderade 
för att möta de betalningar som kommer att uppstå när skulden ska regleras. 
Samtliga åtaganden för pensioner är lånade av kommunen till den egna 
verksamheten.  

Utöver skuld/avsättning enligt ovan har kommunen avsättningar för pensioner 
inom räddningstjänsten med 18,1 mnkr och borgen för pensioner inom 
räddningstjänsten med 5,6 mnkr. I enlighet med Rådet för Kommunal 
Redovisnings (RKR) rekommendation R 10 ska kommuner i 
förvaltningsberättelsen ange hur förvaltning av pensionsmedel skett. Det finns inga 
finansiella tillgångar för att finansiera pensioner, vilket innebär att kommande 
kostnader måste löpande täckas av respektive års skatteintäkter.  

Pensionsåtagande inklusive löneskatt, mnkr    2021 

Pensioner som kortfristig skuld (BR) 31,1 
Avsättningar till pensioner (BR) 118,6 
Pensionsförpliktelser inkl. förtroendevalda äldre än 1998 
(ansvarsförbindelse) 338,7 
Total pensionsskuld 488,4 

 

Uppföljning av riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel 

Pensionsförpliktelse, mnkr    2021 

1. Total pensionsförpliktelse i balansräkningen 
a. Avsättning inkl. särskild löneskatt 
b. Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt 

118,6   
338,7 

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring 0 
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse 0 
Summa pensionsförpliktelse (inkl. försäkring och stiftelse) 457,3 
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Förvaltade pensionsmedel- marknadsvärde 

Timrå kommun har inga placeringar för pensionsmedel. 

Finansiering 

Finansiering    2021 

Återlånade medel 100 % 
Konsolideringsgrad 0 % 

Upplysning avseende egna förvaltade pensionsmedel: Timrå kommun har inga egna 
förvaltade pensionsmedel. 

Upplysning avseende förpliktelser som har tryggats genom pensionsförsäkring 
och/eller pensionsstiftelse: Det finns inga förpliktelser vare sig i försäkring eller i 
stiftelse. 

Redovisning av risker 

Identifierad risk Beskrivning Organisatorisk enhet Hantering av risk 

Pandemin Covid-19 Se utredning Hela kommunen Stabsläge extern 
utredning 

Demografiska 
förändringar 

Färre i arbetsför 
ålder, färre arbetade 
timmar och fler barn 
och unga men 
framförallt markant 
ökande äldre +80 år 

Hela kommunen Fortsatt 
omställning och 
utveckling av 
välfärden 

 

Finansiella risker och riskhantering 

Kommuninvest är långivare för kommunens samtliga långfristiga lån. Kommunen 
är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Ränte- och 
kapitalbindningsrisken ligger inom beslutade riktlinjer i finansfrågor. 
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Skuldportföljens genomsnittliga kapitalbindning är lägre än 2 år pga. av att den 
korta räntan är extremt låg. 
 

Räntebindning 
(år) 

Räntebindning 
(mnkr) 

Kapitalbindning 
(år) 

Kapitalbindning 
(mnkr) 

0-1 År 0.20 257,2 0.54 62,0 
1-2 År 1.31 8,5 1.41 108,5 
2-3 År 2.67 22,6 2.51 110,6 
3-4 År 3.38 27,2 3.38 27,2 
4-5 År 4.11 52,2 4.15 59,4 
5-6 År 5.55 2,3 5.55 2,3 
6-7 År 6.38 2,2 6.38 2,2 
7-8 År 7.55 27,2 7.55 27,2 
8-9 År 8.55 2,3 8.55 2,3 
9-10 År 9.55 2,3 9.55 2,3 
Över 10 År 11.89 8,2 11.89 8,2 
Total 1.87 412,3 2.78 412,3 

 

Händelser av väsentlig betydelse  

Timrå kommun står inför stora utmaningar framgent vad gäller demografin med 
fler äldre och färre i arbetsför ålder. För att motverka detta påbörjades ett samarbete 
inom Sundsvallsregionen med syfte att få en större etablering till regionen med 
placering i Timrå. Timrå som alternativ ort var med i slutdiskussionerna och även 
om företaget för den aktuella etableringen valde en annan ort visar detta att det 
finns en stor potential för att förlägga en energiintensiv industri i Timrå. Detta är 
ett viktigt steg för att inte regionen ska minska befolkningsmässigt med kraftigt 
lägre skatteintäkter som följd. 

Företagsklimatet är fortsatt starkt och ny undersökning från Svenskt näringsliv 
visar återigen på en topp tioplacering i riket vad gäller det samlade omdömet kring 
företagsklimatet och företagsservicen. 

Timrås grundskola har haft en positiv utveckling de senaste åren sett till 
genomsnittligt meritvärde för ämnena Matematik, Svenska och Engelska. Andelen 
elever som går ut gymnasiet med examen ligger fortfarande på en hög nivå.  

Timrå kommuns största IT-projekt är även slutfört: Modern IT i skolan. Nu har 
alla pedagoger och elever tillgång till moderna lösningar med enheter. Det främjar 
digitalt lärande men är också en förutsättning för likvärdiga livsvillkor för alla barn 
och unga i kommunen. Skolresultaten är starka.  
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Medborgarundersökningen från 2021 visar att det viktigaste för att Timrå ska vara 
en attraktiv plats att bo på är trygghet. Undersökningen visar även på större 
upplevd trygghet i kommunen än i riket. I dagsljus känner sig 98 procent (riket 94 
procent) av medborgarna mycket eller ganska trygga. När det är mörkt ute är 
motsvarande siffra 82 procent (riket 73 procent).  

Bostadsmarknaden i Timrå fortsätter att förstärkas med påtagliga prisökningar på 
villor och lägenheter. Timråbo går vidare med ny bostadsproduktion i Söråker och 
kommunstyrelsen har på grund av stort intresse beslutat om ett helt nytt 
bostadsområde i Fagervik, Solhöjden, med utrymme för drygt 300 nya bostäder. 
Intresset från privata byggherrar är stort.  

Verksamhetsmässigt har Timrå kommun valt att spara medel avseende 2020 års 
pandemipengar för att säkra tillgångar på grund av tillkommande ansvar och 
utvecklingsmöjligheter för fortsatt tillväxt och välfärd. Det har dels handlat om 
medel för krishantering och stöd i Covidhanteringen, vilket varit nödvändigt då 
staten inte tillskjuter medel 2021 eller planerar nya medel för 2022, dels för att 
hantera övriga belastningar som uppstått under det verksamhetsåret som driver 
åtgärder år 2022. Av den avsättning som finns för återställning av mark vid 
Vivstahöjden arbetar Kultur- och tekniknämnden nu med rivnings- och 
saneringsplan för området och med modell och användning för att bevara gamla 
skolbyggnaden. Det tillgodoser stora delar av behovet av bostäder i centrala Vivsta 
enligt bostadsförsörjningsplanen. Detta projekt har startats upp under 2021 och 
kommer att pågå kommande år. En förstudie har startats kring att bygga ett 
äldreomsorgscenter för att hantera den demografiska utmaningen med fler äldre. 
Arbetet med en ny simhall pågår och förväntas vara klart hösten 2022. Byggandet 
av en ny särskola i Bergeforsen är slutfört.  

Pandemin har även 2021 satt en stor press på samhället och ekonomin. 
Kommunen har fått ställa om dels för att begränsa smittspridningen inom de egna 
verksamheterna, dels för att möta de nya förutsättningarna. Därtill har kommunen 
bidragit till att stötta företag och övriga samhällsaktörer för att möta utmaningarna 
under pandemin.  

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

Så styrs Timrå kommun  

Ett verktyg för att styra kommunens verksamhet är den årliga planeringen av verk-
samhet och budget, enligt kommunallagens bestämmelser. Verksamhetsplan och 
budget för Timrå kommun beslutas av kommunfullmäktige och gäller för nästa 
kalenderår med en plan för de två efterföljande åren. Kommunens styrning utgår 
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från kommunfullmäktiges viljeinriktning som uttrycks i vision och mål. 
Politikerna bestämmer vad som ska göras och när det ska göras genom att 
prioritera insatser, fördela resurser och följa upp resultat. Förvaltningarna 
bestämmer hur det ska göras och av vem utifrån inriktning och tillgängliga 
resurser, så länge det inte är frågor av principiellt politisk karaktär.  

Vision 2025 

Visionen beskriver ett önskat framtida tillstånd och visar färdriktningen för 
kommunens arbete. Här har politikerna samlat delarna som ingår i den långsiktiga 
utvecklingen av kommunen. Det handlar om oss som medborgare och våra behov 
av att känna trygghet och delaktighet med goda möjligheter att utforma vårt eget 
liv. Det handlar om utbildning och lärande, arbete, boende och livsmiljö, samt hur 
näringslivet får de bästa förutsättningarna att driva, utveckla och etablera 
verksamhet i Timrå. 

Kommunövergripande mål 

Med visionen som utgångspunkt beslutar kommunfullmäktige om övergripande 
målbilder som stödjer den långsiktiga styrningen, och inriktningsmål som visar vad 
som ska prioriteras under minst en mandatperiod. Till inriktningsmålen kan 
fullmäktige besluta om fokusområden för verksamhetsplan och budget, för att 
kunna anpassa styrning efter de förändringar som sker runt omkring oss.  

Inriktningsmål och fokusområden kan förstärkas med uppdrag från 
kommunfullmäktige till styrelser, nämnder, bolag och förbund. Uppdragen 
omfattar två eller flera av dessa för att främja kraftsamling och horisontell 
verksamhetsstyrning. 

Agenda 2030 och de globala målen 

Timrå kommun ska ta hänsyn till ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter i det 
dagliga arbetet för att bidra till en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling. 
Agenda 2030 och de globala målen är därför integrerade i kommunens styrning 
och genomsyrar alla våra verksamheter. 

Nämndernas planering 

Varje nämnd ansvarar för att bidra till att uppfylla de kommunövergripande målen. 
Efter kommunfullmäktiges beslut om Timrå kommuns verksamhetsplan och 
budget jobbar nämnderna vidare med att anpassa innehållet till sina 
ansvarsområden. Resultatet från arbetet bildar respektive nämnds verksamhetsplan 
och budget, som är ett sätt för nämndernas politiker att styra sin verksamhet. Här 
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anger de sina bidrag till fullmäktiges mål, hur tilldelade uppdrag ska hanteras och 
hur verksamhet ska följas upp utifrån önskade effekter. Här ingår även planer för 
hur tillgängliga resurser ska omhändertas och hur arbetet med kommunens 
strategier ska utvecklas för att nå önskade resultat.  

Förvaltningarnas genomförande 

Efter kommunstyrelsens och nämndernas beslut om sina verksamhetsplaner och 
budgetar övergår ansvaret till förvaltningarna att planera och utföra verksamhet i 
linje med mål och ansvarsområden. Här ingår även detaljplanering av hur 
resurserna ska fördelas och hur uppföljning ska ske. 

Uppföljning av verksamhet 

Varje förvaltning följer under året upp sin verksamhet och lämnar underlag till den 
egna nämnden, där politikerna analyserar och sammanställer resultatet inför 
kommunens samlade uppföljning och analys. Tillsammans med uppföljning på 
kommunövergripande nivå läggs grunden för kommande års planering och 
prioritering av verksamhet i syfte att lära av det som har hänt. 

Principer för styrning 

Kommunens övergripande styrning av verksamhet tar sin utgångspunkt från viktiga 
principer som genomsyrar hela organisationen.  

Värde som resultat 

I centrum för vårt arbete står medborgare, företag och besökare. Kommunens mål 
och insatser utgår från värde som skapas för dem och hur vi ska möta deras behov 
på bästa sätt.  

Helhetssyn och koncernnytta 

Helhetsperspektivet, Ett Timrå, med kommunens bästa för ögonen är fokus för 
fullmäktiges styrning och när vi planerar, genomför och följer upp vår verksamhet.  

Handlingsutrymme 

Värde skapas i mötet mellan de vi finns till för och kommunens medarbetare. Med 
långtgående decentralisering av ansvar och befogenheter skapas utrymme för att 
påverka den egna arbetssituationen och verksamhetens resultat med stöd av 
gemensamma mål.  

Analys, dialog och lärande 
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En nära dialog på ledningsnivå mellan politiker och tjänstepersoner är ett viktigt 
arbetssätt för att nå önskade resultat. Uppföljning och analys av verksamhet är 
viktigt för att se om förväntade effekter har uppnåtts och för att dra lärdom inför 
kommande års planering. Kommunens styrning bygger på ett förtroendefullt 
samspel mellan politiker och tjänstepersoner, mellan chefer och medarbetare och 
mellan kommunen, medborgare, företag och besökare.  

 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning  

Övergripande kommentarer för kommunen/koncernen 

En kommun ska ha god ekonomisk hushållning i hela den kommunala koncernen. 
De mål för kommunen för 2021 som formulerats av kommunfullmäktige i budget 
var att soliditeten ska vara oförändrad eller ha positiv trend (målet är ej uppfyllt), 
resultatet ska överstiga 1 % av skatter o generella statsbidrag (målet uppfyllt), 
kommunala bolag följer ägardirektiven (målet är uppfyllt). Kommunens 
ekonomiska resultat uppgår till 16,4 mnkr vilket är 11,6 mnkr bättre än budget och 
överstiger målet för god ekonomisk hushållning på 1 % för verksamhetsåret. 
Koncernens resultat uppgår till 5,4 mnkr.  

Kommunstyrelsen har genom sin uppsiktsplikt regelbundet ägarsamråd och årlig 
uppföljning där målen för bolagen kontinuerligt prövas. Bolagen lämnar 
regelbundet rapporter till kommunen över aktuella frågor som kommunen som 
ägare tar del av.  

När det gäller god ekonomisk hushållning kopplat till måluppfyllelse så har 
nämnderna inom sina ansvarsområden och enligt verksamhetsplan bidragit till att 
flera av målen nås, dock inte alla.  Inriktningsmålen Fler i arbete och Stärkt 
entreprenörskap för växande näringsliv nås inte och anledningen är att 
företagsamheten ej utvecklats i samma omfattning som planerat samt att 
arbetslösheten inte minskat i samma nivå som i länet och riket. Den samlade 
bedömningen av måluppfyllelsen utifrån god ekonomisk hushållning är att den 
inte nåtts som planerat.   

Kommunen 

Generellt har personalkostnader (inklusive pensioner) hållit budgeten väl under 
2021. 

Totalt har kommunen haft en budgetavvikelse om +11,6 mnkr. Det är både inom 
nämnderna exkl socialnämnden samt inom finansförvaltningen positiva 



 
 

15 

budgetavvikelser finns. Inom finansförvaltningen är det främst ökade generella 
statsbidrag samt positivt finansnetto jämfört med budget som bidragit till positivt 
resultat. Inom finansförvaltningen finns dessutom vissa engångsposter inom ramen 
för beslutat omställningsprogram, vilket har belastat finansförvaltningen med ca 7 
mnkr år 2021 men som medför lägre personalkostnader kommande år. 

Av investeringsbudgeten har ca 77 % av budgeterade investeringar genomförts 
under året. Resterande investeringar planerar att genomföras under 2022 och 
framåt. 

Den totala pensionsskulden har under 2021 ökat med ca 6 mnkr. Soliditeten har 
minskat till 20,3 % från ca 23 %. 

Intäkts- och kostnadsutveckling 

Kommunen har haft följande utveckling av intäkter och kostnader under de senaste 
tre åren: 
 

2021 2020 2019 

Verksamhetens intäkter, mnkr 207,9 231,9 213,7 
Förändring i % mot föregående år -10% 9% -12% 
Verksamhetens kostnader, mnkr -1 355,4 -1 333,3 -1291,8 
Förändring i % mot föregående år 2% 3% -3% 
Skatteintäkter och generella statsbidrag, mnkr 1 211,8 1157,1 1 094,2 
Förändring i % mot föregående år 5% 6% 3% 

Minskningen mellan 2020 och 2021 för verksamhetens intäkter är huvudsakligen 
förklarat av betydligt lägre riktade statsbidrag år 2021. För 2021 är det positiva 
avräkningar av skatteintäkterna som förklarar ökningen av skatter/generella 
statsbidrag, även statsbidrag som definieras som generella statsbidrag t ex bidrag till 
god vård och omsorg bidrar positivt. 

Balanskravsresultat  

Kommunallagens krav att kommunens ekonomi ska vara i balans, det så kallade 
balanskravet, innebär att kommunen inte får besluta om en budget där kostnaderna 
överstiger intäkterna. 

Om balanskravsresultatet för ett visst räkenskapsår är negativt, ska det enligt 
kommunallagen regleras under de närmast tre följande åren. Kommunfullmäktige 
ska då anta en åtgärdsplan för hur regleringen av resultatet ska ske. Enligt 
kommunallagen ska avstämning göras för att se om kostnaderna för ett visst 
räkenskapsår överstiger intäkterna. Förvaltningsberättelsen ska innehålla 
upplysningar om årets resultat efter balanskravsjusteringar. I 
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balanskravsutredningen visas om kommunallagens krav är uppfyllt, vilket är fallet 
för Timrå kommun för 2021. Kommunallagen föreskriver att eventuellt underskott 
ska återställas inom 3 år. Timrå kommun har fr.o.m. 2017 beslut om en s.k. 
resultatutjämningsreserv (RUR), dock finns inget kapital i reserven. 

Balanskravsutredning, kommunen mnkr 2021 2020 2019 

Årets resultat enligt resultaträkningen 16,4 18,8 -15,8 
Reducering samtliga realisationsvinster  -3,4 -16,5 -12,5 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 12,9 2,3 -28,3 
Reservering till resultatutjämningsreserv 
(RUR) 

0 0 0 

Disposition från resultatutjämningsreserv 
(RUR) 

0 0 0 

Balanskravsresultat 12,9 2,3 -28,3 
 

Redovisning av ackumulerade negativa 
resultat 

2021 2020 2019 

IB ackumulerade ej återställda negativa 
resultat 

-28,3 0 0 

Årets balanskravsresultat enligt  
balanskravsutredning 

12,9 2,3 -28,3 

Synnerliga skäl att inte återställa    
UB ack negativa resultat att återställa inom 
tre år 

-15,3  -28,3 

 

I redovisning av balanskravsresultatet justeras årets resultat från poster som inte 
direkt hör samman med den egentliga verksamheten. Om balanskravsresultatet är 
negativt så är huvudprincipen att kommunen enligt kommunallagen har tre år på 
sig att återställa resultatet. Det finns dock ett undantag från huvudprincipen. 
Beträffande 2019 års underskott har kommunfullmäktige beslutat att underskottet 
ej ska regleras under tiden 2020-2022. Reglering ska ske så snart 
kommunfullmäktige finner det möjligt. I balanskravsutredning påvisas att en 
återställning med 12,9 mnkr kan ske av 2019 års underskott. 

Väsentliga personalförhållanden 

Kommunens chefer och medarbetare 

År 2021 var 1 366 personer tillsvidareanställda hos Timrå kommun. Av dessa är 
1088 kvinnor och 278 män. Om man räknar både tillsvidareanställda samt 
månadanställda vikarier uppgår antalet anställda till 1 549 personer. När fler 
medarbetare har möjlighet att jobba heltid så kommer det att leda till att färre får 



 
 

17 

visstidsanställningar. Antalet anställda omräknat till heltider uppgår 2021 till 1355 
personer.  

Nedgången i visstidsanställda avspelar nedgången i totalt anställda 
(tillsvidareanställda och visstidsanställda).  

 

Sjukfrånvaro 

Efter några år med minskad sjukfrånvaro har den ökat under 2021 på grund av 
pandemin till 6,6% jämfört med 6,5% 2020.   

År Sjukfrånvaro i procent 

2018 5,7 
2019 5,0 
2020 6,5 
2021 6,6 

 

Sjukfrånvaron 2020-2021 fördelat per nämnd redovisas i nedanstående tabell.  

Sjukfrånvaro per 
nämnd (%) 

Totalt 2021 Kvinnor 
2021 

Män  
2021 

Totalt 2020 

Kommunstyrelsen 1,7 1,9 1,2 1,9 
Socialnämnden 7,8 8,0 7,2 8,0 
Barn- och 
utbildningsnämnden 

 
6,3 

 
6,7 

 
4,6 

 
6,4 

Kultur- och 
tekniknämnden 

 
6,0 

 
8,5 

 
3,6 

 
5,3 

Miljö- och 
byggnadsnämnden 

 
4,1 

 
5,5 

 
2,6 

 
4,6 
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Under 2020 etablerade sig covid-19 vilket innebar att korttidsfrånvaron ökade 
initialt under hösten. Under 2021 har sjukskrivningarna inom intervallen 1 
sjukdag, 2-14 dagar samt 15-90 dagar minskat. Pandemins påverkan på 
medarbetaren, arbetsgivaren och vården har medfört att de långa sjukskrivningarna 
ökat inom intervallen; dag 91-180, dag 181-365 samt 366 och framåt. Det är fler 
kvinnor än män som varit sjukskrivna. Sjukfrånvaron har minskat i åldern 29 år 
och yngre samt 30-49 år. I åldern 50 år och äldre har det legat på samma nivå som 
2020.  

Sjukfrånvaro i procent 2021 2020 

Sjukfrånvaro kvinnor 7,2 7,5 
Sjukfrånvaro män 5,1 5,2 
Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre 5,3 6,9 
Sjukfrånvaro i åldrarna 30-29 år 6,3 6,6 
Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre 7,5 7,5 

 

Personalomsättning 

Personalrörlighet beskriver flödet av personal in i, inom och ut ur kommunen. 
Möjligheten att rekrytera externt varierar mellan förvaltningarna. Särskilt 
utmanande är det för yrkesgrupper inom utbildningsområdet och vård- och 
omsorg.  

Personalomsättning är ett annat mått på rörlighet. Måttet baseras på 
tillsvidareanställda medarbetare som börjat eller slutat och ger ett värde för hur stor 
andel av den samlade kompetensen som har bytts ut under mätperioden. 
Förändringen speglar omställningsarbetet med färre anställda som följd. 
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Förväntad utveckling kommande år  

Under 2022 etableras Timrå kommuns styrmodell på alla nivåer. Det nya 
arbetssättet är etablerat inom verksamhetsplan och budget samt uppföljning. 
Ambitionsnivå, målsättningar och fördelning av ekonomiska medel är framtagen i 
gränsöverskridande samverkan mellan fullmäktige, nämnder, styrelsen och 
förvaltningens ledningar. Det innebär att förutsättningarna bedöms som goda att 
klara av att bedriva en kvalitativt bra verksamhet inom tilldelade ramar, vilket 
resultatet visar för 2021. Det förutsätter dock att de ekonomiska förutsättningarna 
inte snabbt förändras. Med ny verksamhetsstyrning med fokus på effekt för de som 
vi är till för kommer successivt en bättre välfärd att förmedlas, med en bättre 
kostnadsbild. En tillkommande osäkerhet är naturligtvis konjunkturen efter 
pandemin, inte minst vad som händer när statens expansiva politik ska vändas till 
åtstramning med avbetalning på den kraftigt ökade statsskulden. Det kraftigt 
försämrade säkerhetsläget i Europa gör även konjunkturbedömningar osäkra. 
Kraftigt stigande energipriser samt materialbrist kan uppstå och vara varaktigt 
kommande år. Kommunen måste ta höjd för försämrad finansiering av den 
kommunala välfärden, både vad gäller konjunktureffekt och den statliga 
finanspolitiken. 

Kommunen påverkas även utifrån det stora antalet personer, främst kvinnor och 
barn, som flyr kriget i Ukraina. Förberedelser pågår för att kunna ta emot de som 
blir anvisade till Timrå via Migrationsverket. Bedömningen är att detta kommer att 
få en stor påverkan på kommunens verksamheter.  

Under de kommande åren är bedömningen att skattetillväxten kommer att vara 
måttlig och att de ekonomiska behoven kommer att öka. Det är därför av största 
vikt att Timrå kommun löpande arbetar med omställningsförmågan för att fördela 
framtida resurser där behoven är som störst. Det är positivt att se att både 
satsningar på samhällsbyggande med välfärdsbyggnader, bostäder och mark för 
verksamheter samt företagsklimat, besöksnäringens tillväxt, skolans resultat, lokalt 
jobbspår visar på en positionsförflyttning i rätt riktning. Det medför långsiktiga 
positiva effekter för medborgarna, företagare och besökare. Det innebär även på 
sikt att kommunens ekonomiska position kan förstärkas. Kostnaderna för 
försörjningsstödet ser exempelvis ut att fortsätta minska under 2022. Fler företag, 
arbetstillfällen och bostäder i Timrå medför ökade skatteintäkter till välfärden. 

Kommunen planerar inom de kommande åren att påbörja ett nytt äldreboende och 
ny brandstation samt färdigställa det nya badhuset. Nya förskolor planeras, AB 
Timråbo planerar ytterligare ny nybebyggelse i Söråker och i centrala Timrå. 
Planerade investeringar leder till ökad upplåning och högre skuldsättningsgrad. Det 
kommer att belasta kommande års driftbudgetar och finansiering för det måste 
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säkras med ökade intäkter och lägre kostnadsutveckling inom verksamheterna. I 
den kommunala planeringen förväntas befolkningsantalet vara omkring 18 000, 
men med en växande trend med en stor etablering inom energiintensiv industri 
med flera tusen jobb. Utan lyckat etableringsarbete kommer Västernorrland och 
Timrå fortsätta tappa medborgare och skatteunderlag. 
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KOMMUNEN  

Uppföljning av mål och uppdrag 

Utifrån Timrå kommuns Vision 2025 visar de kommunövergripande målbilderna 
de utvecklingsområden samt de utmaningar som kommunen har. Inriktningsmålen 
är ett tydligt riktmärke för kommunens utveckling och beskriver vad 
verksamheterna ska uppnå. Utifrån analys av Timrås omvärld, närvärld och världen 
närmast kommunen har kommunfullmäktige beslutat att prioritera ett antal 
fokusområden som i sin tur innehåller ett antal uppdrag.  

Kommunövergripande mål och prioriteringar förverkligas i kommunens 
verksamheter med de resurser som finns i egenskap av medarbetare och ekonomi.  

För att kunna följa kommunens utveckling över tid finns nyckeltal d v s mått som 
skapar underlag för analys, planering och uppföljning. Nyckeltalen tillsammans 
med annan kvantitativ och kvalitativ uppföljning av verksamheterna visar om 
önskade resultat uppnås. Av kommunen nyckeltal framgår även vilka som har 
koppling till målbilderna i Agenda 2030 för att se om kommunen rör sig i önskad 
riktning vad gäller hållbar utveckling.  

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)  

 
Demografi och socioekonomiska förutsättningar 

En kommuns ekonomi och arbetsmarknad påverkas av den demografiska 
utvecklingen. Efterfrågan på välfärdstjänster som skola, bostäder, barnomsorg och 
äldreomsorg varierar över tiden beroende på befolkningens storlek och 
ålderssammansättning vilket kräver att samhällsplanering och finansiell planering 
följer med utvecklingen. Timrå har haft en svag befolkningsutveckling under 2011-
2020 i förhållande till andra kommuner i den gemensamma 
arbetsmarknadsregionen. Timrå kommuns befolkning har minskat med -0,3 
procent under 2011-2030 och förväntas, utan ny stor etablering och allt annat lika, 
minska med ytterligare -2,1 procent till år 2030 enligt SCB:s prognos. 

Om man ser till nettoflyttningar så sker den kraftigaste utflyttningen av personer 
mellan 18-24 år medan kommunens kraftigaste inflyttning sker mellan 25-36 år, 
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med tillhörande barn i hushållet. För att påverka flyttrörelserna i syfte att stärka en 
positiv befolkningstillväxt bör insatser prioriteras kopplat till dessa målgrupper. 

Timrå har en åldersstruktur som skiljer sig något från riket med en större andel av 
åldersgrupperna 60-75 år och en lägre andel mellan 20-40 år. Den förändring som 
ses framåt är att andelen 80 år och äldre i kommunen kommer att öka med 55 
procent, vilket är en större ökning än länets 39 procent. Samtidigt så minskar 
andelen 20-65 år. Detta får en påverkan på antalet äldre i behov av omsorg och 
särskilt boende samt på kommunens ekonomi utifrån att andelen förvärvsarbetande 
minskar. 

Medellivslängden har ökat för både män och kvinnor i Timrå. Den ligger nu på 
samma nivå som länet men lägre än riket. Här ses ett samband mellan högre 
utbildningsnivå och högre medellivslängd.  

Trygghet 

Medborgarundersökningen som genomförts visar att det viktigaste för att Timrå 
ska vara en attraktiv plats att bo på är trygghet. Undersökningen visar även på 
större upplevd trygghet i kommunen än i riket. I dagsljus känner sig 98 procent 
(riket 94 procent) av medborgarna mycket eller ganska trygga. När det är mörkt ute 
är motsvarande siffra 82 procent (riket 73 procent).  

För att stärka tryggheten i Timrå har trygghetsarbetet intensifierats genom att ett 
IOP-avtal kring trygghetsvandringar skrivits med Timrå IK.  Syftet är att träffa 
ungdomar som är ute på kvällar och nätter. Nattvandrarna har blivit de trygga 
vuxna ute i staden och de skapar en trygghet för ungdomen och de boende i 
området.  

Under de två senaste åren har de anmälda brotten minskat i kommunen. Brott som 
ofta ligger i topp är misshandel inomhus, ofta våld i nära relation. I 
medborgarlöftet 2021 skrevs det in att både Polismyndigheten och Timrå kommun 
ska jobba aktivt med att utbilda sin personal och även bostadsbolag i ämnet. 
Arbetet har påbörjats 2021 men kommer att genomföras under 2022. 

För näringslivet har projekt ”Tryggt Näringsliv” startats upp med syfte att stärka 
tryggheten för företag verksamma i kommunen. Utgångspunkten är att förbättra ett 
positivt nuläge. Under såväl år 2020 som år 2021 är den negativa påverkan på 
företag av brottslighet/otrygghet lägre i Timrå än i riket.  
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Möjligheter att påverka samhällslivet  

För upplevd möjlighet att påverka samhällslivet behövs en god dialog mellan 
politik och samhälle. Under året har webbsändning av kommunfullmäktiges 
sammanträden utvecklats, något som skapar förutsättningar för ökad tillgänglighet 
och delaktighet i den demokratiska processen. Utredning av framtidens 
nämndsorganisation har slutförts och överlämnats till fullmäktige, som beslutade 
behålla nuvarande organisation. Medborgarundersökning ger en bild av upplevd 
möjlighet att påverka samhällslivet. Av den framgår att Timrå ligger över riket i 
bedömd möjlighet till insyn och påverkan, med stor upplevd möjlighet till insyn 
om 22 procent i relation till genomsnittet i Sverige om 19 procent. 

Utifrån ett funktionshinderperspektiv behövs utvecklingsarbete med att kunna 
delta i aktiviteter men också uppmuntra och möjliggöra till vidareutbildning, vilket 
i sin tur ger högre inkomst på sikt. Tillgängligheten för de med funktionsvariation 
bedöms som lägre i Timrå än i riket i medborgarundersökningen.  

Barn och ungas uppväxtvillkor 

Trygghet är en grundläggande rättighet för barn och ungdomar. Inom 
socialnämnden kunde under 2021 ses en stor volymökning av inkomna 
orosanmälningar och ansökningar kring barn och unga. I var tredje anmälan som 
inkommit förekommer det våld vilket innebär att den per automatik leder till en 
social utredning. De två största anmälarna är förskola/skola samt Regionen. Detta 
antas vara resultatet av en ökad samverkan med skolan och Regionen där 
information och utbildning inom anmälningsplikten ingått. En annan aspekt kan 
vara att det är fler barn och unga som far illa.  

Värt att uppmärksamma är att socialtjänsten inte haft någon placering vid Statens 
institutionsstyrelse med tvångsvård under hela 2020 samt 2021. Detta som ett 
resultat i ett ändrat arbetssätt med förstärkt familjehemsvård samt fokus på 
hemmaplanslösningar i egen regi.  

Pågående pandemi har påverkat verksamheten för barn och unga genom att 
medarbetare inte kommer ut och kan träffa barn och unga i skolorna vilket 
försämrar förutsättningarna för tidiga insatser. Verksamheten har haft svårare att ha 
koll  
på gruppen av unga vuxna med svår missbruksproblematik samtidigt som 
missbruket ökar. Det finns även ett behov av att jobba mer med gruppen unga 
vuxna med stor missbruksproblematik, ett identifierat växande bekymmer (inte 
bara i Timrå). Socialförvaltningen har i samverkan med ideella föreningar tagit 
fram ett idéburet offentligt partnerskap kring träningsarena för unga vuxna. 
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Förutom ett mer avancerat missbruk bland unga vuxna ökar samtidigt andelen 
äldre, 60 år och uppåt, med svårt alkoholmissbruk.   

Kommunen saknar i dagsläget ett eget särskilt boende med inriktning mot 
socialpsykiatri. Antalet ärenden har under perioden 2017-2021 legat konstant. 
Under slutet av 2021 inkom flertalet nya ansökningar som kommer att bli nya 
beslut om särskilt boende. Verksamheten kommer därför under 2022 utreda 
behovet av att starta ett eget boende för att kunna möta volymökning kopplat till 
kvalitet och ekonomi. 

Äldres livsvillkor 

Utifrån den demografiska utvecklingen kommer andelen äldre att kraftigt öka i 
Timrå fram till år 2030 samtidigt som personer i arbetsför ålder minskar. Detta 
kommer att påverka kommunens förmåga att finna arbetskraft till äldreomsorgen 
samtidigt som behov av vård och omsorg ökar hos de äldre. Fram till 2035 
uppskattas ökningen av särskilt boende vara nästan 90 platser, under förutsättning 
att mängden beslut kopplat till aktuell åldersgrupp är densamma då som 2016. 
Socialnämnden planerar tillsammans med Timråbo för att bygga ett 
äldreomsorgscenter för att tillgodose behovet. 

Inom hemtjänsten kan redan nu ett ökat behov av stöd noteras. Många 
minnessvaga brukare bor hemma och behöver mycket stöd och omvårdnad. För att 
hantera nuvarande ökade behov samt framtida finns ett upparbetat arbetssätt inom 
hemtjänsten där olika professioner arbetar i multiprofessionella team 
(undersköterskor, rehabassistenter och sjuksköterskor) utifrån brukarens behov. 
Vidare finns ett generellt behov av att stärka kompetens hos personal. Det handlar 
om kompetensförstärkning inom demensområdet samt det svenska språket med 
språkombud (stödja kollegor när det gäller språkutveckling). 

En överenskommelse har gjorts med frivilligorganisationer kring att motverka 
äldres ensamhet. I medborgarundersökningen syns en högre nöjdhet med vård- och 
äldreomsorgsverksamheten i Timrå än i snittet i riket. 

Jämlika livsvillkor för alla 

Att växa upp i fattigdom kan påverka ett barns liv negativt på flera sätt. 
Ekonomiska problem eller låg ekonomisk status kan påverka föräldrars och deras 
barns hälsa, sociala relationer och skolresultat negativt.  

Timrås invånare 18-64 år med låg inkomst har minskat under 2019-2020. Andelen 
ensamstående med barn i Timrå uppgår till 6,6 procent. Andelen familjer bestående 
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av ensamstående med barn har legat nästintill oförändrat sedan 2011 på nationell, 
läns- och kommunal nivå.  

Sedan april 2019 har antalet hushåll i försörjningsstöd minskat från 263 till 188 i 
november 2021, vilket motsvarar en minskning på 28,5 procent. Antalet barn i 
hushåll med försörjningsstöd har under samma period minskat från 142 till 77, 
vilket är närmast en halvering; 46 procent. Även det långvariga 
biståndsmottagandet har minskat. Långvarigt bistånd räknas som löpande bistånd 
längre än 10 månader och från den högsta noteringen som var i november 2019 
har antalet hushåll i långvarigt bistånd minskat med 20,5 procent. Kostnaden för 
det ekonomiska biståndet har på månadsbasis minskat med drygt 20 procent. 

Den positiva utveckling är resultatet av ett omfattande förändringsarbete inom 
arbetet med försörjningsstöd som påbörjades 2018. Det är en del i socialnämndens 
medverkan i SKR:s treåriga och nationella projekt för att bryta långvarigt 
biståndsmottagande. Timrå är utvalda som en av tre kommuner i Sverige för att 
sprida sitt arbetssätt som ett resultat av det arbete som gjorts under projekttiden. 
Ett resultat av projektet är arbetet med målgruppsanalyser som kopplas till vilket 
behov av insatser som finns för målgruppen. När det behovet tydliggjorts går det 
att justera vilka insatser som kommunens arbetsmarknadsenheter ska tillhandahålla 
för att möta behovet.  

Stödet till socialsekreterare har förbättrats och synpunkter och upplevelser från 
brukare har inhämtats löpande, som i kombination med fördjupning i den 
forskning som finns på området skapat bättre förståelse för vilka insatser och vilket 
stöd som är hjälpsamt på vägen mot egen hållbar försörjning.  

Förbättrad samverkan har också varit ett viktigt fokusområde som ytterst lett fram 
till att det finns sedan ett år tillbaka samarbete mellan flera förvaltningar i en 
kommungemensam process för att möjliggöra vägen till hållbar egen försörjning 
för brukarna. Arbetet i processen utgår från kommunens styrmodell med 
individens behov i fokus och hög grad av ”tillsammansarbete” mellan IFO:s 
enheter och en tillitsbaserad ledning för att kunna möta dessa. Sammantaget kan 
konstateras att utvecklingsarbetet lett till låg personalomsättning inom enheten, 
hög grad av trivsel och en känsla av sammanhang där upplevelsen av 
meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet förstärkts. Arbetet följs av forskare 
från Mittuniversitetet och intresset för Timrås sätt att utveckla arbetet inom 
arbetsmarknad och försörjningsstöd har väckt nationellt intresse. 

Under 2021-2023 pågår ett projekt mellan kultur och tekniknämnden och barn- 
och utbildningsnämnden för att öka barn och ungas inflytande över 
biblioteksverksamheten och ytterliga implementera barnkonventionen i 
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biblioteksarbetet. Övergripande syftet är att bygga en läsfrämjande-strategi för att nå 
ut till barn och unga.  

Under sommaren har kommunen med hjälp av stadsbidrag gett barn och unga 
möjlighet till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter på en rad olika platser i 
kommunen. Föreningar i kommunen fick möjlighet att bedriva dessa aktiviteter 
vilka visar ett lägre intresse än tidigare år troligtvis är detta en pandemieffekt och 
därmed har färre barn än planerat nåtts. 

 

 

Likabehandling skapar tillit 

Graden av kvalitet i en kommunens offentliga förvaltning, alltså opartiskhet, 
saklighet och likabehandling påverkar förekomsten av tillit i samhället. Inom miljö 
och byggnadsnämnden utför nämnden genom en transparant, rättssäker och 
likvärdig prövning kontroll och tillsyn som bidrar till jämlika livsvillkor med goda 
möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet.  

Med en tidig dialog och rådgivning till medborgare, företag och besökare bidrar 
nämnden med en kunskapsöverföring inom olika områden.  

Miljö- och byggnadsnämnden redovisar att företagare och medborgare som varit i 
kontakt med nämnden är mycket nöjda med informationen kring ärendet. De 
uppfattar även att processen, rutiner samt hur man överklagar är tydligt. Vidare 
visar det att man är mycket nöjd med attityd och engagemang från handläggarna, 
samt hur handläggarna förstår sökandes problem och kan ge råd och vägledning. 
Detta bekräftas via den medborgarundersökning som gjorts och som visar att inom 
Timrå finns ett högre förtroende för tjänstepersoner och politiker jämfört med 
andra kommuner i riket.   

Miljö- och byggnadsnämnden har hanterat fler ärenden än planerat och ett stort 
fokus har legat på prövningar för att möjliggöra och förbereda för nyetableringar.  

Samlad bedömning: 

Den sammanvägda bedömningen är att nämnderna inom sina ansvarsområden och 
enligt verksamhetsplan bidragit till målet med önskvärd effekt på fullmäktiges 
inriktningsmål. Trygghetsarbetets utveckling går åt rätt håll. Satsningar på 
hemmaplanslösningar för barn och unga har gett effekt. Förändrat arbetssätt inom 
socialtjänsten kring försörjningsstödet har lett till minskade kostnader, färre 
hushåll med försörjningsstöd samt färre barn i familjer med försörjningsstöd. 
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Sommarlovsaktiviteter har genomförts för ungdomar. Trenden som ligger till 
grund för bedömningen består av en högre tillit till myndighetsutövningen än 
övriga riket, en minskad ojämlikhet, en relativt hög trygghetsnivå samt nöjdhet 
med vård- och omsorgsverksamheten i kommunen. Möjligheten till insyn och 
påverkan på samhällslivet bedöms även högre än snittet i riket. 

 

 

 

 

Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela 
livet  

Bidrar till målet (pil upp)  

Barn och ungas förmågor och kunskaper utvecklas 

Skolans grunduppdrag är att erbjuda barn och ungdomar en trygg och lärorik 
miljö där de kan utveckla sina förmågor och kunskaper varje dag. Att gå ut skolan 
med godkända betyg och senare examen är det första steget för att komma vidare 
till ett arbete i framtiden. Framgångsfaktorerna för detta arbete är långsiktighet, att 
ha ett helhetsperspektiv samt att skolan får fokusera på sitt grunduppdrag.  

Timrås grundskola har haft en positiv utveckling de senaste åren sett till 
genomsnittligt meritvärde för ämnena Matematik, Svenska och Engelska.   

En jämförelse mellan pojkar och flickor visar att flickornas genomsnittliga 
meritvärde efter åk 6 är tydligt bättre än pojkarnas, 247 mot 225. Denna skillnad 
uppstår under mellanstadiet och det är därför viktigt med ett fortsatt fokus på 
frågan och att göra konkreta insatser för att motverka pojkarnas underprestation. 
En jämförelse mellan pojkar och flickor visar att flickornas genomsnittliga 
meritvärde efter åk 9 fortfarande är högre än pojkarnas. Ny forskning visar att goda 
skolprestationer kan vara skamligt bland pojkar i högstadiet. Skillnad i resultat 
uppstår redan under mellanstadiet och det är därför viktigt med ett fortsatt och 
ökat fokus på frågan och att göra konkreta insatser för att motverka pojkarnas 
underprestation.  

Det finns ett fortsatt utvecklingsarbete kopplat till att bryta könsnormen även 
gällande val av gymnasieprogram. Det är fortfarande fler pojkar som väljer 
exempelvis elprogrammet och det är fortfarande fler flickor som väljer vård och 
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omsorgsprogrammet. Det är därför viktigt att arbeta med genusfrågor i 
grundskolan. 

Ytterligare ett gemensamt utvecklingsområde för alla årskurser är matematik där 
kunskaperna behöver förbättras. Barn- och utbildningsnämnden har påbörjat ett 
utvecklingsarbete tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och 
Nationellt centrum för matematikutveckling (NCM). Satsningen går under namnet 
TRR (Tänka, Resonera, Räkna) och har som mål att förbättra 
matematikundervisningen och elevernas grundläggande matematikförståelse. Fokus 
ligger på de tidiga årskurserna, från förskoleklass till och med årskurs 3.  

Under 2021 började samtliga matematiklärare i årskurs F-3 använda 
undervisningsmodellen. Samtidigt genomfördes kompetensutveckling i 
handledningsgrupper kring genomförda och kommande lektioner.  

Det finns ett starkt samband mellan skolresultat och frånvaro. Utifrån att 
skolfrånvaron ökat de senaste åren så behöver skolan fokusera på detta. 
Förvaltningen har tagit fram en plan för detta så att skolorna kan arbeta mer 
systematiskt och få ett bättre underlag för ”rätt insatser i rätt tid”. Skolan kan 
främja närvaro bland annat genom goda lärmiljöer, göra tidiga insatser, samarbeta 
internt och externt samt individanpassa vid behov.  Ökningen av frånvaro är inte 
oväntad då restriktionerna varit tydliga att stanna hemma vid minsta misstanke om 
smitta. Det kan dock vara så att det finns en ”utbildningsskuld” som behöver tas 
hänsyn till i framtiden och det är av vikt att öka närvaron när restriktionerna 
successivt avvecklas. 

Behörigheten till gymnasiets yrkesprogram har minskat under läsåret 20/21. En 
trolig orsak är att pandemin påverkat resultaten. 

Kommunens elever har höjt sina skolresultat de senaste tio åren men ser nu en 
utplaning på fortsatt hög nivå. Värt att notera är att 97 % av avgångseleverna gick 
ut med gymnasieexamen för läsåret 2020/2021trots pågående pandemi, vilket 
placerar kommunen bland den fjärdedelen av svenska kommuner med det högsta 
resultatet.   

Lära hela livet 

Inom socialnämnden har daglig verksamhet för personer med funktionsvariationer 
utvecklats. Ett första steg var att under 2021 flytta verksamheten till nya bättre 
lämpade lokaler. På grund av rådande situation med pandemin har verksamheten 
inte kunnat bedrivas i full drift under perioderna då smittspridningen i samhället 
varit stor.  
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Socialnämnden har fortsatt samarbete med vuxenutbildningen kring arbetssökande 
för att möjliggöra fler till studier. Vuxenutbildningen deltar i projektet förstärkt 
samverkan via Samordningsförbundet tillsammans med socialförvaltningen, 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

Genom TUFF-projektet (träning, utbildning, fallförebyggande) får äldre möjlighet 
att träna och få redskap till att längre bibehålla sina förmågor.  

Vid biblioteket pågår under 2021-2022  en satsning på ”tjänstedesign” för att locka 
nya besöksgrupper till biblioteket. För att nå ut till nya besökare görs en satsning 
på sociala medierna för att kunna sprida information om hur man kan nyttja 
bibliotekets digitala tjänster men även hjälpmedelstjänster så att alla kan få ta del av 
bibliotekets kunskapsbank. Genom att erbjuda utbildning för allmänheten om 
digitala tjänster både inom biblioteksverksamheten och andra samhällsviktiga 
områden bidrar biblioteket till inriktningsmålet växande kunskaper och lärande 
genom hela livet. 

Under sommaren 2021 har sommarlovsentreprenörerna slagit både deltagar- och 
säljrekord och fått mycket god respons. Ett lyckat entreprenörsprogram bedöms 
inte enbart att stärka deltagarnas intresse för entreprenörskap, utan bedöms också 
gynna företagsamheten i kommunen. 

Samlad bedömning: 

Den sammanvägda bedömningen är att nämnderna inom sina ansvarsområden och 
enligt verksamhetsplan bidragit till målet med önskvärd effekt på fullmäktiges 
inriktningsmål. Grundskolan har en positiv utveckling vad gäller meritvärde för 
ämnena Matematik, Svenska och Engelska. En särskild satsning görs på att 
förbättra elevers kunskaper inom matematik. Trots pågående pandemi har 97 % av 
avgångselever vid Timrå gymnasium gått ut med gymnasieexamen, vilket är en 
väldigt hög nivå i länet såväl som i riket. 

Uppdrag: Tidig upptäckt och tidiga åtgärder för barn och unga med 
ökad risk för ohälsa och socioekonomisk problematik  

Pågår enligt plan (pil upp) 

 

Uppdraget syftar till att tidigt upptäcka och sätta in proaktiva insatser för barn och 
unga som riskerar att fara illa på grund av ohälsa och social problematik. Med 
tidiga och förebyggande insatser är siktet att alla 19- åringar i Timrå kommun ska 
ha de bästa förutsättningar för att leva ett självständigt liv.  
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Utifrån uppdraget har arbetet fokuserats på fyra utvecklingsområden som 
socialtjänsten och barn- och utbildningsförvaltningen arbetat med. Det första 
handlar om samverkansstrukturer och där har ett årshjul tagits fram som beskriver 
hur och när enhetschefer inom socialtjänsten och rektorer ska mötas. Detta har 
utgått ifrån befintliga samverkansstrukturer.  

Det andra området rör samverkansprocesser och rutiner. En genomlysning har 
gjorts av befintliga rutiner och processer och dessa har uppdaterats. De rutiner som 
setts över är Anmälningsrutiner, Skolsamordning för placerade barn och unga, 
SKIP och planeringsdialog i samverkan. En ökad mängd orosanmälningar och 
ärenden gällande barn och unga är delvis ett resultat av dessa nya arbetssätt. 

Sedan tidigare finns barn och unga med omfattande skolfrånvaroproblematik 
identifierade som en viktig målgrupp att samverka. Som ett resultat av årets arbete 
kommer ett samverkansprojekt gällande elever med stor skolfrånvaro att initieras 
under 2022.  

Det tredje området är handledning till förskolans personal och där har 
handledningstillfället genomförts under året och som varit mycket uppskattade. 

Det fjärde utvecklingsområdet är att fortsätta dialogen och utvecklingen av tidiga 
insatser så att detta uppdrag blir en permanent samverkan i nätverken framgent. 
Fokus under året har dock varit att få igång de rutiner och aktiviteter som 
identifierats som värdeskapande. 

Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen deltar i ett 
länsgemensamt projekt (TSI), tidiga samordnade insatser, där även regionen ska 
vara en aktiv del. Projektet pågår till 2023 och alla länets kommuner samt regionen 
ingår. 

För att få fler barn i socioekonomiskt utsatta familjer att delta i kommunens 
sommarläger på Tolvösand har ett samarbete skett med mellan Kultur och teknik 
och Socialtjänsten. Ett antal platser har öronmärkts för dessa barn förvisso i något 
mindre omfattning än tidigare på grund av pandemin. Inför årets läger på 
Tolvösand gavs socialnämnden möjlighet att prioritera 20 platser för målgruppen. 
Av dessa 20 platser använde nämnden 14 stycken.  

Samlad bedömning: 

Den sammanvägda bedömningen är att nämnderna inom sina ansvarsområden och 
enligt verksamhetsplan bidragit till att syftet med uppdraget uppnåtts.  Befintliga 
strukturer för samverkan mellan socialtjänsten och barn- och 
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utbildningsförvaltningen kring tidiga insatser har utvecklats. Handledning har getts 
till förskolans personal.  

Uppdrag: Öka den digitala mognaden för likvärdig utbildning och bra 
livsvillkor 

Slutfört (pil upp) 

Under 2019 identifierades ett behov att förbättra IT-infrastrukturen inom barn – 
och utbildningsförvaltningen. Projektet MITS "Modern IT i Skola" startades upp 
och kunde avslutas under 2021. Syftet med projektet var att skapa förutsättningar 
för moderna och effektiva arbetssätt som gynnar barn, elever, personal och 
vårdnadshavare. Projektet har inneburit att barn och utbildningsförvaltningen nu 
har en framtidssäkrad IT-struktur samt en likvärdig digital miljö för de anställda. 
Digitala läromedel har köpts in och alla enheter inom förvaltningen har en IT-plan 
för kommande tre åren. Tillsammans med detta har systemförvaltningen samt 
supportstrukturer fastställt och tydliggjorts.  

Samlad bedömning: 

Den sammanvägda bedömningen är att nämnderna inom sina ansvarsområden och 
enligt verksamhetsplan bidragit till att syftet med uppdraget uppnåtts.  

 

 Nyckeltal 

Nyckeltal med beskrivning 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Trend 

Aktualiseringar avseende barn och ungdomar 0-18 år inom 
socialtjänst, antal 650 689 560 692  1024  1362  
Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, 
andel (%) 8.4 7.2 7.2  6,3 5,7   
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende 
och trygghet, andel (%) 44 37 45 41 saknas saknas 

Mätning 
2022 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, 
förtroende och trygghet, andel (%) 25 31 28 25 saknas saknas Mätning 

2022 
Ekonomiskt utsatta äldre 65+, andel (%) 14.5 15.7 14.8  15,4 12,2   
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) 77.6   80.3   72,7   
Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (exkl. 
nyinvandrade och okänd bakgrund),  
kommunala skolor, andel (%) 

73.9 83.5 75.4 75.0  76,4 
 
   75,3  

Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram (exkl. nyinvandrade 
och okänd bakgrund),  
kommunala skolor, andel (%) 

84.9 92.6 91.4 90.6  89,2 
 
    83,3  

Ginikoeffecient, index 0.348 0.345  0.347  0.349    
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) 64.5 72.2 59.7 58.3 70,2 75,9  
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) 9.0 8.3  8.4  9,2 7,7   
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) 31   33  32  31 31  
Invånare 0-20 år placerade på HVB-hem eller i familjehem, antal/1000 
inv 0-20 år 7.6     saknas  

saknas 
 

Invånare 18-64 år med låg inkomst, andel (%) 19.8 18.3 19.4  12 12,7   
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Invånare 16-84 år med nedsatt psykiskt välbefinnande, andel (%)   20   saknas  
saknas  

Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt 
beteendestörningar, andel (%) 48.3 47.7 40.8      

saknas  
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) 67  57      58  58  
Nöjd Inflytande-Index – Helheten från medborgarundersökningen: 
Möjligheten till insyn och inflytande i kommunen            
Ohälsotal, dagar 36.9 33.6 27.8 26.1    26 25,9  
Valdeltagande i senaste kommunalvalet, andel (%) 84.0 84.0 85.8 85.8  85,8 85,8  
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel 
(%) 27.7 30.4 37.7 40,8  39,3  38,3  

 

Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete 

Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv 

Bidrar delvis/ osäkert (pil mot höger) 

Företagsklimat 

Tillväxten inom näringslivet och företagsklimatet i Timrå befinner sig i en starkare 
position idag än någonsin tidigare under modern tid. Timrå ligger i den senaste 
mätningen av företagsklimatet på plats 38 i rankingen från Svenskt näringsliv. Det är 
förvisso en minskning med 10 placeringar jämfört med föregående år, men motsvarar 
nivån året innan och är ett starkt resultat för tredje året i rad. Över hälften av företagarna 
upplever att företagsklimatet har förbättrats under de senaste 5 åren. Timrå ligger i topp 
10 i riket vad gäller service och bemötande, kommunpolitiker och tjänstemäns attityder 
och sammanfattande omdöme. Det som företagare vill att kommunen prioriterar i det 
fortsatta arbetet med företagsklimatet är fler bostäder, ökade trygghet, ökad samverkan 
mellan skola och näringsliv samt att anpassa utbildningar efter företagens behov. Genom 
att framgångsrikt sprida information om att Timrå har Norrlands bästa företagsklimat 
stärks även bilden av Timrå i dialog med potentiella etablerare. 
 
Orsakerna till de senaste årens goda utveckling av tillväxt och företagsklimat anses vara: 
- Det strategiska beslutet som fattades av kommunstyrelsen 2001, där företagsärende ska 

prioriteras och som fortfarande 18 år senare genomsyrar hela kommunen.  
- De starka kommunikationerna med flygplats, järnväg, djuphamnar och E4 nära till 

våra större industriområden.  
- Det geografiska läget med närhet till Sundsvall, Härnösand och Stockholm som skapar 

en stark arbetsmarknad.  

Verksamheten har fortsatt att fokusera på service till företag och har under året 
tillsatt en specifik roll som vi kallar ”Företagslots”. Denna har till uppgift att lotsa 
företagen rätt direkt, samt att svara på enklare frågor. Detta har visat sig vara 
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specifikt viktigt nu under pandemin, då många frågor kring stöd och annat kunnat 
hanteras snabbt och effektivt. 

Det goda näringslivsklimatet fortsätter att generera hårt tryck på såväl mindre som 
större företagsetableringar. Under året har också ett nytt samarbete kring 
etableringar inletts mellan Timrå kommun, Timrå Invest och Sundsvallsregionen. 
Där har man gemensamt etablerat ett ekosystem för energiintensiva etableringar 
och ett erbjudande lämnades till Northvolts och Volvo Cars kommande etablering 
av en batterifabrik. Timrå föll på målsnöret som tredje sista aktör av totalt 49 
kommuner/erbjudanden. Dock visar det att Timrå har ett starkt erbjudande, att 
samarbetet i regionen fungerar och att Timrå är attraktiv för en etablering.   

Under året har detaljplaner moderniserats och ändrats, och nya markområden 
bereds för verksamheter. Detaljplan för större, energiintensiv etablering är 
framtagen, vilket kan komma att få stort positivt genomslag på näringslivet i 
regionen.  

Arbetet pågår även med kontinuerlig utveckling av en effektiv och sammanhållen 
samhällsbyggnadsprocess. Nya områden samt bostäder skapas enligt plan t ex 
området Solhöjden och nyproduktion av 54 bostäder i Söråker.  

Miljö- och byggnadsnämnden bidrar till målet genom en proaktiv och rättssäker 
prövning och tillsyn så att företagens anläggningar och verksamheter uppfyller 
samhällets krav. Via rådgivning och dialog kan nämnden bidra till effektivitet och 
stabilitet så att verksamheten stärks och blir långvarig. Genom att vara tillgängliga, 
tydliga och förutsägbara skapas en hög service och ett förtroendeingivande 
bemötande.  

Nämnden deltar i tidig dialog och på rådgivningsmöten för att kunna möta upp de 
behov och frågor som finns. Bidrag görs även genom deltagande i 
kommunövergripande samverkan för att skapa en samlad förmåga och ett hållbart 
samhällsbyggande som hushållar med mark- och vattenresurser och samtidigt möter 
behoven av samhällsfastigheter och privata fastigheter för ett växande och attraktivt 
Timrå. Den kvantitativa uppföljningen visar på att det är lätt att komma i kontakt 
med rätt person inom nämndens verksamhet och att handläggningen håller 
överenskomna tidsramar. Den visar även att sökande uppfattar rättssäkerheten och 
effektiviteten som mycket hög i sitt ärende.  

Företagsamheten d v s andelen företagsamma av den arbetsföra befolkningen 16-74 
år är lägre i Timrå (9 %) jämfört med länet (11,2 %). Trenden är dock att 
företagsamheten ökar både i Timrå och i länet. Vad gäller antalet nya företag per 
1000 invånare så följer Timrå utveckling i länet och i riket. Förutsättningarna för 
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en ökning har under året dock försvårats på grund av den fortsatta pandemin men 
konkurserna har varit få. 

En del av de utmaningar som finns är att utveckla företagsamheten i Timrå särskilt 
bland unga och kvinnor. Likaså att Timrå har regionens äldsta företagare och att de 
står inför stora omställningar de kommande 10 åren. Företagens 
kompetensförsörjningsbehov är stort och ökande, både sett till utbildningsnivå och 
tillgång till branschkunskaper. Socialnämnden har bidragit till Näringslivskontorets 
arbete med sommarlovsentreprenörer under sommaren. Under sommaren 2021 
fanns det 15 stycken sommarlovsentreprenörer vilket är den högsta nivån hittills.  

Strategiska investeringar som planeras är utbyggnad av Timrå gymnasium för att 
inrymma vuxenutbildningen och SFI, strategiska energieffektivisering, förprojektering av 
skola i Söråker samt översyn av lokaler för kostverksamheten utifrån att det är sårbart 
med enbart ett produktionskök. 
 
Tillgång till bredband 

Bredbandslyftet är genomfört och en strategi för ökad bredbandstäckning har 
skapats, vilket var ett viktigt bidrag i kommunstyrelsens verksamhetsplan. Syftet är 
att förbättra tillgången till bredband i kommunen och stärka möjligheter till 
företagande på landsbygden. Bredbandstäckningen har ökat under året och 
planerade områden kommer att byggas ut under kommande planperioden. 

Samlad bedömning:  

Den sammanvägda bedömningen är att nämnderna inom sina ansvarsområden och 
enligt verksamhetsplan delvis bidragit till kommunfullmäktiges inriktningsmål. 
Företagsklimatet utvecklas i positiv riktning dock behöver företagsamheten med 
fler nya företag förbättras. Därför är det positivt att antalet 
sommarlovsentreprenörer har under året uppgått till 15 stycken vilket är den högsta 
nivån hitintills.   

Inriktningsmål 4: Fler i arbete 

Bidrar delvis/ osäkert (pil mot höger) 

Förvärvsarbetande  

Utvecklingen av andelen förvärvsarbetande, 20–64 år, i länet följer samma 
utveckling som riket. Bland länets kommuner ses den största ökningen i Timrå 
(från 77,6 % till 82,1 %).  Bland länets kommuner har Timrå störst skillnad vad 
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gäller hur stor andel män och kvinnor som arbetar. Här förvärvsarbetar 3,7 
procentenheter fler män än kvinnor.  

Invånare som är inrikes födda förvärvsarbetar i högre grad jämfört med 
utrikesfödda invånare på nationell, läns- och kommunal nivå. Inom länet är 
andelen förvärvsarbetande utrikesfödda invånare störst inom Timrå kommun (64 
%). När det gäller medelinkomsten ligger Timrå lägre än länet och riket.1  

Arbetslöshet 

Arbetslösheten i Timrå kommun var vid utgången av året 8,1 procent. Under det 
senaste året har arbetslösheten i Timrå minskat med 0,1 procentenheter, och under 
samma period har den totala arbetslösheten i Sverige minskat med 1,3 
procentenheter. Nivån är den tredje högsta i länet, samt högre än rikets nivå på 7,2 
procent. Andel arbetslösa som varit utan arbete i mer än 12 månader är den grupp 
som ökar mest, och har gått från 28 procent till 47 procent sedan 2019, vilket är i 
nivå med länet. En ökning av långtidsarbetslösa på grund av pandemin var att 
vänta, men inte i denna omfattning och att Timrå förlorar sin position med lägre 
arbetslöshet än både länet och riket. Förklaringen är förmodligen att Timrå har få 
offentliga arbetsgivare och stora företag. Små och medelstora företag har drabbats 
hårdare av pandemin. Utvecklingen fortsätter att gå åt fel håll trots de aktiviteter 
som kommunen bidrar med enligt plan.  

Som den viktigaste och mest prioriterade åtgärden utifrån för höga 
arbetslöshetssiffror vid årets början har varit att kommunen tillsammans med 
kommunerna i Sundsvall, Timrå, Ånge, Hudiksvall, Nordanstig, Härnösand och 
Sollefteå kraftsamlat för att skapa många tusen arbetstillfällen på sikt och motverka 
den negativa utvecklingen av arbetslösheten. Timrå fortsätter arbetet med att 
attrahera annan energiintensiv industrietablering med tusentals nya anställningar, 
med formaliserade samarbetsformer i regionen. Fler arbetstillfällen behövs i 
Sundsvallsregionen för att inte tappa arbetskraft till närliggande län där stora 
etablering nu är på gång, samt för att inverka positivt på inflyttningen och 
befolkningsutvecklingen. 

Utbildning är och kommer att bli en allt viktigare faktor för att få ett jobb. En 
fullföljd gymnasieutbildning är oftast ett grundkrav. Utöver det tillkommer ofta 
krav på antingen en yrkes- eller högskoleutbildning. Utbildningsbakgrunden hos 
dem som är inskriva som arbetslösa i Timrå är att 27 procent har förgymnasial 
utbildning, 46 procent har gymnasial utbildning och 21 procent har eftergymnasial 

 
1 Med medelinkomst menas den genomsnittliga inkomsten för förvärvsarbetande 20-64 år. 
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utbildning. Ett viktigt arbete är att motivera de arbetslösa som har bristfällig 
utbildning till vidare studier.  

Arbetslösheten bland utrikesfödda har minskat under det senaste året och det är 
färre utrikesfödda arbetslösa i Timrå jämfört med länet. Andelen elever på SFI som 
klarat minst två kurser och var nybörjare två år tidigare har minskat något under 
2019. Positivt är att andelen som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta 
eller studera har ökat de senaste åren.   

Ungdomsarbetslösheten är högre i Timrå i jämförelse med länet och riket. Det är 
fler killar än tjejer som är arbetslösa. Andelen ungdomar som är etablerade på 
arbetsmarknaden eller studerar två år efter fullföljd gymnasieutbildning har ökat 
under de senaste åren förutom under 2019. Socialnämnden bidrar till 
inriktningsmålet genom att medarbetare samt deltagare från arbetsmarknad och 
integration deltar i aktiviteter som anordnas av näringslivskontoret. Vidare bidrar 
socialnämnden till Näringslivskontorets arbete med sommarlovsentreprenörer 
under sommaren. Under sommaren 2021 fanns det 15 stycken 
sommarlovsentreprenörer.  

Barn- och utbildningsnämnden bidrar till målet genom fortsatt utveckling av 
praktisk arbetslivsorientering PRAO och arbetsplatsförlagt lärande, APL På grund 
av Coronapandemin har förvaltningen ej kunnat erbjuda praktisk 
arbetslivsorientering PRAO och arbetsplatsförlagt lärande till elever under läsåret 
2020/2021. PRAO har ersatts av andra arbetslivsorienterade insatser som 
genomförts på skolenheterna. 

Flera satsningar på Timrå gymnasium kommer att påverka ungdomars möjligheter 
att få jobb samt arbetsmarknadens möjligheter till arbetskraft. 
 Inrätta ett blåljusgymnasium. En ny brandstation i Timrå har möjliggjort en 

satsning på detta. 
 Inrätta en ny inriktning inom fordonsprogrammet för utbildning av chaufförer.  
 Starta barn- och fritidsprogrammet vid Timrå gymnasium, dock fick detta flyttas 

till hösten 2022 utifrån att det var för få sökande.  
 

Arbetet med utveckling av lärcentrum pågår och har kommit långt. Timrå 
kommun har tillsammans med övriga kommuner i länet gjort en gemensam 
statsbidragsansökan för att fortsätta utveckla lärcentrum. Ansökan är beviljad och 
arbetet fortskrider som planerat.  

En Co-working plats som kallas för ”Företagstorget” har initierats i Centrumhuset. 
Företagstorget erbjuder arbetsplatser (kontor) för små företag där man kan sitta 
tillsammans, där man kan få utvecklas och inspireras av varandra och partners som 
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frekvent kommer att finnas på plats. Här skapar kommunen ett ”Kompetensnav” 
som bland annat innebär att en matchning mellan företag som söker kompetenser 
och aktörer med arbetssökande kan göras.  

En stor satsning på besöksnäring har gjorts i form av ”Sinnenas vägar” som 
uppmuntrar och visar hur och var man kan ta del av lokala producenter och 
attraktiva besöksmål. Besöksnäringen har ökat påtagligt i kommunen och regionen, 
med fler nya aktörer samt ökat antal gästnätter i destinationen i relation till år 
2020.  En ökad besöksnäring bidrar till fler arbetstillfällen. 

Infrastruktur 

Ansökan om multiberedskapsflygplats är inskickad, statliga anslag till ny bro över 
E4:an har säkrats vilket möjliggör bioraffinaderi, bredbandslyftet är genomfört, 
mark för bostadsbyggande och konkret bostadsbyggande ökar, ny brandstation med 
blåljusgymnasium genomförs, nytt samverkansavtal med Mittuniversitetet framtaget 
och effekterna av samverkan har kommunicerats ut, samt att Timrå är aktiv i 
skapandet av Ostkustbanan. Under slutet av året inkom förslaget till nationell 
infrastrukturplan för perioden 2022-2033. Som förslaget är utformat saknas viktiga 
infrastruktursatsningar för Norrland och framförallt för arbetet med Ostkustbanan. 
Avsaknaden av satsningar på järnvägen innebär kapacitetsbrist och längre restider. 
Då stora gröna infrastruktursatsningar görs i Norrland samt att en större yta 
förbereds för detta i Torsboda har kommunen likt många andra parter yttrat sig 
kritiskt till förslaget och påtalat vikten av satsningar för att uppnå ett järnvägsnät 
som krymper restider och ökar kapaciteten. Vidare har kommunen påtalat behovet 
av att en trafikplats i Torsboda behövs för att bidra till skapandet av en stor 
regional arbetsplats.    

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden fick ett uppdrag att öka antalet 
personer som arbetar heltid. Socialnämnden har fått i uppdrag att ta fram en tydlig 
beskrivning hur andelen heltidsanställda, utifrån tilldelad ekonomisk ram, ska öka.  

Samlad bedömning: 

Den sammanvägda bedömningen är att nämnderna inom sina ansvarsområden och 
enligt verksamhetsplan delvis bidragit till fullmäktiges inriktningsmål. Samtliga 
planerade aktiviteter har genomförts enligt plan, dock har pandemin förhindrat 
planerad praktik och samverkan mellan skolan och näringslivet. Positivt att 
samverkan kring etableringar har fungerat, viktiga infrastruktursatsningar har 
kommit igång och samverkan med näringslivet kring utbildningar har gått över 
förväntan. Åtgärderna har däremot varit otillräckliga då arbetslösheten inte minskat 
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påtagligt under 2021 och ligger högre än riket och minskar mindre än i riket och 
övriga länet under året. 

Uppdrag: Gemensamt arbete för fler till arbete och studier 

Pågår enligt plan (pil upp) 

Socialnämnden tillsammans med barn och utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsen bidrar till uppdraget främst via upprättandet av lokala jobbspår. 
Målet är att genom individcentrerade insatser underlätta medborgarnas inträde på 
arbetsmarknaden och höja den enskildes kompetens.  Socialförvaltningen har tagit 
fram inriktningar på lokala jobbspår. Till alla spår ingår en gemensam, och 
obligatorisk, introduktionsmodul samt branschinformation innan 
yrkesorienteringen för jobbspåret påbörjas.  

Tre insatser har prioriterats under året: 
- Lokala jobbspår. Utifrån de yrkesområden där det kommer att behövas 

kompetensförsörjas har lokala jobbspår arbetats fram. I dag pågår ”bygg och 
anläggning”, ”hotell och våningsansvarig”, ”Café och restaurang” samt 
”lokalvård”. På grund av pandemin har det inte varit möjligt att starta inom 
”vård- och omsorg” samt ”barn och ungdom” men dialoger pågår.  

- Utvecklingsår. Innebär att personer med försörjningsstöd har möjlighet att via 
anställningsstöd från arbetsförmedlingen ha en anställning inom kommunen 
under ett år  

- Kommunikation med arbetsplatser.  

Under hösten har ett samarbete Näringslivskontoret påbörjats som kommer att 
fortsätta under 2022, temat för samarbetet är kompetensförsörjning.  

Tillsammans med Kommunförbundet tas ett verktyg fram för att följa arbetet med 
insatserna. Dialogen med Arbetsförmedlingen är god och de medverkar med sina 
insatser för målgruppen. Anställningsformen extratjänster finns inte längre kvar för 
målgruppen, men möjligheter till alternativa anställningsstöd finns. 
Kompetenscenters interna Arbetsarena har utvecklats och är en viktig insats för att 
komplettera de externa arbetsplatserna, deltagarna kan bland annat träna på 
yrkessvenska där.  

Vuxenutbildningens lärcentrum är till för alla vuxna studerande i Timrå – oavsett 
vilket lärosäte de studerar vid. I studiemiljön ingår bland annat tillgång till studie- 
och yrkesvägledare, lärarstöd och digital teknik. Utifrån ovanstående har rektor 
organiserat verksamheten så att en ny organisation i högre utsträckning kan verka 
behovsstyrt och flexibelt utifrån medborgarnas behov. Analysen visar att (trots 
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pandemin) omorganisationen av vuxenutbildningen gett bra resultat för 
medborgarna som kommit in på de utbildningar de valt.  

Kultur- och tekniknämnden har under året att skapa möjligheter för extratjänster 
inom verksamheten. Det sker fortlöpande en dialog med socialnämnden kring 
möjligheten att bistå. Under sommaren har nämnden anställt 80 stycken 
ferieungdomar och 4 stycken handledare som arbetat inom nämndens verksamheter 
under perioden juni – augusti.   

Kommunstyrelsen bidrar även med ökad satsning på besöksnäring våren och 
sommaren 2021, och kommunen deltar i Sundsvallsregionens traineeprogram. 

Samlad bedömning: 

Den sammanvägda bedömningen är att nämnderna inom sina ansvarsområden och 
enligt verksamhetsplan bidragit till att syftet med uppdraget uppnåtts.  

 

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 hushållar med mark- och vattenresurser och samtidigt möter 
behoven av samhällsfastigheter och privata fastigheter för ett växande och attraktivt 
Timrå. I uppdraget ingår ungas möjligheter att få medverka och beaktandet av 
ungas behov ska särskilt belysas. 

I kommunens sammanhållna samhällsbyggnadsprocess sker nära och tidig dialog 
mellan berörd intressent och samtliga berörda i kommunen som tillsammans 
guidar i processens alla steg. För att förbättra processen har ett arbete med ledning 
och styrning i processen avslutats vid årsskiftet och en ny process för investeringar 
tagits fram som gäller för 2022 och framåt.   

Arbetet med planberedskap för bostadsproduktion löper på och intresset för att 
bygga bostäder i Timrå från företag och privatpersoner ökar ständigt. Rådgivning 
och dialog kring bygglov pågår löpande, vilket kan bidra till effektivitet och 
stabilitet så att verksamheter stärks och blir långvariga. Arbetet med Solhöjden och 
bostadsproduktion i Söråker är två exempel. Ny mark för industri har förvärvats 
och färdigställs för försäljning på Timrå industriområde. Timrå Invest AB satsar 
stort med att attrahera etableringar i Timrå. 
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Under året har kultur och tekniknämnden fokuserat arbetet på följande 
investeringar/projekt:  

- Grundsärskola Bergeforsen. 
- Ny Brandstation. 
- Simhall. 
- Utveckling av Vivstahöjden. 
- Förskola Söråker. 
- Ombyggnad Berglundavägen. 
- Geoteknik Ravinen – säkrat området för skredrisk.  
- Ny industrimark industriområde Vivsta. 

Samlad bedömning 

Den sammanvägda bedömningen är att nämnderna inom sina ansvarsområden och 
enligt verksamhetsplan bidragit till att syftet med uppdraget uppnåtts. 

Nyckeltal 

Nyckeltal med beskrivning 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Trend 

Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av bef. 6.9 5.4 5.5 5.6  6.6   
Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal 317 406 572  442 294   
Egenföretagare, antal 688 671 641  670 662   
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år 
tidigare, andel (%) 54 36 55  52    

Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking 47 50 50 35  28 38  
Förvärvsarbetande totalt kommun, antal 8 514 8 620 8 589  8 697 8551   
Invånare, totalt, antal 17992 18030 18060 17979 17963 17923  
Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) 11.3 9.4  10.2  9,7    
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera 
(status efter 90 dagar), andel (%) 38 35 67 47  58   

Nyregistrerade företag, antal/1000 invånare 4.4 4.1 3.3 4.4 4,8   
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter 
fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) 38.3 40.2  44.6  43,7    

 

Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer  

Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv  

Bidrar till målet (pil upp)  

Hållbar utveckling 
Vad gäller utsläpp av koldioxid så ligger Timrå kommun över det nationella 
etappmålet (miljömål), men lägre än medel hos Sveriges ekokommuner. Det är 
beräknade värden från 2019 och gäller utsläpp från alla sektorer förutom industrin. 
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Det pågår ett arbete med en ny avfallsplan och målsättningen är att den skall vara 
klar under 2022 och kommer att ligga till grund för kommande års arbete. Under 
2021 tecknade kommunerna i länet ett samverkansavtal kring avfallsfrågor. Det 
möjliggör framtida omhändertagande av matavfall i länet hos HEMAB i 
Härnösand.  

Arbete pågår med att möjliggöra omhändertagande av matavfall. Ett 
samverkansavtal inom Y-renhållarna är framtaget och beslutat i Timrå kommun. 
Insamling av matavfall måste praktiskt samordnas med insamling av förpackningar. 
Ljuskällor och ventilationsanläggningar byts löpande ut mot mer energieffektiva. 
En inventering med syfte att undersöka på vilka fastigheter det finns möjlighet att 
placera ut solceller på är genomförd. Upphandling och projektering pågår, kultur 
och tekniknämnden fattar beslut under våren 2022 gällande vilka byggnader som 
ska prioriteras. 

För att minska andelen fossila drivmedel i nämndens verksamheter ställs miljökrav 
vid upphandling av nya fordon vilket ger renare och bränsleeffektivare maskiner. 
Utbyte av maskiner och fossilfria personbilar har köpts in för att användas som 
verksamhetsbilar. Samordning av fordonspark har initierats för att komma framåt i 
hållbarhetsarbetet. Samverkansmöjligheter med närliggande kommuner har börjat 
ses över.  

Medborgarna i Timrå ger ett bra betyg kring möjligheten att transportera sig med 
bil i kommunen. Det som kan förbättras är möjligheten att på ett enkelt sätt kunna 
göra längre resor från kommunen utan att använda bil, möjligheten att kunna 
använda kollektivtrafiken för att ta sig till fritidsaktiviteter samt att använda 
kollektivtrafiken för vardagliga resor. Tillgången till kollektivtrafiken har ökat de 
senaste åren om man ser till andel av befolkningen som bor i kollektivtrafiknära 
läge, det vill säga de som har en trafikerad hållplats 500 m från sin bostadsadress.  

Tyvärr kan konstateras att det kollektiva resandet har minskat ytterligare under året, 
med 30 % färre resor än år 2020. En låg nivå på kollektivtrafikresande förklaras av 
rådande pandemi, där nationella rekommendationer om resande har haft 
betydande negativ inverkan på antalet resor. Samtidigt har pandemin lärt oss ett 
nytt arbetssätt med distansteknik vilket gjort att många möten som tidigare 
traditionellt hållits fysiskt kunnat ersättas fullgott med ett digitalt möte. Detta gör 
att många resor inte längre behöver göras vilket är ett steg till ett mer ekologiskt 
hållbart arbetsliv.   

Det sker en förändring i attityd från att bo i närheten av jobbet, till att jobba i 
närheten av hemmet. Den digitala infrastrukturens har stor betydelse för 
möjligheten att arbeta och mötas på distans. Andelen invånare med tillgång till 
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bredband har ökat successivt de senaste åren. För närvarande har 84 procent 
tillgång till bredband med 100Mbit/s. I medborgarundersökningen svarar 88 
procent att internetuppkopplingen i bostaden täcker det behov som hushållet har. 
Med hjälp av genomfört bredbandslyft har inriktning och aktiviteter planerats för 
att ytterligare öka bredbandstäckningen. 

En rättssäker och god byggprocess bidrar till att uppnå samhällets krav för 
byggnader och anläggningar. Det är en förutsättning för ett vidare ekologiskt 
hållbart liv. 

Ekologiska livsmedel 

Kosten inom stöd, vård och omsorg samt barn och utbildning ska bestå av en ökad 
del ekologiska livsmedel. Kostverksamheten arbetar för minst 25 % ekologiska 
livsmedel samt verkar för att upphandla närodlat. En uppföljning visar att andelen 
ekologiska livsmedel uppgick till 24 %. Målsättningen att arbeta för minst 25 % 
ekologiska livsmedel läsåret 2021/2022 har varit utmanande att nå, på grund av 
pandemin men tangeras ändå med 24 %.  

Hållbara inköp 

Inköpsanalys har genomförts för att se vad, hur och från vem kommunen köper. 
Det kan ha stor betydelse på såväl hållbarhet, ekonomi, och effektivitet i den 
interna organisation, som det lokala näringslivet. För att stärka det regionala 
samarbete samt säkerställa kompetensförsörjningen inom upphandling har 
samarbetsavtal med Sundsvalls kommun tagits fram, och från år 2022 kommer 
Sundsvall att ta hand om även Timrås upphandlingsfunktioner. Arbetet med 
inköpsorganisation är skjutet framåt i tiden för att genomföra organisatoriska 
förändringar enligt ovan och avvakta pandemins slut. 

Samlad bedömning: 

Den sammanvägda bedömningen är att nämnderna inom sina ansvarsområden och 
enligt verksamhetsplan bidragit till målet med önskvärd effekt på fullmäktiges 
inriktningsmål. Medborgarna ger ett bra betyg till Timrå kommun inom många 
områden. Utbyggnaden av bredband fortsätter och arbetet med hållbar utveckling 
inom olika områden fortskrider. 

Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla  

Bidrar till målet (pil upp)  

Medborgarnas syn på Timrå 
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När medborgarna får svara på hur skola och omsorg fungerar i Timrå så får 
samtliga områden ett högre betyg jämfört med riket, förutom omsorg av 
funktionshindrade. Det som är viktigt i medborgarnas boendemiljö är att det är 
tyst och lugnt, nära till natur och parker samt nära till livsmedelsaffär. Bemötande 
från tjänstepersoner, att medborgarna får svar på sina frågor samt att kommunen 
informerar vid större förändringar i kommunen, får ett högre omdöme jämfört 
med riket. Det som får ett sämre betyg är möjligheten att påverka innehållet i 
politiska beslut, delta aktivt i kommunens utvecklingsarbete samt påverka inom de 
kommunala verksamheterna. Skillnaden gentemot riket är dock marginell.  

Medborgarna i Timrå känner sig tryggare när man är ute, både dagtid och nattetid, 
än snittet i riket men ger samtidigt sämre betyg till polisens närvaro i kommunen. I 
svaren går även att utläsa att det finns en oro kopplat till brottslighet.  

I medborgarundersökningen så får skötsel av kommunens idrotts- och 
motionsanläggningar ett bra betyg, 90 procent som är positiva vilket är högre än 
riket. Generellt så anser medborgarna att utbudet av friluftsområden, belysta 
motionsspår, möjligheten att nyttja idrotts- och motionsanläggningar samt 
öppettiderna är bra. Det som kan förbättras är utbudet av allmänna träningsplatser 
utomhus. Medborgarna menar att det lokala kultur- och nöjeslivet behöver 
utvecklas mer samt utbudet av ställen för äldre att träffas på t ex träffpunkter. 
Detsamma gäller för mötesplatser för unga.   

Analys inför varumärkesarbetet har slutförts. Den visar att fler i Timrå 
rekommenderar platsen för inflyttning i jämförelse med snittet i riket. När 
medborgarna ser till kommunen som helhet så tycker 97 procent av kommunens 
invånare att Timrå är en mycket eller ganska bra plats att leva och bo på, jämfört 
med 92 procent i riket. De tycker även att kommunen sköter sina verksamheter på 
ett bra sätt och det finns stora möjligheter till insyn och inflytande över 
kommunens beslut och verksamheter. Dessutom kan 68 procent rekommendera 
andra som inte bor i kommunen att flytta till Timrå, till skillnad från riket där 
jämförbar siffra är 62 procent. På frågan om de är stolt över Timrå som plats 
svarade 94 procent att de helt och hållet eller till viss del är det. 

På frågan om vad som kan förbättras för att Timrå ska bli en mer attraktiv plats 
med möjlighet att välja upp till tre alternativ är det några frågor som är mer 
framträdande. Det som flest personer anger är en trygg plats, möjligheter till arbete, 
fungerande äldreomsorg, en fungerande kollektivtrafik samt ett varierat utbud av 
bostäder.   



 
 

44 

Attraktiviteten för Timrå som bostadsort har kraftigt förstärkts, vilket visar sig 
genom att bostadspriserna ökar påtagligt och flera privata aktörer vill bygga 
bostäder i Timrå. Bostadsmarknaden bedöms som starkare än på länge.  

I september 2020 trädde lagen om tillgänglighet i digital offentlig service i kraft. 
Aktiviteter för ett mer tillgängligt Timrå har genomförts med inriktning på 
tillgänglig information och kommunikation för alla. Under året har 
kommunfullmäktigesändningar gjorts tillgängliga, medarbetare utbildats i 
tillgänglighetskraven, och i rörlig bild samt stillbild prövas metoder för undertexter 
och syntolkning.  

Trygghetsarbetet för barn och unga har intensifierats under perioden för att 
hantera risker som noterats med anledning av pandemin genom exempelvis 
trygghetsvandringar och analysgrupp. Även arbete med trygghet för företag har 
startats upp under hösten.  

Möjlighetutredning för området Bergeforsen-Grönudden-Fagerstranden har 
genomförts och har skapat nya möjligheter för aktiv rekreation och stärkt 
attraktionskraft för kommunen. 

Socialnämnden bidrar till målet genom start av egen öppenvård – där även 
spelmissbruk blir en del. Start av stödboende för både missbruk och psykisk hälsa. 
Vidare har en tjänst tillsatts avsatt för att aktivt söka upp unga missbrukare för 
motiverande arbete. Resultatet av arbetet visar att flera personer nu frivilligt sökt 
vård för sitt missbruk.   

Med en transparant, rättssäker och likvärdig hantering kommer fler medborgare, 
företagare och besökare att kunna förutsäga beslut och därigenom uppfatta 
livsvillkoren som trygga samt ge förutsättningar för alla att påverka sitt eget liv 
samt samhällslivet i stort.  

Under året har förebyggande kontroller och tillsyn inte genomförts i planerad 
omfattning inom miljö, alkohol, tobak och livsmedel. Extra tillsyn av tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen som följd av pågående pandemi har 
genomförts, om än i liten omfattning.  

Den kvantitativa uppföljningen inom miljö- och byggnadsnämnden visar att 
sökanden fortsatt är mycket nöjd med hantering och att ärendet uppfyllde 
förväntningarna på ett mycket bra sätt. 

Barn- och utbildningsnämnden har genom lagstiftning ett skarpt uppdrag att arbeta 
för trygghet och mot kränkande behandling. Utifrån den analys som gjorts 
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fungerar processen ändamålsenligt och effektivt. Det bedrivs även ett förebyggande 
arbete vid skolenheterna.  

Kultur och tekniknämnden har under året byggt nya belysningssträckor främst vid 
gång- och cykelstråk. Äldre armaturer har bytts ut mot modernare med mer 
ljusutbyte och mindre energiåtgång.  

För att utveckla och formalisera nya former till dialog med civilsamhället har 
föreningar bjudits in till ett inledande första möte med en dialog kring ökad 
samverkan och samarbete t.ex. i ett föreningsråd. Detta ska utvecklas kommande år. 
Delvis har pandemin gjort det svårare att möjliggöra fysiska träffar i ett 
uppstartsarbete. 

 

Samlad bedömning: 

Den sammanvägda bedömningen är att nämnderna inom sina ansvarsområden och 
enligt verksamhetsplan bidragit till målet med önskvärd effekt på fullmäktiges 
inriktningsmål. Medborgarna ger bra betyg till Timrå kommun inom många 
områden. Analysen inför varumärkesarbetet visar att medborgarna är stolta över 
Timrå.  

Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå 

Pågår enligt plan (pil upp) 

  

Se uppföljningen av uppdraget under Målbild tillväxt och fler i arbete. Utöver 
deltagande i sammanhållen samhällsbyggnadsprocess ger miljö- och 
byggnadsnämnden ytterligare bidrag till samhällsbyggande genom att hantera 
tillsynsärenden för olovligt byggande och ovårdade fastigheter enligt tillsynsplanens 
prioritering. 

Samlad bedömning 

Den sammanvägda bedömningen är att nämnderna inom sina ansvarsområden och 
enligt verksamhetsplan bidragit till att syftet med uppdraget uppnåtts. 

Nyckeltal 

Nyckeltal med beskrivning 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Trend 

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) 63.6 63.6  66,1  69,8    
Bostäder totalt, antal/1000 inv. 475 479 480 488 491   
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Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 13-16 år 49 50 48  46 39   
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)  25 25  24 24   
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. 
biologisk behandling, andel (%) 31 33 29  24 21   

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) 18   26   24 25  
Nöjd Medborgar-Index – Helheten från 
medborgarundersökningen        
Skyddad natur totalt, andel (%) 1.3 1.3 1.3  1,3 1,3   
Slutanvändning av förnybara bränsletyper inom det 
geografiska området, MWh/inv  148 154      
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) 59.5 67.3 76.5  79.7 84   
Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv.  5.73 6.15  7,86  6,96    
 

Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare  

Kompetensförsörjning  

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 fungerande kompetensförsörjning 
för att kunna utföra sitt uppdrag gentemot medborgarna. 

Som ett led i den strategiska kompetensförsörjningen har ett arbete startats upp 
med att stärka arbetsgivarvarumärket där förvaltningarnas behov styr. För att 
potentiella medarbetare ska få en bild av hur det är att jobba i Timrå kommer 
publiceras berättelser från verksamheterna och medarbetarporträtt. 

Hållbart medarbetarengagemang  

En medarbetarenkät har genomförts och nästan 1000 av kommunens medarbetare, 
vilket motsvarar 76 % svarade. I förra mätningen deltog 63 % och det är glädjande 
ett fler medarbetare visar på en vilja att vara med och påverka och utveckla.  

Resultatet visar på en positiv utveckling överlag. 2021 har inneburit nya 
förutsättningar och stora ansträngningar för alla med anledning av pandemin. 
Trots det visar undersökningen att väldigt många upplever att det finns goda 
möjligheter att vara med och påverka på sin arbetsplats. 

En majoritet av kommunens medarbetare trivs på jobbet och är nöjd med sin 
arbetsgivare. Men undersökningen visar även att det finns fortsatta utmaningar 
med arbetsmiljön, bland annat sett till medarbetarnas möjlighet till återhämtning. 
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Resultatet av medarbetarundersökningens mäts i olika index, bland annat hållbart 
medarbetarengagemang (HME). Här visar resultatet av undersökningen på en liten 
ökning jämfört med undersökningen som genomfördes 2020, från 79 till 80 i årets 
mätning. HME är ett index som alla kommuner i Sverige använder för att 
utvärdera och följa upp arbetsgivarfrågorna på en arbetsplats. Snittet på HME i 
rikets kommuner var innan pandemins utbrott 79. 

Att bibehålla och öka engagemanget bland medarbetarna är något som är viktigt 
för kommunen att arbeta vidare med. För att behålla medarbetare och få 
presumtiva medarbetare att välja Timrå kommun som arbetsplats måste kommunen 
vara attraktiv som arbetsgivare. 

Ledarskapsindex för 2021 ligger på 80 och har under de senaste åren haft ett högt 
värde. Ett högt värde indikerar en hög nivå på organisationens ledarskap och hög 
andelen positiva svar kring chefernas ledarskap.  

Det är viktigt att skapa ett ökat handlingsutrymme för medarbetarna och 
genomföra åtgärder som stärker och ökar medarbetarnas möjligheter till påverkan i 
den egna verksamhetens utförande. Att medarbetarna ser och förstår sin del i 
helheten och hur de tillsammans med kollegor från alla verksamheter skapar värde 
för kommuninvånarna är en viktig princip utifrån modellen.  

Sjukfrånvaron har ökat under pandemiåren 2020-2021 men ökningen får betraktas 
som måttlig då den fortfarande är betydligt lägre än 2017/18 innan samlade 
insatser vidtogs för att sänka den. 

Ledarskap och medarbetarskap är varandras förutsättningar för en bra verksamhet 
och ger styrka och kraft åt hela organisationen. 
 
Uppdrag: Skapa utrymme för ny styrning 

Pågår enligt plan (pil upp) 

  

Uppdraget är att driva ett aktivt arbete med införandet av kommunens styrmodell i 
syfte att långsiktigt utveckla organisationen, förbättra arbetssätt och nå 
resultatuppfyllelse utifrån kommunfullmäktiges beslutade inriktning.  

- Samtliga nämnder har arbetet fram förslag till egna verksamhetsidéer. Syftet är 
att öka förståelsen för nämndernas verksamhetsområden och deras 
grundläggande syfte. Inom socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden 
har ett arbete påbörjats med att ta fram en plattform för ledning och styrning 
på nämndsnivå.  
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- Ledarskapsutbildningar utifrån den nya styrmodellen har genomförts i fyra 
block för samtliga chefer i kommunen. Fokus har varit på styrmodellen, 
systemteori, arbetsplatskultur samt förändringsledning.  

- Ny process för verksamhetsplan och budget har sjösatts. Planering av 2022-
2024 har skett utifrån ny styrmodell med nytt arbetssätt. 

- En översyn av styrande dokument har genomförts.  
- Framtidens nämndsorganisation har utretts enligt plan och överlämnats till 

fullmäktiges presidium. Kommunfullmäktige har beslutat att lämna 
nämndsorganisationen oförändrad inför nästa mandatperiod.   

- Delar av verksamheten har valt att via samverkan låta andra 
kommuner/aktörer i regionen eller ideella föreningar/företag utföra delar av 
verksamheten. Syftet är att på ett bättre sätt formera och leverera 
välfärdstjänster tillsammans med de man är till för. Samverkan regleras via 
avtal.   

Samlad bedömning 

Den sammanvägda bedömningen är att nämnderna inom sina ansvarsområden och 
enligt verksamhetsplan bidragit till att syftet med uppdraget uppnåtts.  

Nyckeltal 

Nyckeltal med beskrivning 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Trend 

Anställda 55+, kommun, andel (%) 26 26 26  26 28 29  
Anställda med eftergymnasial utbildning, kommun, andel (%) 43 45 45  47 47   
Anställda utrikes födda, kommun, balanstal 0.9 0.9 1.0  1.0 1.1   
Avgångna tillsvidareanställda under året, kommunalt anställda, 
andel (%) 9 12 9  9 9 6,7  
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - 
Ledarskapsindex 84  83 76  84 79 80  
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - 
Motivationsindex 84  83 76  83 78 79  
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - 
Styrningsindex 83  83 77  84 78 80  

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex 84  83 76  84 78 80  
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)  7.3 7.2 5.8  5.5 6.5  6.6  
Tillsvidareanställda månadsavlönade, kommunalt anställda, 
andel (%) 74 73 74 78 78 93  

 

Strategier för måluppfyllelse  

Digitalisera 

Utifrån behovet hos kommunens medborgare, företagare och besökare utvecklar 
kommunen verksamheten digitalt och skapar nya digitala arbetssätt som ger nytta 
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och skapar effektivitet. Arbetet fortsätter inom e-Samverkan kring e-
tjänsteutveckling. Interna processer ses över för att utveckla dessa digitalt. En 
förenklad, digital rekryteringsprocess har tagit fram och används nu i alla 
kommunala verksamheter.  

Under året har även en mobilapp tagits fram för att öka tillgängligheten att 
attestera fakturor. System kopplas ihop för att ytterligare underlätta manuell 
hantering av fakturor. Försök med artificiell intelligens, AI för att förenkla 
fakturaadministration pågår. Ambitionen är att öka användningen av AI även i 
andra verksamheter som lämpar sig för det. Arbetet med att utreda 
förutsättningarna för att införa e-arkiv har påbörjats. Samtidigt pågår ett projekt att 
digitalisera personalakter.  

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.  

Det är viktigt att kommunen även skapar digital trygghet. Det vill säga att IT-
systemen har hög säkerhet och förutsättningar till hög integritet som gör att 
medborgarna känner sig trygga i kontakten med kommunen.  

En förutsättning för digitalisering är den digitala infrastrukturen. Det handlar om 
en stabil infrastruktur i form av moderna system, bra datakommunikation och bra 
förutsättningar för integrationer och hög automation. Det handlar också om att 
löpande avveckla gamla plattformar samtidigt som de digitala vägarna inom 
kommunen rustas. Bredband är en förutsättning för att skapa attraktivt boende och 
som ger en möjlighet till att driva både företag och arbeta via distans inom hela vår 
kommun.  

För att möta de ökande behoven som kommer av en demografi med en åldrande 
befolkning har socialnämnden antagit en digitaliseringsstrategi och de insatser som 
pågått under året är:   

 En larmupphandling är genomförd och implementering av larm samt 
trygghetstjänster pågår. Då global brist råder på komponenter som är 
nödvändiga för framställning av trygghetslarmen påverkas planerad 
leveranstakt negativt. Tidsplanen har därav förskjutits och implementering 
färdigställs under början av 2022. 

 Nyckelfria lås inom hemtjänsten. 

 Hotellås vid särskilda boenden.  
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 Elektronisk faderskapsbekräftelse (inväntar beslut om lagförslag). 

 Fortsatt arbete tillsammans med Regionen kring Digga-projektet som innebär 
digitala läkarkontakter och digitala undersökningen.  

 Läkemedelsrobot (pilot). 

 E-tjänster: orosanmälan vuxen är implementerad. E-tjänst för 
sjuklönekostnader fick pausas under pandemin.  

 Trygghetskamera (under utredning, ingår i larmupphandling). 

 Nykterhetskontroll via mobil enhet. 

Att digitalisering vissa arbetsuppgifter underlättar också den kommande 
utmaningen med kompetensförsörjning.  

Barn- och utbildningsnämnden har under året fortsatt arbetet med projektet MITS, 
”Modern IT i Skolan”. Genom detta projekt, som nu avslutats, har det skapats 
förutsättningar för moderna och effektiva arbetssätt som gynnar barn, elever, 
personal och vårdnadshavare. Den digitala utvecklingen har påskyndats av 
omständigheter kopplade till pandemin. Digitala verktyg och system har i större 
utsträckning gjorts tillgängliga för elever och lärare. Utan projektet MITS hade 
detta varit en betydligt större utmaning 

Inom Kultur- och tekniknämnden pågår ett arbete med att implementera drift och 
skötsel systemet DeDu. Under året har också bidrags och lokalbokningssystemet 
uppgraderats. Detta kommer att förbättra möjligheterna för bl.a. de som hyr och 
föreningarna att göra mer själva direkt i systemet.  

Inom miljö och byggnadsnämnden utvecklas ärendehanteringssystemet för att 
underlätta ärendehanteringen. Nämndens hantering har succesivt gått över från 
analog till digital sedan 2019. Det har effektiviserat den administrativa 
verksamheten.  

För att ytterligare effektivisera den digitala hanteringen och rättssäkra den 
varierande kvalitén på inkomna handlingar så har ett digitalt granskningsverktyg 
införskaffats till byggnadsinspektörerna. Det är ett led i att kunna bli helt digitala 
även med pappershandlingar som emellanåt inkommer.  

Säkra kompetens 

Förmågan att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla rätt kompetens är 
avgörande för en organisations möjlighet att nå framgång och utvecklas. I 
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förlängningen är Timrå kommun beroende av en kontinuerlig 
kompetensförsörjning för att kunna utföra sitt uppdrag gentemot medborgarna.  

Många av aktiviteterna är kommunövergripande men det sker även riktade insatser 
utifrån varje förvaltnings specifika behov. Kommunövergripande insatser som 
pågår är:  

 Stärka arbetsgivarvarumärket. Lyfta fram goda exempel i verksamheten och 
kommunicera med moderna kanaler, film och använda sociala medier.  

 Ny medarbetarundersökning är genomförd och ger möjligheter för 
verksamheten att enklare analysera svagheter och styrkor i arbetsmiljön för att 
kunna rikta specifika insatser.  

 Kompetensutveckling för ökad digital kompetens i hela organisationen.  
 Kommunövergripande digital introduktion.  
 Avgångssamtal - när medarbetare slutar är det av stort värde att ta tillvara deras 

erfarenheter och synpunkter.  
 Grundläggande och kompletterande arbetsmiljöutbildning i samarbete med 

Sundsvalls kommun har tagits fram för chefer och skyddsombud. 

Barn- och utbildningsnämnden arbetar i samverkan med lärarorganisationerna för 
att revidera den strategiska kompetensförsörjningsplanen för Timrå kommuns 
skolväsende. De områden som pekas ut i planen är: 

 Förtroendefullt samarbete och samverkan. 

 Attraktivt läraryrke. 

 Ledning, styrning och arbetsorganisation. 

 Organisation och utvecklande arbetssätt. 

 Arbetsmiljö. 

 Lönebildning. 

Under året har barn och utbildningsnämnden identifierat vilket behov av 
kompetensutveckling inom digitalisering som finns på varje enhet. 

Socialnämnden har tagit fram en strategisk kompetensförsörjningsplan med syfte 
att ha en strategi för att säkra den framtida utmaningen med kompetens och 
personalförsörjning. Nästa steg är att konkreta handlingsplaner med aktiviteter 
kommer att tas fram per verksamhetsområde. En stor satsning under 2020-2021 är 
äldreomsorgslyftet som möjliggör för personal inom vård- och omsorg att 
kombinera arbete och studier.  
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Inom miljö och byggnadsnämndens område är det få handläggare per moment och 
det är sårbart inom flera områden. Under pandemin har fokus legat på att säkra 
kompetens inom områden som är sårbara och som påverkar medborgare, besökare 
och företagare negativt, även om avbrottet är kort. Därför har avtal slutits med 
Sollefteå för att säkra kompetens inom bygglovshanteringen.  

Kultur- och tekniknämnden kommer att starta en kompetensinventering utifrån 
förvaltningens nuvarande uppdrag och framtida uppdrag och behov.  

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 Timrå kommuns 
verksamheter och medarbetare, och kommunen får ännu fler nöjda invånare och 
stolta medarbetare. Arbetsplatser som uppmuntrar delaktighet och initiativ är mer 
attraktiva. Under året har samtliga förvaltningar och nämnder arbetat med 
implementering av den nya styrmodellen.  

Ett nytt fyraårigt avtal för samverkan med Mittuniversitet har beslutats. Avtalet 
trädde ikraft 2022-01-01. Samverkan under föregående avtalsperiod har gett goda 
resultat som spridits på olika sätt både inom och utanför organisationen. 

Barn- och utbildningsnämnden tar årligen fram ett nuläge och följer upp våra 
aktiviteter och verksamheter genom det systematiska kvalitetsarbetet. Genom att 
analysera, reflektera och lära av uppföljningens resultat kan förvaltningen se vilka 
framgångsfaktorerna är och genom detta skapa utveckling. 

Socialnämnden har under året fokuserat på utvecklingen av processer samt 
avvikelsehantering. Det kvarstår att implementera en planerad modul för 
”synpunkter och klagomål” under 2022. Arbetet med en god och nära vård 
kommer att vara tongivande i allt utvecklingsarbete tillsammans med övriga 
kommuner i länet samt regionen. Ett aktivt arbete pågår med en god och nära vård 
tillsammans med övriga kommuner och Region Västernorrland. En samordnare för 
nära vård anställdes under våren 2021. IFO har antagit en verksamhetsstrategi som 
bland annat innehåller arbete med hemmaplanslösningar som ett tydligare spår för 
arbetsmarknad. 

Fånga och möta behov 

Genom aktiv dialog, möten, tillgänglighet samt via strategiska samarbeten är 
strävan att snabbt fånga behov såväl hos medborgare som hos besökare och företag. 
Inom kommunstyrelsen har ett särskilt fokus satts på dialoger tillsammans med 
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kommunens politiska företrädare och företag samt samarbetet med rådet för 
trygghet och hälsa, näringslivsrådet, Bygderådet och branschaktörer och 
företagarföreningar. Företagarna och LRF samt Svenskt Näringsliv och 
Handelskammaren är särskilt viktiga. Pandemin har utmanat möjligheterna till 
möten och dialog. Näringslivskontoret arbetar aktivt med att ta fram nya 
aktiviteter, mötesformer och mötesplatser för att främja näringslivet. 

Följande insatser pågår inom socialnämnden för att samla information:  

 Brukarundersökning LSS. 
 Patientsäkerhetsberättelsen. 
 Kommunala pensions och tillgänglighetsrådet. 
 Brukarpanelen (socialpsykiatri). 
 Brukarråd LSS. 
 Brukarpanel försörjningsstöd. 
 Brukarundersökning FRC. 
 Brukarundersökning Familjehem. 
 Barns brukarmedverkan.  
 Brukarundersökning hemtjänst och SÄBO (genomfördes ej 2021). 
 Anhörigträffar (kunde ej genomföras på grund av pandemin). 

Kultur och tekniknämnden strävar efter att i samverkan med t.ex. föreningar 
identifiera vad som är viktig utifrån deras behov samt skapa en större samsyn 
mellan föreningarna där de drar nytta av varandra. Arbeta med att systematisera 
synpunkthanteringen mer för att kunna dra slutsatser för t.ex. åtgärdsbehov eller 
behov av utveckling. Här är fastighetssystemet DeDu ett verktyg för att förbättra 
detta. 

Genom ett systematiskt kvalitetsarbete inom barn- och utbildningsnämnden finns 
förutsättningar för att fånga och möta behoven precis där de är. Genom att 
analysera, reflektera och lära av uppföljningens resultat kan nämnden anpassa 
förutsättningarna för skolenheterna så att varje enhet kan möta de behov som 
uppstår.  

Interna digitala utbildningar inom bland annat IT säkerhet har genomförts under 
året. Även interna digitala utbildningar inom ekonomi har initierats under hösten.  

Resultatdialoger har genomförts med samtliga nämnder där nämnderna har fått 
kommunicera hur deras behov av verksamhetsstöd ser ut och hur kommunstyrelsen 
kan stödja nämnderna ytterligare. Kommunstyrelsens nya verksamhetsidé fångar 
upp just att fånga verksamhetens behov och svara på det som en av tre viktiga 
verksamheter för styrelsen 
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Arbeta tillsammans 

Utvecklingsarbete sker när människor med olika kompetenser och från olika håll 
kopplas ihop. Att underlätta de interna och externa samarbetsmöjligheterna är 
därför av yttersta vikt. Det är därför viktigt att skapa mötesformer som gynnar 
kreativitet, nytänkande och skapa handlingsutrymme. Under 2021 har ett 
banbrytande tillsammansarbete initierats och utförts. Timrå har tagit initiativ till 
och drivit arbetet med etableringen av en stor energiintensiv industri i 
Västernorrland. Arbetet har skett i fördjupad samverkan med Sundsvall och 
tillsammans med alla kommuner i Sundsvallsregionen. 

Utifrån styrmodellen arbetar nämnderna med att tydliggöra samverkansformer 
inom och mellan nämnderna.  

Inom kultur och tekniknämnden är extern och intern samverkan en förutsättning 
för att lyckas i verksamheten. Planen är att starta upp föreningsråd där samverkan 
mellan kommun och föreningar kan leda till att föreningar samverkar i högre grad 
än tidigare. Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och 
tekniknämnden har kommit långt i samverkan kring inom olika områden.  Barn- 
och utbildningsnämnden har utvecklat en övergångsprocess som ska stödja 
verksamheterna i elevs övergång mellan och inom verksamheterna. 

En intern och extern samverkan är av vikt i alla delar av socialförvaltningens 
verksamheter. 

 En god och nära vård är ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan regionen 
samt alla länets kommuner.  

 Socialförvaltningen har en nära samverkan med skolan och har gemensamma 
ledningsgrupper.  

 Socialförvaltningen deltar i länsgemensam samverkan inom följande områden; 
socialchefsnätverket, IFO-chefsnätverket, missbruk, äldre, funktionshinder, 
barn, arbetsmarknad, integration, psykiatri, LSG, Barnhus och TSI.   

 Timrås socialförvaltning har deltagit i SKRs treåriga projekt angående 
ekonomiskt bistånd. (avslutades under året) 

 DUA – delegationen för unga arbetssökande. 
 Rådet för trygghet och hälsa 

Under året har även samverkan med Sundsvall fördjupats med avtal om 
gemensamma upphandlingstjänster samt initierad utredning av bilpool. 
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Nämndernas ekonomiska redovisning  

Kommunstyrelse 

Sammantaget redovisar kommunstyrelsen 3,9 miljoner i överskott för 
verksamhetsåret 2021, där bolag och förbund står för den största delen av 
överskottet på grund av minskat kollektivt resande under pandemin och därmed 
lägre kostnader. Kommunstyrelsens förvaltning har i stor del kunnat ställa om och 
visar ett överskott om knappt en miljon kronor. 

KS ansvarsområden exkl. bolag och förbund 

Överskott finns framför allt inom verksamhetsområdet Näringsliv, inflyttning och 
landsbygdsutveckling, där nätverkande och möten med näringslivet är viktiga. 
Under pandemin har aktiviteter löpande planerats om, en del har ställts om till 
digitalt under del av året, andra ställts in. En positiv avvikelse finns även inom 
samhällsplanering med framförallt vakanta tjänster som orsak. Direkta kostnader 
kopplat covid-19 uppgår till ca 1,4 miljoner kronor, vilka till fullo har ersatts av 
statliga ersättningar.  

Resultaträkning jan-dec (tkr) Budget 
2021 

Utfall 2021 Avvikelse 
2021 

Utfall 2020 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET     
INTÄKTER 27 477 35 149 7 673 31 880 
varav interna intäkter 20 986 23 825 2 839 23 006 

KOSTNADER (-) -90 487 -97 205 -6 718 -92 426 

NETTOKOSTNADER (-) -63 010 -62 056 954 -60 545 
 

 

Bolag och förbund 

Årsbudgeten för bolag och förbund om nära 44 miljoner kronor går sammantaget 
ihop och visar ett överskott om ca +3 miljoner kronor. Bakom överskottet står 
återbetalning av medlemsbidrag från Kollektivtrafikmyndigheten, där 
nettokostnaderna för såväl färdtjänst som kollektivtrafik blev lägre än väntat för år 
2021. Som konsekvens av drastiskt minskad flygtrafik beräknas nettotillskottet till 
Midlanda till 4,7 miljoner kronor för 2021 utifrån pandemins och resandes 
utveckling, vilket är 1,5 miljoner mer än budgeterat. Räddningstjänsten MRF har 
en negativ budgetavvikelse om -0,5 miljoner kronor på grund av ökade 
pensionsavsättningar. Tack vare höga elpriser i slutet av året är intäkterna från 
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Elförsörjning, råkraft +0,5 miljoner kronor högre än budget, med totala intäkter 
om 1,7 miljoner kronor för år 2021. 

Resultaträkning jan-dec (tkr) Budget 
2021 

Utfall 2021 Avvikelse 
2021 

Utfall 2020 

Bolag och förbund         
Räddningstjänst, MRF -19 600 -20 129 -529 19 288 
Färdtjänst/ riksfärdtjänst -4 842 -3 132 1 710 4 835 
Flygtrafik, Midlanda -3 200 -4 711 -1 511 3 486 
Kollektivtrafik -17 338 -14 523 2 815 16 947 
Infrastrukturutveckling 0 -57 -57 0 

Elförsörjning, råkraft (intäkt) 1 200 1 743 543 -276 

NETTOKOSTNADER (-) -43 780 -40 808 2 972 44 280 
 

Barn- och utbildningsnämnden  

Resultaträkning jan-dec (tkr) Budget 
2021 

Utfall 2021 Avvikelse 
2021 

Utfall 2020 

Barn- och utbildningsnämnden         
INTÄKTER 101 104 96 824 -4 281 99 711 

KOSTNADER (-) -588 496 -578 854 9 642 -566 895 

NETTOKOSTNADER (-) -487 392 -482 031 5 361 -467 184 
 

Barn- och utbildningsförvaltningen har ett positivt resultat på 5 361 tkr på helår.  

Under året har pandemin fortsatt pågå, vilket har påverkat verksamheternas 
kostnader och intäkter. På grund av det har en del personalkostnader blivit lägre, 
en del aktiviteter har inte kunna genomföras och en del driftskostnader har blivit 
lägre än beräknat. Det har lett till ett budgetöverskott i kostnader. Pandemin har 
också genererat intäkter i form av statlig ersättning för sjuklönekostnader som 
skapat ett överskott i intäkter. Under hösten fick förvaltningen ett budgettillskott 
(extra skolmiljard) till verksamheten grundskola på grund av pandemin. Det har 
också bidragit till det positiva resultatet. En ytterligare orsak till det positiva 
resultatet är att verksamheten gymnasieskola har fått en volymminskning samt 
prisförändring i interkommunala ersättningar. Även några andra verksamheter har 
haft mindre volymminskningar samt minskat resursbehov som bidragit till 
överskottet.      
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Kultur- och tekniknämnden 

Resultaträkning jan-dec (tkr) Budget 
2021 

Utfall 2021 Avvikelse 
2021 

Utfall 2020 

Kultur - och tekniknämnden         
INTÄKTER 103 744 104 062 318 102 866 

KOSTNADER (-) -189 981 -190 181 -200 -187 558 

NETTOKOSTNADER (-) -86 237 -86 119 118 -84 692 
 

Kultur- och teknik nämnden redovisar ett positivt resultat med en avvikelse mot 
budget på +118 tkr. För att underlätta de negativa effekterna av restriktionerna 
under pandemin beslutade nämnden att ge idrottsföreningar som hyr lokaler av 
kommunen hyresfritt under kvartal 1–3. Nämnden har erhållit statligt stöd för 
ökade kostnader i samband med pandemin (+ 459 tkr). Pandemin har i vissa fall 
även resulterat i kostnadsbesparingar då vissa verksamheter som t.ex. simhallen och 
Pangea har hållit stängt stora delar av året samt att vissa planerade arrangemang ej 
kunnat genomföras. En viss fördröjning av aktivering på gjorda investeringar i 
förhållande till budget t.ex. Särskolan resulterar i en positiv avvikelse på 
kapitaltjänstkostnaderna (+563tkr). 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Resultaträkning jan-dec (tkr) Budget 
2021 

Utfall 2021 Avvikelse 
2021 

Utfall 2020 

Miljö- och byggnadsnämnden         
INTÄKTER 4 862 5 142 280 4 403 

KOSTNADER (-) -12 988 -11 442 1 546 -11 694 

NETTOKOSTNADER (-) -8 126 -6 300 1 826 -7 292 
 

För verksamhetsåret 2021 har Miljö- och byggnadsnämndens verksamheter kostat 
ca 11,4 miljoner kronor. Av dessa finansieras ca 45 % av intäkter i form av framför 
allt bygglovsavgifter och tillsynsavgifter. I relation till budget har nämnden en 
positiv budgetavvikelse om 1,8 miljoner kronor på helår, vilket är 0,5 mnkr högre 
än delårsprognosen om 1,3 miljoner kronor. Samtliga verksamheter håller sig inom 
budget för perioden. Som konsekvens av brist på personella resurser inom framför 
allt miljöenheten har mindre verksamhet än planerat bedrivits. Ett lågt tryck på 
bostadsanpassningar bidrar även det till ett överskott.  

Miljö- och byggnadsnämnden har hållit sig inom sin budgetram för året och har en 
positiv budgetavvikelse om ca 1,8 miljoner kronor. De totala intäkterna i form av 
bygglov, tillsynsavgifter med mera är 0,3 miljoner kronor högre väntat. 
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Socialnämnden 

Resultaträkning jan-dec (tkr) Budget 
2021 

Utfall 2021 Avvikelse 
2021 

Utfall 2020 

NÄMND         
INTÄKTER 77 104 105 741 28 636 101 097 

KOSTNADER (-) -527 638 -585 859 -58 220 -547 883 

NETTOKOSTNADER (-) -450 534 -480 118 -29 584 -446 786 
 

Socialnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse på 29,6 mnkr för 
verksamhetsåret 2021. Nämndens nettokostnader för covid-19 uppgår till 4,7 mnkr. 
Bruttokostnaden för Covid -19 uppgår till 15,2 mnkr. Förutom ökade kostnader 
kopplat till covid-19 så finns avvikelser i alla tre verksamhetsområden. De stora 
avvikelserna finns inom hemtjänst, särskilt boende för äldre, externa placeringar 
LSS samt placeringar inom individ och familjeomsorgen. Kostnaderna beror på 
ökade behov och volymökningar som uppstått under året. 

Under året har förvaltningen haft Covid-relaterade kostnader på 15,2 mnkr, 
fördelat enligt nedan: 

Kostnadsslag    Tkr 

Förbrukningsmaterial 1 046 
Personalkostnad 12 546 
Försörjningsstöd 55 
Övrigt 1 604 
Summa 15 251 

   

Covid-relaterade intäkter för kostnader som verksamheten har haft under 2020 
uppgår till 7,4 mnkr. Nämnden har även erhållit intäkter för sjuklönekostnader på 
3,0 mnkr samt vaccinationsersättning från regionen på 0,2 mnkr. Då intäkter från 
2020 landat i de verksamheter som hade kostnaderna då så påverkar det utfallet 
olika. För en del verksamheter bidrar intäkterna till ett bättre resultat medans andra 
verksamheter, som haft kostnader i år men inga eller mindre intäkter från 2020, 
bidrar det till ett sämre ekonomiskt resultat.     

Revisionen 

Resultaträkning jan-dec (tkr) Budget 
2021  

Utfall 
2021  

Avvikelse 
2021  

Utfall 2020 

   
INTÄKTER   1  1  1  
KOSTNADER (-) -1 050  -1 052  -2  -1 035  
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NETTOKOSTNADER (-) -1 050  -1 051  -1  -1  034  
 

Revisionens verksamhet följer antagen revisionsplan. Revisionen uppgift är att 
pröva och granska kommunens verksamhet avseende, ändamålsenlighet, ekonomi, 
räkenskaper och intern kontroll. 

Finansförvaltningen 

Resultaträkning jan-dec (tkr) Budget 
2021 

Utfall 2021 Avvikelse 
2021 

Utfall 2020 

   
INTÄKTER 1221 446  1 255 673 34 227  1 224 202 

KOSTNADER (-) -76 328  -80 821 - 4 493 -93 560  

NETTOKOSTNADER (-) 1145 118  1179 452 29 734 1 130 642  
 

Redovisningen för finansförvaltningen innefattar förutom skatter och generella 
statsbidrag, räntenetto och pensioner även poster av kommunövergripande 
karaktär, till exempel reavinster/förluster, eventuella nedskrivningar och/eller 
avsättningar med mera. 

För skatteintäkter blev årsvärdet ca 962 mnkr, ungefär 14 mnkr över budget, vilket 
förklaras av positiva skatteavräkningar Generella statsbidrag överstiger budget 
betydligt, ca 17 mnkr, varav en del förklaras av de tillkommande medlen (god vård 
o omsorg) som för Timrås del uppgår till drygt 8 mnkr. 

Kommunen har erhållit realisationsvinster vid försäljning mark om ca 4 mnkr. 

Pensioner avviker positivt med ca 7 mnkr mot budget. Inom finansförvaltningen 
finns även redovisade kostnader för omställningsprogram, ca 7 mnkr enligt beslut i 
kommunstyrelsen för att underlätta nämndernas omställning inför planperiod 
2022-2024. 

 

Uppföljning av privata utförare 

Socialnämnden har beslutat att under mandatperioden följa upp leverantörer av 
konsulentstödda familjehem. Under året har fyra leverantörer använts och utifrån 
ett slumpmässigt urval så valdes Formea Care AB ut. Uppföljningen visar att 
kostnaderna överensstämmer med avtalet och leverantörer har levererat utifrån 
befintligt avtal vad gäller kvalité. Samverkan med leverantören är god och den 
utgör ett bra stöd till familjehemmen och har underlättat socialtjänstens arbete.  
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Inom kultur och tekniknämnden har en upphandling gjorts av vinterväghållning 
och uppföljning kommer att göras efter vintersäsongen. I upphandlingen ställdes 
krav på GPS-system för att underlätta uppföljningen.  

Driftsleverantören av gatubelysning har integrerats i kommunens 
verksamhetssystem DeDu vilket medför en bättre uppföljning av inkomna ärenden 
gällande t.ex. felanmälningar. 

Den privata utförare som kontinuerligt följs upp av barn- och utbildningsnämnden 
är Hermods som är en leverantör inom vuxenutbildningen. Denna leverantör 
används för att tillhandahålla medborgarna utbildning på grundläggande nivå, 
gymnasiala kurser och svenska för invandrare. Det finns andra leverantörer 
upphandlade som kan användas för kurser som Hermods inte har i sitt utbud, men 
det förekommer väldigt sällan. 

Verksamhetens kontinuerliga uppföljningsarbete har visat att leverantören i vissa 
avseenden uppvisar en god kvalité, men det visar även på brister. Leverantören 
åtgärdar ofta uppkomna problem och brister tämligen snabbt, men det är 
bekymmersamt att vissa påtalade brister återkommer. Därför överlämnade 
Vuxenutbildningen en sammanställning av identifierade och prioriterade brister till 
leverantören. Vissa brister var av administrativ karaktär medan andra var av 
pedagogisk art. Detta har resulterat i att Hermods har genomfört ett antal åtgärder 
kring administrativa rutiner. Vad gäller de pedagogiska ärendena har en fördjupad 
dialog inletts kring utbildningarnas kvalité. 

De studerandes resultat följs upp genom rektors och skolhuvudmannens 
systematiska kvalitetsarbete och presenteras i den rapport som årligen tas fram för 
detta ändamål. 

Miljö- och byggnadsnämnden har inte privata utförare som omfattas av 
programmet om uppföljning och insyn. 

Kommunstyrelsen har upprättat ett Idéburet Offentligt Partnerskaps- avtal mellan 
Timrå kommun och EQ arena kring turistverksamhet vid Yet. Styrgruppen hade 
uppstartsmöte i maj inför verksamhetsår 2021. I mötet ingick även planerings- och 
uppföljningsmöte av verksamhetsår 2020 enligt plan. Ett sammanfattande möte för 
2021 hölls under hösten med fortsättning under våren 2022.  

Timrå kommun har upphandlat och tecknat avtal med Previa företagshälsovård. 
Företagshälsovården ska stödja och komplettera kommunens egna resurser inom 
arbetsmiljöområdet. Uppföljning sker kvartalsvis på nyttjande av tjänster. 
Uppföljningen visar att merparten av företagshälsovården har förebyggande eller 
främjande karaktär, totalt 73 % under hela år 2021. Det går att se en förflyttning 
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vad gäller de rehabiliterande insatserna som i början av året stod för 39 % och i 
slutet av året endast 21 %, vilket är i linje med önskvärd inriktning av 
företagshälsovård i kommunen. Sammantaget har ca 2,1 miljoner kronor lagts på 
företagshälsovård inom hela Timrå kommun under verksamhetsåret. Tjänsterna har 
följts upp på gemensam skyddskommitté med förvaltningar och fack. 

Timrå kommun har ett IOP-avtal med Timrå IK kring 
trygghetsvandringar/nattvandringar. Syftet med samverkan är att skapa en tryggare 
tillvaro för medborgaren under helger, på kvällar/nätter. Uppföljningen visar att 
syftet med nattvandringarna är uppnått. Föreningarna har varit ute och gått inom 
de områden som de vart tilldelade, vissa gånger har de arbetat med att uppsöka 
ungdomarna då de inte har varit i de utdelande områdena. Ungdomarna ser 
nattvandrarna som en trygghet. De har även stoppat en del bränder och tillkallat 
polis och väktare vid inbrottslarm. Nattvandrarna har i uppdrag att stämma av 
ungdomarna vad de vill ha att göra, finns det något som går att tillföra i området 
runt NHC eller någon annanstans.  Avtalet har förlängts för 2022 i syfte att 
utveckla arbetet med dels nattvandringar samt aktiviteter för ungdomarna. 
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Ekonomiska rapporter  

Drifts- och investeringsredovisning 

 

 

Upplysningar om drift- och investeringsredovisningens uppbyggnad 

Driftsbudget 

Fullmäktige tilldelar nämnderna nettoanslag för att bedriva de verksamheter som 
nämnderna ansvarar för, nettoanslag gäller per nämnd. Omdisposition av anslag 
mellan nämnder samt tilläggsanslag kan beslutas av fullmäktige under året. 
Nämnderna fördelar fullmäktiges nettoanslag i sin internbudget utifrån nämndens 
prioriteringar av verksamheter/verksamhetsområden. Nämndernas budgetavvikelser 
för verksamhetsåret överförs ej till kommande budgetår. 
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Investeringsbudget 

Fullmäktige tilldelar nämnderna ramanslag som binds för enskilda 
investeringsprojekt efter beslut i nämnd. Fullmäktige tilldelar även nämnderna 
ramanslag för vissa investeringstyper, typ inventarier och eftersatt underhåll, dessa 
anslag kan respektive nämnd fördela efter behov. Budgetavvikelser i 
investeringsprojekt kompletteringsbudgeteras till kommande års investeringsbudget, 
så länge projekten pågår. 

Driftsredovisning   

Driftredovisn
ing 2021 (tkr) 

Intäkter Kostnader Budgetavvikelse  

Jan-dec Innev 
år 

Budget Föreg 
år 

Innev 
 år 

Budget Föreg  
år 

Intäk
ter 

Kost-
nader 

Netto 

Kommunstyrelse totalt 
KS exkl bolag 
/förbund 

35 149 27 477 32 948 -97 205 -90 487 -91 385 7 672 -6 718 954 

Bolag/  
förbund 

5 501 1 200 279 -46 309 -44 980 -46 707 4 301 -1 329 2 972 

Oförutsedda 
behov 

0 0 0 0 -200 0 0 200 200 

Barn- och 
utbildningsnä
mnd 

96 824 101 104 99 711 -578 854 -588 495 -566 894 -4 280 9 641 5 361 

Kultur- och 
tekniknämnd 

104 408 103 744 102 866 -190 527 -189 981 -187 558 664 -546 118 

Miljö- och 
byggnadsnäm
nd  

5 142 4 862 4 403 -11 442 -12 988 -11 694 280 1 546 1 826 

Socialnämnd  106 028 77 104 101 097 -586 146 -527 638 -547 883 28 924 -58 508 -29 584 

Revision 1 0 1 -1 052 -1 050 -1 035 1 -2 -1 

Summa  
styrelse/ 
nämnder 

353 053 315 491 341 305 -1 511 535 -1 455 819 -1 453 156 37 562 -55 716 -18 154 

Finans-
förvaltning 

1 255 673 1 221 446 1 222 874 -80 821 -76 328 -92 234 34 227 -4 493 29 734 

TOTALT 1 608 726 1 536 937 1 564 179 -1 592 356 -1 532 147 -1 545 390 71 789 -60 209 16 370 

Interna poster -140 510 -144 557 -144 618 140 510 144 557 144 618 4 047 -4 047 0 

Resultaträknin
g 

1 468 216 1 392 380 1 419 561 -1 451 846 -1 387 590 -1 400 772 75 836 -64 256 11 580 

Nettobudget 

Not: Ursprunglig budget 
resultat 

 
      

5 290 

Ombudget investering 
drift, delegerat till ek 
chef 

 
      

-500 

Ny nettobudget  
      

4 790 
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Driftredovisningen innefattar alla poster(interna och externa). När 
resultaträkningen upprättas redovisas endast externa poster. 

Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning (tkr) per nämnd med större( > 2 mnkr) projekt  
särredovisade 
Utgifter sedan projektets start Varav årets investeringar 

  
Färdigst
ällda 
projekt 

Beslutad 
total-
utgift 

Ack 
utfall 

Avvikel
se 

    Budget 
2021 

Utfall 
2021 

Avvikel
se 
2021 

Särskola -25 000 -20 608 4 392 -25 000 202104 -5 192 -2 752 2 440 
Summa 
färdigstä
llda  
projekt 

-25 000 -20 608 4 392     -5 192 -2 752 2 440 

Utgifter sedan projektets start Varav årets investeringar 
  

Pågåend
e 
Projekt 

Beslutad 
totalutgif
t 

Ack 
utfall 

Avvikel
se 

Beräkna
d total-
utgift 

Klar 
datum 

Budget 
2021 

Utfall 
2021 

Avvikel
se 
2021 

Förskola 
Söråker 

-90 000 -593 89 407 -90 000 * -20 000 -52 19 948 

Räddnin
gsstation 

-91 000 -5 691 85 309 -91 000 202309 -16 994 -5 685 11 309 

Simhall -250 000 -215 208 34 792 -250 000 202208 -110 000 -107 259 2 741 

Summa 
pågåend
e projekt 

-431 000 -221 492 209 508 -431 000   -146 994 -112 996 33 998 

*) Datum då Förskolan i Söråker är klar är mycket ovisst, projektet är fördröjt i väntan på 
markundersökning detaljplan och ev markköp          

Investeringsredovisning per nämnd exkl pågående/avslutade större projekt 
Kommunstyrelse -16 500 -11 277   5 223 

Barn- och utbildningsnämnd -2 780 -2 607 173 

Kultur- och Tekniknämnd  -57 789 -49 049 8 740 

Socialnämnd -4 149 -2 019 2 130 
Totalt per nämnd 

   

Kommunstyrelse -16 500 -11 277   5 223 

Barn- och utbildningsnämnd -2 780 -2 607      173 

Kultur- och Tekniknämnd  -209 975 -164 797 45 178 

Socialnämnd -4 149 -2 019   2 130 
Summa -233 404 -180 700 52 704 

 

Årets investeringsutgifter är lägre än budgeterade. I huvudsak beror det på att 
planerade investeringar har försenats och ibland inte påbörjas under året. Ett antal 
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projekt hanteras genom kompletteringsbudget och överförs till kommande budget/ 
redovisningsår. 

Resultaträkning 

Resultaträkning (mnkr)  
Not Koncern Kommun   

Resultat Resultat Resultat Resultat Budget Budget-
avvikelse    

2021 2020 2021 2020 2021 2021 

Verksamhetens intäkter 3 380,8 389,4 207,9 231,9 197,4 10,5 

Verksamhetens kostnader 4 -1500,9 -1453,4 -1 355,4 -1 333,3 -1 320,3 -35,1 

Av- och nedskrivningar 5 -81,0 -68,4 -48,8 -37,8 -42,3 -1,9 

Verksamhetens nettokostnader  -1 201,1 -1 132,4 -1 196,3 -1 139,2 -1 165,2 -26,5 

Skatteintäkter 6 951,0 913,9 951,0 913,9 936,9 14,1 
Generella statsbidrag och 
utjämning 7 260,8 243,2 260,8 243,2 236,1 24,7 

Verksamhetens resultat  10,7 24,7 15,5 17,9 7,8 12,3 
Finansiella intäkter 8 1,9 2,3 3,7 3,8 2,5 1,2 

Finansiella kostnader 9 -7,3 -7,9 -2,8 -2,9 -5,5 2,7 

Resultat efter finansiella poster  5,4 19,1 16,4 18,8 4,8 16,2 
Extraordinära poster           
Årets resultat 10 5,4 19,1 16,4 18,8 4,8 11,6 

        
Kommunen, förklaring till budget 
2021       
Not: Ursprungligt  
budgeterat resultat     5,3  
Ombudgeterat mellan 
investering/drift, delegerat till 
ekonomichef     -0,5  
Kompletteringsbudget KF § 141,   
om 2,2 mnkr berör verksamhetens 
kostnader och generella statsbidrag     

-2,2 
2,2  

Ny nettobudget     4,8  
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Balansräkning 

Balansräkning (mnkr)  
  Not Koncern   Kommun 

 
Budget   

2021 2020 2021 2020 2021 

Anläggningstillgångar          
Immateriella anläggningstillgångar          

Utvecklingsarbete, koncession mm  0,0 0,0 0,0 0,0  
Materiella anläggningstillgångar          
Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar inkl pågående 11 1 420,1 1 273,6 780,7 652,3 845,0 

Maskiner och inventarier/ 12 163,5 151,2 53,3 55,8 60,0 

Övriga materiella anläggtillg 12          
Finansiella anläggningstillg 13 42,1 42,3 51,8 53,5 40,0 

Summa anläggningstillgångar  1 625,7 1 467,1 885,8 761,7 945,0 
          

Bidrag statlig infrastruktur 14 4,6 4,8 4,6 4,8 4,6 
          

Omsättningstillgångar          
Förråd/Exploateringsfast  15 14,6 4,9 14,2 4,6 6,0 

Fordringar 16 146,2 143,0 119,7 93,0 90,0 

Kortfristiga placeringar  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassa och bank 17 101,1 75,9 97,0 71,2 50,0 

Summa omsättningstillgångar  261,9 223,8 230,9 168,8 146,0 
          

SUMMA TILLGÅNGAR  1 892,2 1 695,7 1 121,3 935,3 1 095,6 
          

Eget kapital 18 314,1 305,8 228,3 211,9 201,5 
Årets resultat  5,4 19,1 16.4 18,8 5,3 

Resultatutjämningsreserv  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets res till framtidsfond      0,0 18,8  
Avsättningar          
Avsättning till pensioner 19 135,4 124,4 118,7 108,8 101,2 

Andra avsättningar 20 94,8 83,9 58,4 54,3 22,9 

Summa avsättningar  230,2 208,3 177,0 163,1 124,1 
          

Skulder          
Långfristiga skulder 21, 22 1 039,2 839,1 405,2 263,5 550,0 

Kortfristiga skulder 23 308,8 342,5 310,9 296,8 220,0 

Summa skulder  1 348,0 1 181,6 716,1 560,3 770,0 
Summa Ek/avs o Skulder  1 892,2 1 695,7 1 121,3 935,3 1095,6 
Panter och ansvarsförbindelser 24         



 
 

67 

Panter och därmed jämförliga 
säkerheter  

                
0 

                 
 0 

                 
 0 

                 
0                       

Ansvarsförbindelser  3,0 3,1 625,1 568,2  
Pensionsförplikt som inte har 
upptagits bland skulder eller 
avsättningar  338,7 342,5 338,7 342,5  
Övriga ansvarsförbindelser  4,2 3,5 99,2 100,0  
Summa förbindelser  345,9 349,1 1 063,1 1 010,7  

Kommentarer större förändringar vissa balansräkningsgrupper, kommunen: Mark, 
byggnader, stor ökning på grund av hög investeringsnivå. Kassa och bank, ökning 
på grund av upplåning investeringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys, (mnkr) 
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  Not Koncern Kommun 
 

    
  

 
Budget 

  
2021 2020 2021 2020 2021 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN         
Årets resultat  5,4 19,1 16,4 18,8 4,8 

Justering för ej likviditetspåverkande poster 25 121,3 80,7 70,8 50,1 50,0 
Medel från verksamheten före förändr av 
rörelsekapital 126,7 99,8 87,2 68,9 54,8 

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga 
fordringar/placeringar  -3,2 -33,7 -26,7 -0,9 0,0 

Ökning (-)/minskning (+) förråd/varulager/expl fast -9,6 2,4 -9,7 2,5 0,0 

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder -33,7 40,6 13,7 -19,8 0,0 

Kassaflöde från löpande verksamheten  80,2 109,1 64,5 50,7 54,8 
         

INVESTERINGSVERKSAMHETEN         
Investering i materiella tillgångar  -252,3 -250,6 -180,7 -161,4 -184,3 

Investeringsbidrag materiella tillgångar  0,3 2,7 0,3 2,7  
Avyttrade materiella anläggningstillgångar 26 0,6 10,8 0,4 1,7  
Förvärv av finansiella tillgångar         
Avyttring av finansiella tillgångar    0,1 0,2   
Kassaflöde från investeringsverksamheten -251,4 -237,1 -179,8 -157,0 -184,3 

         
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN         
Nyupplåning  207,0 70,0 150,0 60,0 159,5 

Amortering av skuld  -11,1 -28,4 -11,1 -28,4 -30,0 

Övrig ökning långfristig skuld 27 -1,0 1,5 0,4 1,2  
Ökning långfristiga fordringar  1,5   1,5 -10,0  
Minskning långfristiga fordringar    2,7      
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 196,4 45,8 140,8 22,8 129,5 

         
BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR         
Utbetalning av bidrag till statlig 
infrastruktur  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

          
Årets kassaflöde  25,2 -82,2 25,5 -83,5 0,0 

Likvida medel vid årets början  75,9 158,1 71,5 155,0 92,0 
Likvida medel vid periodens slut  101,1 75,9 97,0 71,5 92,0 
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Noter  

Not 1 Redovisningsprinciper  

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning samt Rådet för kommunal redovisning (RKR) 
rekommendationer. Enstaka undantag från detta redovisas även i notapparaten. 

Kommunkoncern och sammanställda räkenskaper 

Redovisas enligt rekommendation nr R16 från RKR. Syftet med sammanställd 
redovisning är att ge en sammanfattande bild av kommunens ekonomiska 
ställning, åtaganden och resultat. Redovisningen omfattar all kommunal 
verksamhet i den mån kommunen har ett bestämmande eller väsentligt inflytande, 
oavsett om den bedrivs i förvaltnings- eller företagsform.  

Den sammanställda redovisningen omfattar bolag/förbund där kommunen har en 
ägarandel på minst 20 % alternativt har betydande inflytande.  

Koncerninterna kostnader och intäkter samt fordringar och skulder har 
eliminerats. Kommunens borgensförbindelser gentemot bolagen har eliminerats. 

Gjorda bokslutsdispositioner, förändringar i obeskattade reserver, påverkar inte det 
sammanställda resultatet. I den sammanställda redovisningen tas 20,6 % av de 
obeskattade reserverna upp som uppskjuten skatteskuld i form av en avsättning. 
Resterande 79,4 % redovisas som eget kapital. Enlighet i redovisningsprinciper 
mellan kommun och bolag föreligger ej. Uppskrivningar av koncernföretagens 
anläggningstillgångar och avskrivningar av dessa är återförda före konsolidering. 

Kommunkoncernen består av följande kommunala koncernföretag. 

Bolag    Ägarandel 

AB Timråbo 100 % 
Timrå Vatten AB 100 % 
Timrå Invest AB 100 %  
Wifsta Water AB x 
Medelpads räddningstjänstförbund 14 %  
Midlanda Fastigheter AB/Midlanda Flygplats AB  16 %  
Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 12,5 % 
ServaNet AB 5 % 

x) Den av kommunfullmäktige beslutade fusioneringen av Wifsta Water AB med 
Timrå Invest AB har genomförts under räkenskapsåret 2021. 
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Samordningsförbundet Härnösand/Timrå och ServaNet AB ingår inte i de 
sammanställda räkenskaperna eftersom deras andel av Timrå kommunkoncerns 
omsättning är obetydlig.  

Värderings- och omräkningsprinciper 

Immateriella tillgångar  

Timrå kommun innehar inga immateriella tillgångar enligt RKR R3. Kostnader för 
IT-system och licenser har kostnadsförts i resultaträkningen, intäkter t ex 
ledningsrätter är resultatförda. 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde minus 
avskrivning och eventuell nedskrivning. Avskrivning sker linjärt för samtliga 
anläggningstillgångar som är utsatta för värdeminskning. Materiella 
anläggningstillgångar som har betydande komponenter med ett anskaffningsvärde 
på minst 20 mnkr med väsentlig skillnad i nyttjandeperiod skrivs av separat. En 
samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. För 
investeringar tillämpas en beloppsgräns om 2 prisbasbelopp och nyttjandetid 
överstigande 3 år. RKR:s rek R4 följs. Eventuella investeringsbidrag redovisas som 
en långfristig skuld. Ej avslutade investeringar balanseras som pågående arbeten. 
Korttidsinventarier med en ekonomisk livslängd på max 3 år och inventarier av 
mindre värde, max två prisbasbelopp, kostnadsförs direkt. 

Avskrivning sker inte på aktier, bostadsrätter, mark, konst och pågående arbeten.  

Huvudsakligen tillämpade avskrivningstider: 

• byggnader och anläggningar, 20–60 år. 

• maskiner, fordon och inventarier, 3–10 år. 

För komponentavskrivning delas varje komponentgrupp upp i ett antal 
komponenttyper. Typernas avskrivningstider varierar mellan 10 och 60 år. 

Nedskrivningar 

Timrå kommun har under 2021 gjort ett flertal utrangeringar totalt 2,6 mnkr, 
enligt RKR R6 som har resultatförts i verksamhetens kostnader. En nedskrivning av 
ishallen har gjorts med 4,6 mnkr efter extern värdering. 

Aktivering av ränta  
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Aktivering av ränta tillämpas ej. 

 

Infrastrukturell investering  

Kommunen har en avsiktsförklaring med Trafikverket om bidrag till åtgärder väg 
684 i Söråker. Upplöses på 25 år.  

Finansiella tillgångar och finansiella skulder 

Timrå kommun innehar ett antal finansiella tillgångar och skulder enligt RKR R7, 
upptas till anskaffningsvärdet. Vad gäller finansiella anläggningstillgångar utöver 
aktieinnehav mm i kommunala bolag finns tillgångar i form av utlämnade lån till 
föreningar. Prövning mot ev. nedskrivningsbehov har skett.  

Omsättningstillgångar 

Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar är upptagna till det belopp 
varmed de beräknas inflyta. 

Tomter för försäljning värderas kollektivt. I värdet ingår mark och direkta utgifter 
för åtgärder på marken.  

Leasing 

Redovisas enligt rek R5 från RKR. Samtliga leasingavtal där kommunen är 
leasetagare redovisas som operationell leasinghyresavtal) oavsett om avtalen är 
finansiella eller operationella. Innebär att leasingavgifter kostnadsförs löpande och 
att leasingobjekt ej redovisas som anläggningstillgångar. Operationella avtal med 
löptid max 3 år redovisas ej i not. Hyresavtal är ej redovisade enligt R5. 

Skulder och avsättningar 

Erhållna investeringsbidrag redovisas som förutbetald intäkt och periodiserad i 
samma takt som relaterade anläggningstillgångar. 

Avsättningar för pensioner värderas enligt aktuell RIPS i enlighet med RKR R10. 

Statliga investeringsbidrag 

Skuldförs vid utbetalning. Bidragen intäktsförs i takt med avskrivningarna för den 
investering som bidraget avser. 

Byte av redovisningsprincip 

Inget byte av redovisningsprincip eller omklassificering har skett under 2021. 
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Resultatutjämningsreserv (RUR) 

Timrå kommun har under 2017 beslutat att inrätta resultatutjämningsreserv. Något 
värde finns ej i reserven. 

Redovisningsprinciper i driftredovisningen 

Kommunalskatt 

Timrå kommun använder sig av SKR:s decemberprognos för beräkning av skattens 
slutavräkning enligt rekommendation nr R2 från RKR. Skatteintäkterna utgörs av 
årets preliminära skatteinbetalningar, en preliminär slutavräkning för innevarande 
år och en definitiv slutavräkning för föregående år. Efter bokslutets upprättande 
har SKR publicerat en ny prognos i februari 2022 som visar på ett utfall som är 3,3 
mnkr högre än tidigare prognos. 

Semester, övertid 

Innestående semester, okompenserad övertid och inarbetad ferielön är upptagna 
som en kortfristig skuld i balansräkningen. Förändringen av skuld för innestående 
semester, okompenserad övertid och inarbetad ferielön, har belastat årets resultat. 

Pensioner 

Redovisas enligt rekommendation nr R10 från RKR. Pensionsskulden är 
framräknad av KPA. Garanti- och visstidspensioner är redovisade som avsättningar 
i balansräkningen. Ränta på pensionslöften redovisas som finansiella kostnader. 
Personalkostnaderna har interndebiterats ett pålägg på 6,2 % plus löneskatt för 
finansiering av årets intjänade pensioner.  

Pensioner intjänade före 1998 finns redovisade som en ansvarsförbindelse utanför 
balansräkningen. Ansvarsförbindelsen inkluderar löneskatt med 24,26 %. Pensioner 
beräknas enligt den pensionsberäkningsmodell (RIPS-19), som SKR 
rekommenderat. Förtroendevalda med rätt till pension redovisas som avsättning 
när det är troligt att den kommer att leda till utbetalning. Avtal som inte lösts ut 
redovisas som ansvarsförbindelse. 

Internredovisningsprinciper 

Personalomkostnader, i form av arbetsgivaravgifter, avtalspension och löneskatt. 
Dessa kalkyleras schablonmässigt till att uppgå till 40,2% av lönekostnaden. 
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Kapitalkostnader, i form av avskrivningar och ränta på bundet kapital. Beräknas 
enligt rak nominell metod vilket innebär att kostnaden består av linjär avskrivning 
på anläggningarnas avskrivningsbara värde och ränta på tillgångarnas bokförda 
restvärde. Den internt beräknade räntan uppgick 2021 till 1 %. 

Kommunen har även gemensamma kostnader som fördelas mellan kommunens 
olika verksamheter genom interndebitering, gäller bl a hyreskostnader som sätts till 
fastighetsförvaltningens självkostnad, kost som debiteras av kommunens centralkök 
till självkostnad(baserad på portionspris), maskinkostnader utifrån timpriser (gäller 
även investeringar). 

Vissa kostnader fördelas med olika former av schabloner och enhetspriser, gäller 
främst IT. 

Gemensam central administration som ekonomi, personal och upphandling mm 
fördelas inte ut på de olika verksamheterna. 

Not 2 Uppskattningar och bedömningar 

Jämförelsestörande poster 

Timrå kommun följer RKR:s rekommendation R11. I kommunen definieras 
jämförelsestörande poster som enstaka händelser som är viktiga att uppmärksamma 
vid jämförelser med andra perioder. Beloppsmässigt ska posten överstiga 3 000 tkr 
enligt kommunens bedömning, samt vara av engångskaraktär. 2021 finns 4 poster 
som är redovisas som jämförelsestörande.  

Realisationsposter redovisas alltid som jämförelsestörande post. 

Avsättningar  

Avsättningar för deponi har tagits upp till det belopp som bedöms krävas för att 
reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättning sker i enlighet med RKR:s 
rekommendation nr R9. Avsättning för deponier har beräknats på nytt under 2020. 
Insatserna är påbörjade 2013 och sträcker sig ett antal år framåt, utflödestakten är 
mycket osäker. Övriga avsättningar är bedömda i 2021 års kostnadsnivå, utflödet 
bedöms till lågt kommande åren. Några antagande om framtida händelser som 
påverkar värderingen av avsättningarna har inte gjorts. 

Tvister  

Kommunen har några tvister om totalt 4,4 mnkr som hanterats som avsättningar. 

Periodiseringar av statsbidrag 
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För vissa periodiseringar där möjlig återbetalningsskyldighet till bidragsgivaren 
finns har dessa bokförts som kortfristig skuld. 

Gåvor 

Kommunen har under 2021 som gåva erhållit anläggning i Åkeröviken för ett värde om 3,2 mnkr. 

Alla värden i mnkr om inte annat 
anges      
Not 3      
Verksamhetens intäkter        Koncern   Kommun   

    2021 2020 2021 2020 

Försäljningsintäkter  27,5 25,9 16,4 14,5 

Taxor och avgifter  85,1 82,0 38,6 38,4 

Hyror och arrenden  138,2 143,5 23,1 22,0 

Bidrag och kostnadsersättningar från staten   105,9 90,4 103,6 89,1 

EU-bidrag  0,2 0,2 0,2 0,2 

Övriga bidrag  8,8 1,5 5,8 4,5 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 15,1   16,8 17,8 

Jämförelsestörande intäkter          

Coronapandemi    22,1   22,1 

Särskild ersättning + moms tidigare år    6,6   6,6 

Reavinst fast förs m.m.     17,2 3,4 16,7 
Summa verksamhetens intäkter   380,7 389,4 207,9 231,9 

      
Not 4      
Verksamhetens kostnader        Koncern   Kommun   
    2021 2020 2021 2020 

Personalkostnader exkl pensionskostnader -856,0 -799,7 -803,4 -750,9 

Pensionskostnader  -69,6 -66,9 -55,9 -53,7 

Köp av huvudverksamhet  -192,2 -183,0 -186,6 -179,1 

Lokal- och markhyror  -53,1 -53,1 -48,5 -48,5 

Lämnade bidrag  -55,5 -59,8 -49,3 -56,8 

Köp av material, tjänster, övr verksamhetskost -262,2 -245,6 -199,7 -192,3 

Bolagsskatt  -6,8 -6,2     

Jämförelsestörande kostnader          

Tvister      
                  - 
3,6 -0,4 

Aktieägartillskott                        -2,8 -13,0 

Coronapandemi    -14,9   -14,9 

Ändrad RIPS, pensioner  -5,6   -5,6   

Avsättning rivning/sanering m    -24,1   -23,7 
Summa verksamhetens kostnader   -1 500,9 -1 453,3 -1 355,4 -1 333,3 

      
Not 5      
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Av- och nedskrivningar        Koncern   Kommun   

    2021 2020 2021 2020 

Avskrivningar fastigheter/anläggningar  -54,2 -50,2 -30,2 -27,5 

Avskrivningar maskiner/inventarier  -19,6 -16,9 -11,5 -9,0 

Jämförelsestörande poster          

Nedskrivningar av anläggningstillgång  -7,2 -1,3 -7,2 -1,3 

Summa avskrivningar   -81,0 -68,4 -48,8 -37,8 

För uppgift om avskrivningstider se avsnittet redovisningsprinciper. Nedskrivning år 2020 gäller fd Vivsta skola  

Nedskrivning år 2021 gäller div olika anläggningar/inventarier som är nedskrivna pga utrangering eller motsvarande 
      

Not 6      
Skatteintäkter       Koncern   Kommun   

    2021 2020 2021 2020 

Preliminär kommunalskatt  927,5 931,1 927,5 931,1 

Preliminär slutavräkning innevarande år 20,5 -12,8 20,5 -12,8 

Slutavräkningsdifferens föregående år  3,0 -4,4 3,0 -4,4 

Summa skatteintäkter   951,0 913,9 951,0 913,9 

Prel. slutavräkning på skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos. Prel. slutavräkning för år 2021 =  1143  kr  

per/invånare. Slutavräkning för år 2020 innebär -550 kr per invånare jämfört med prognos på -715 kr, 

Mellanskillnaden, 165 kr per invånare resultatredovisas i 2021 års bokslut.   
      

Not 7      
Generella statsbidrag och utjämning        Koncern   Kommun   

    2021 2020 2021 2020 

Inkomstutjämningsbidrag   188,6 179,9 188,6 179,9 

Kostnadsutjämningsavgift   -22,1 -20,1 -22,1 -20,1 

Regleringsbidrag   53,4 34,5 53,4 34,5 

Införandebidrag   0,3 8,1 0,3 8,1 

Avgift LSS-utjämning   -13,6 -10,8 -13,6 -10,8 

Kommunal fastighetsavgift  43,9 38,7 43,9 38,7 

Välfärdsstöd  0,0 12,8 0,0 12,8 

Statsbidrag skolmiljarden  2,1 0 2,1 0 

Statsbidrag god vård och omsorg  8,2 0 8,2 0 
Summa generella statsbidrag och 
utjämning 260,8 243,1 260,8 243,1 
Not 8      
Finansiella intäkter   Koncern   Kommun   
    2021 2020 2021 2020 
Räntor utlämnade lån   0,2 0,2 0,2 0,2 
Räntor likvida medel   0,1 0,1 0,0 0,1 
Borgensavgifter       2,3 2,2 
Övriga finansiella intäkter   1,6 2,0 1,2 1,3 
Summa finansiella intäkter   1,9 2,3 3,7 3,8 
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Not 9      
Finansiella kostnader                                    Koncern   Kommun   
    2021 2020 2021 2020 

Räntor långfristiga lån   -6,1 -6,8 -1,7 -1,8 

Ränta på pensionsavsättningar   -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 

Övriga finansiella kostnader   -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 

Summa finansiella kostnader   -7,3 -7,9 -2,8 -2,9 
      

Not 10      
Årets resultat                                   Koncern   Kommun   
    2021 2020 2021 2020 
Skattefinansierad verksamhet   16,4 18,8 16,4 18,8 

Direkt eget kapital   4,3 -2,3     
Koncernen   -15,3 2,6     

Summa   5,4 19,1 16,4 18,8 
      

Not 11      
Mark, byggnader och tekniska anläggningar                              Koncern   Kommun   
    2021 2020 2021 2020 

Redovisat värde vid årets början   2 466,9 2 243,1 1 398,0 1 250,5 
Årets investeringar och pågående 
nyanläggningar, netto 205,9 223,8 164,0 147,5 
Värde av 
avyttringar/utrangeringar/omklassificeringar         
Utgående balans  2 672,8 2 466,9 1 562,0 1 398,0 

IB ackumulerade avskrivningar  -1 193,3 -1 142,0 -745,7 -716,9 

Årets avskrivningar/nedskrivningar  -58,8 -51,3 -35,6 -28,8 

UB ackumulerade avskrivningar   -1 252,1 -1 193,3 -781,3 -745,7 

Redovisat värde vid årets slut   1 420,1 1 273,6 780,7 652,3 

Specifikation bokfört värde            

Mark  31,5 16,6 5,6 5,6 

Verksamhetsfastigheter  781,3 759,5 358,1 341,4 

Fastigheter för affärsverksamhet  178,9 159,5     

Publika fastigheter  190,9 161,4 190,9 161,4 

Pågående anläggning  237,5 176,5 226,1 143,8 

Summa   1420,1 1273,6 780,7 652,3 

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod( år) 45 45 40 40 
      

Not 12      
Maskiner och inventarier + övr 
materiella anläggningstillgångar  Koncern   Kommun   

    2021 2020 2021 2020 

Redovisat värde vid årets början   358,5 338,3 156,1 141,0 

Årets investeringar   37,7 20,2 12,8 15,1 
Värde av 
avyttringar/utrangeringar/omklassificeringar -2,5   -2,1   
Utgående balans  393,7 358,5 166,8 156,1 
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IB ackumulerade avskrivningar   -208,0 -191,1 -100,4 -91,4 

Årets avskrivningar/nedskrivningar   -22,2 -16,9 -13,2 -9,0 

UB ackumulerade avskrivningar   -230,2 -208,0 -113,6 -100,4 

Redovisat värde vid årets slut   163,5 150,5 53,3 55,8 

Specifikation bokfört värde            

Maskiner  15,5 12,0 13,1 10,0 

Inventarier  53,3 47,0 38,3 43,5 

Transportmedel  4,7 4,2 1,8 2,2 

Speciella inventarier   90,0 87,3 0,1 0,1 

Summa   163,5 150,5 53,3 55,8 
      

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod( år) 12 12 11 11 
I maskiner ingår leasingobjekt med följande 
belopp Koncern   Kommun   

Leasingavtal   2021 2020 2021 2020 

Anskaffningsvärde vid årets slut  0,8 0,8 0,8 0,8 

Årets avskrivningar  0,0 0,0 0,0 0,0 
Ack avskrivningar vid årets slut  -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 
Bokfört värde  0,0 0,0 0,0 0,0 
Nuvärde av framtida minimileaseavgifter         

Inom 1 år  0,0 0,0 0,0 0,0 

Mellan 1- 5 år          

Senare än 5 år            

Nuvärde totala minimileaseavgifter   0,0 0,0 0,0 0,0 
       
Not 13      
Finansiella anläggningstillgångar   Koncern   Kommun   

    2021 2020 2021 2020 

Aktier, andelar   14,5 14,6 25,0 25,2 

varav i dotterbolag       11,3 11,5 

Långfristiga fordringar   25,6 25,8 26,1 27,5 

Skattefordran  1,2 1,1     

Bostadsrätter  0,8 0,8 0,8 0,8 

Bidrag statlig Infrastruktur   4,6 4,8 4,6 4,8 

      

Summa   46,7 47,1 56,4 58,3 
 

Aktier/andelar koncernföretag Ägarandel 
 Bokfört 
värde (tkr)       

AB Timråbo 100 %     6 000 6 000 

Timrå Vatten AB 100 %     997 997 

Timrå Invest AB 100 %     1 110 1 110 

Wifsta Water AB 100 %     0 200 

Medelpads Räddningstjänstförbund 14,0%     2 439 2 439 
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Midlanda Fastigheter AB 16 %     800 800 

Midlanda Flygplats AB 16 % 16 16    

MittSverige Vatten & Avfall AB 18 % 900 900     

Summa aktier/andelar koncern   916 916 11 346 11 546 

            
Specifikation av aktier/andelar 
övriga           

ADDA(Kommentusgruppen AB) - 3 3 3 3 

Inera AB <0,5% 42 42 42 42 

Nya Ostkustbanan 2015 AB ca 2% 19 19 19 19 

ServaNet AB 5,2% 850 850 850 850 
Andelskapital Kommuninvest ek 
förening   12 700 12 700 12 700 12 700 

Insatskapital Husbyggnadsvaror   40 40     

Summa aktier/andelar övriga   13 654 13 654 13 614 13 614 
 

forts not 13   
                             

 Koncern   Kommun   

Långfristiga fordringar   2021 2020 2021 2020 

Utlämnade lån                                           

Utlämnat lån Timrå Invest AB       13 300 14 000 

Utlämnat lån Söråkers IF   3 384 3 948 3 384 3 948 

Utlämnat lån Ljustorps IF   230 310 230 310 

Avgår: Kortfristig del   0 0 0 0 

Summa utlämnade lån   3 614 4 258 16 914 18 258 

Övriga långfristiga fordringar   1 191 1 069     

Revers fastighetsförs   0 500     

Bergeforsens Kraft AB   9 152 9 315 9 152 9 315 

Pensionsåtagande Sundsvall, Ånge kommun 12 800 11 300     

Summa övriga långfristiga fordringar 23 143 22 184 9 152 9 315 

Totalt långfristiga fordringar   25 566 25 373 26 066 27 573 

Bostadsrätter   774 774 774 774 

Summa finansiella anläggningstillgångar 42 101 41 786 51 801 53 507 

Not 14      

Bidrag till statlig infrastruktur  
    Bokfört värde 

(tkr)    
Bidrag till Trafikverket gällande Väg 684 Centrum Söråker    
Ackumulerade upplösningar vid årets början 183 0 183 0 

Årets upplösning   200 183 200 183 

Ackumulerade upplösningar vid årets slut 383 183 383 183 

Vald tid för upplösning  25 år  25 år  
Totalt redovisat utgående värde, tkr   4 617 4 817 4 617 4 817 
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Not 15      
Förråd och exploateringsfastigheter        Koncern   Kommun   

    2021 2020 2021 2020 

Exploateringsfastigheter/tomter  13,8 4,2 13,5 3,9 

Anslutningsavgifter   0,7 0,7 0,7 0,7 

Summa   14,6 4,9 14,2 4,6 

      
Not 16      
Fordringar        Koncern   Kommun   

    2021 2020 2021 2020 

Kundfordringar   21,3 19,6 15,5 7,7 

Diverse kortfristiga fordringar   69,3 84,7 55,7 51,0 

Förutbet kost/Upplup intäkt   55,6 38,7 48,5 34,3 

Summa   146,2 143,0 119,7 93,0       
Not 17      

Kassa och bank   
                             

Koncern   Kommun   

    2021 2020 2021 2020 

Kassa, plusgiro, bank    4,9 6,5 0,8 1,8 

Koncernkonto i Swedbank kommun   41,9 37,8 41,9 37,8 

Koncernkonto i Swedbank övriga   54,3 31,6 54,3 31,6 

Summa   101,1 75,9 97,0 71,2 

Kommunen har en checkräkningskredit på 15 mnkr som ej var utnyttjad per 31/12-21.  
    

Koncernkontosaldon   2021 2020 

AB Timråbo   44,4 25,5 

Timrå Vatten AB   -1,8 -6,9 

Timrå Invest AB   11,6 13,0 

Summa   54,3 31,6 
 

Not 18      
Eget kapital        Koncern   Kommun   
    2021 2020 2021 2020 

Ingående balans   305,8 289,0 211,9 193,1 

Justering föregående år   -0,1       

Direktbok eget kapital   3,0 -2,4     

Årets resultat   5,4 19,1 16,4 18,8 

Summa  314,1 305,8 228,3 211,9 
Obeskattade reserver, redovisade som eget 
kapital 0,3 0,3   
De obeskattade reserverna avser konsoliderade koncernbolag. De redovisas till 79,4 % som eget kapital i 
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kommunens koncernredovisning. Uppskjuten skatt uppgår till 20,6 % och redovisas som avsättning. 

  Uppdelning av eget kapital, kommunen  

  
Resultatutjämningsreser

v  0,0 0,0 

   Övrigt eget kapital  209,4 193,1 

  Framtidsfond *  18,8 18,8 

  Utgående eget kapital  228,3 211,9 
*Enligt KF:s beslut 210426 § 60 beslutades att avsätta 2020 års resultat till en Framtidsfond. Kommunfullmäktige 
beslutar om hur medlen i fonden ska användas. 

Not 19      
        Koncern   Kommun   

   2021 2020 2021 2020 

Ingående balans  124,4 115,3 108,8 100,1 

Nyintjänad pension  5,7 8,4 4,7 8,1 

Årets utbetalningar   -5,0 -4,4 -4,4 -4,4 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar  1,6 2,2 1,4 2,2 

Övrig post  5,7 1,1 5,4 1,1 

Förändring av löneskatt  3,0 1,8 2,7 1,7 

Utgående balans   135,4 124,4 118,6 108,8 

Aktualiseringsgrad(kommunen) för beräkningsunderlaget uppgick till 96%( 96% år 2020)  

      
Not 20      
Övriga avsättningar        Koncern   Kommun   

    2021 2020 2021 2020 

Skatt          

Redovisat värde vid årets början  31,8 25,1     

Avsättning skatt obeskatt reserv           
Avsättning skatt enligt bolagens 
årsredovisningar 7,4 6,7     

Utgående balans  39,2 31,8 0,0   

Pension Medelpads räddningstjänstförb         

Redovisat värde vid årets början      16,8 16,2 

Nya avsättningar      1,3 0,6 

Ianspråktagna avsättningar          

Outnyttjade belopp som återförts          

Förändring nuvärde          

Utgående balans       18,1 16,8 

Återställande deponier          

Redovisat värde vid årets början  11,3 8,1 11,3 8,1 

Nya avsättningar    3,9   3,9 

Ianspråktagna avsättningar  -0,2 -0,8 -0,2 -0,8 

Outnyttjade belopp som återförts          
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Förändring nuvärde    0,1   0,1 

Utgående balans   11,1 11,3 11,1 11,3 

forts not 20   Koncern   Kommun   

    2021 2020 2021 2020 

Premier pensioner + nytt pens avtal          

Redovisat värde vid årets början  0,0 0,6 0,0 0,2 

Nya avsättningar          

Ianspråktagna avsättningar  0,0 -0,6 0,0 -0,2 

Outnyttjade belopp som återförts          

Förändring nuvärde          

Utgående balans  0,0 0,0 0,0 0,0 

Tvister mm          

Redovisat värde vid årets början  1,3 2,7 1,2 2,2 

Nya avsättningar  3,7 0,4 3,7 0,4 

Ianspråktagna avsättningar    -1,4   -1,0 

Outnyttjade belopp som återförts  -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 

Förändring nuvärde          

Utgående balans  4,6 1,3 4,5 1,2 

Statlig medfinans          

Redovisat värde vid årets början  5,0 5,0 5,0 5,0 

Nya avsättningar          

Ianspråktagna avsättningar          

Outnyttjade belopp som återförts          

Förändring nuvärde          

Utgående balans  5,0 5,0 5,0 5,0 
Pens M-pads räddtjänstförbund (Övr 
medlems andel)         

Redovisat värde vid årets början   14,5 13,0     

Nya avsättningar   1,2 1,5     

Ianspråktagna avsättningar           

Outnyttjade belopp som återförts           

Förändring nuvärde           

Utgående balans  15,7 14,5 0,0   

Rivning/sanering          

Redovisat värde vid årets början  20,0   20,0   

Nya avsättningar    20,0   20,0 

Ianspråktagna avsättningar  -0,2   -0,2   

Outnyttjade belopp som återförts          

Förändring nuvärde          

Utgående balans  19,8 20,0 19,8 20,0 

Summa övriga avsättningar   94,8 83,9 58,4 54,3 
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Övrig avsättning avser dels pensioner räddningstjänstpersonal, beloppet är beräknat av KPA .  
Något utflöde förutses ej de kommande åren. Avsättning för återställande deponi gäller nedlagda deponier,  

påbörjat 2012 som beräknas pågå i minst 20 år samt slamlagun i drift. Både belopp och tidpunkt för större 

utflöde är osäkert, ansvarsförhållanden är ej helt klarlagda, beräkning för deponier är uppdaterad under 2020 
Tvister gäller bl a elevkostnader friskolor, statlig medfinans gäller åtgärder i Söråkers centrum, avtal finns med 
Trafikverket. 

Avsättning rivning/sanering gäller Vivsta 19:1, beräknas pågå minst 5 år     
Not 21      
Långfristiga skulder, lån   Koncern   Kommun   

    2021 2020 2021 2020 

Ingående låneskuld   832,9 793,3 273,4 241,9 

Nyupplåning under året  207,0 70,0 150,0 60,0 

Årets amorteringar  -11,1 -28,4 -11,1 -28,4 

Omklassificering kort/lång skuld    -2,0     

Delsumma  1028,8 832,9 412,3 273,5 

Varav kort del av lång skuld  -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 

Summa   998,8 802,9 382,3 243,5 

Räntebindningstider           

0-12 månader  355,2 335,0 257,2 202,0 

1-3 år  270,1 171,5 31,1 13,5 

3-5 år  332,0 278,4 79,5 25,0 

5 år och mer   71,5 48,0 44,5 33,0 

Summa   1028,8 832,9 412,3 273,5 
 

Not 22      
Långfristiga skulder, övrigt   Koncern   Kommun   
    2021 2020 2021 2020 

Ingående balans anslutningsavgifter  16,4 16,5     

Årets förändring  1,4 -0,1     

Utgående balans  17,8 16,4 0,0 0,0 

Ingående balans renhållningskollektivet 3,2 4,0 3,2 4,0 

Årets förändring  0,1 -0,8 0,1 -0,8 

Utgående balans  3,3 3,2 3,3 3,2 

Ingående balans investeringsbidrag  16,7 14,4 16,5 14,5 

Årets investeringsbidrag  3,5 2,7 3,5 2,7 

Intäktsfört under året  -0,8 -0,7 -0,7 -0,7 

Utgående balans  19,4 16,4 19,3 16,5 

Ingående balans långfr skuld Timrå Invest     0,3 0,3 

Årets förändring          

Utgående balans  0,0 0,0 0,3 0,3 
Summa   40,5 36,2 22,9 20,0 
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Förutbetalda intäkter som regleras över 
flera år          

Investeringsbidrag  19,4 16,5 19,3 16,5 

återstående antal år (snitt)   20 20 20 20 

Anslutningsavgifter   17,8 16,4     

återstående antal år (snitt)   16 17     

Summa förutbetalda intäkter   36,9 32,9 19,3 16,5 
Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande 
tillgång har        
Not 23      
Kortfristiga skulder   Koncern   Kommun   

    2021 2020 2021 2020 

Skulder inom koncernkontot       54,3 31,6 

Leverantörsskulder   75,1 86,9 61,8 75,2 

Personalens skatter, avgifter och avdrag 81,5 75,0 79,1 74,0 

varav semester och övertidsskuld  45,9 42,0 43,4 39,0 

Upplupna kostnader  68,5 73,0 48,2 45,0 

varav upplupna pensioner inklusive löneskatt 34,0 31,0 31,1 29,1 

Förutbetalda intäkter  44,8 54,0 32,0 33,5 

Övriga kortfristiga skulder  38,9 66,6 35,5 37,5 

Summa   308,8 355,5 310,9 296,8 
      

Not 24      
Panter och därmed jämförliga säkerheter Koncern   Kommun   

    2021 2020 2021 2020 
Pensförplikt, ej upptag bland skuld eller 
avsättning 272,6 275,6 272,6 275,6 

Löneskatt på pensionsförpliktelser  66,1 66,9 66,1 66,9 

Borgen AB Timråbo      508,0 468,0 

Borgen Timrå Vatten AB      101,5 91,5 

Borgen Timrå Invest AB      7,0 0,0 

Borgen, pensioner MRF      5,6 5,6 

Övrig borgen och förlustansvar egna hem 3,0 3,1 3,0 3,1 

Operationella leasingavtal *  3,0 2,6 98,0 101,7 

Medfinansiering EU-projekt m.fl.   1,2 0,9 1,2 0,9 

Summa   345,9 349,1 1063,1 1013,3 
       

Specifikation förpliktelser anställda       2021 2020 

Ingående ansvarsförbindelse    273,3 278,8 

Aktualisering        

Ränteuppräkning    2,0 2,0 

Basbeloppsuppräkning    2,8 6,3 
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Ändring försäkringstekniska grunder    6,8   

Övrig post    1,7 2,3 

Årets utbetalningar    -16,6 -16,1 

Summa pensionsförpliktelser    270,0 273,3 

Löneskatt    65,5 66,3 

Utgående ansvarsförbindelse       335,5 339,6 

      
Ansvarsförbindelse intjänad visstidspension     Kommunen   

        2021 2020 
Antal förtroendevalda med rätt till 
visstidspension     4 4 

Intjänad visstidspension och livränta     2,6 2,3 

Särskild löneskatt, intjänad visstidspension     0,6 0,6 

Summa       3,2 2,9 

Förtroendevalda med mer än 40 % sysselsättningsgrad har visstidsbegränsade arvodesvillkor med visstidspension. 

Pensionen regleras av bestämmelser enligt OPF-KL m fl avtal, policy antagen av KS 2019-04-09 § 138 

Antalet förtroendevalda med dessa arvodesvillkor uppgick 2021-12-31 till 4.    
* Specifikation operationella ej uppsägningsbara hyres- och leasingavtal > 3 år 2021 2020 
Framtida minimileaseavgifter, maskiner o 
inventarier (mnkr)        

 med förfall inom 1 år    1,9 1,8 

 med förfall inom 1-5 år    1,1 0,8 

 med förfall senare än 5 år        

Summa    3,0 2,6 
Framtida hyresavtal, fastigheter/anläggningar 
(mnkr)       

 med förfall inom 1 år    24,1 23,9 

 med förfall inom 1-5 år    27,1 37,1 

 med förfall senare än 5 år    32,2 35,5 

Summa    83,4 96,5 

Summa totalt      86,4 99,1 
           

Specifikation över medfinansiering projekt. belopp i kr   2021 2020 

Bron Innovation      30 000 

MiLo- Miljön i kontrollopen      141 165 

SPRINT      150 000 

DRIVE       40 508 

Boende, intregr o affärsutv      71 146 

Investeringsfrämjande i Västernorrland    15 007 84 914 

Framtidsvalet 2.0    89 928 179 856 

Digitaliseringsguiden    36 154 72 307 

Tillgänglig e-tjänster     71 063 124 887 
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Medfinansiering Leader     755 000   

Reg entreprenörsprogram     108 000   

SMART samverkan    150 000   

Summa medfinansiering       1 225 152 894 783 
 

 

Timrå kommun har i januari 2008 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sveriges samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 294 
kommuner/regioner som 2021-12-31 vara medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening 
har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse.  

Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som 
respektive kommun lånar av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en 
uppskattning av den finansiella effekten av Timrå kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse kan noteras att 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sveriges AB:s totala 
förpliktelser till 510 966 139 136 kronor och totala tillgångar till 518 679 716 010 kronor. 
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 134 512 720 kronor och andelen 
av de totala tillgångarna uppgick till 1 152 302 882 kronor. 

 
Not 25      
Justering för ej likviditetspåverkande 
poster   Koncern   Kommun   

    2021 2020 2021 2020 

Avskrivningar  73,8 68,4 41,6 37,8 

Avsättningar pensioner mm  24,3 39,7 13,9 30,7 

Nedskrivningar, utrangeringar  7,2 1,9 7,2 1,9 

Realisationsvinster + övr ej          

likviditetspåverkande post, t ex uppl inv bidrag 16,0 -29,3 8,1 -20,3 

Summa   121,3 80,7 70,8 50,1 
      

Not 26      
Försäljning av materiella anläggningstillgångar Koncern   Kommun   

    2021 2020 2021 2020 

Diverse markobjekt   0,4 1,7 0,4 1,7 

Diverse anläggningar   0,2 9,1     

Summa   0,6 10,8 0,4 1,7 
      

Not 27      
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Ökning övrig långfristig skuld   Koncern   Kommun   

    2021 2020 2021 2020 

Förutbetalda anslutningsavgifter   1,4       

Förutbetalda investeringsbidrag   -0,3 0,7 -0,3 -2,0 

Skuldförändring renhållningskollektiv   -0,1 0,8 -0,1 0,8 

Summa   1,0 1,5 -0,4 -1,2 

      
Not 28      
Upplysning om särredovisning      
Särredovisning har upprättats enligt lagen(2006:412) om allmänna vattentjänster   
Särredovisning finns tillgänglig hos  
TimråVatten  AB     
      
Not 29      
Upplysning om kostnader för 
räkenskapsrevision Koncern   Kommun   

   2021 2020 2021 2020 
Kostnader för räkenskapsrevision, belopp i 
tkr     
Sakkunnigt biträde  401 300 269 164 

Förtroendevalda revisorer   22 27 16 20 

Total kostnad för räkenskapsrevision 423 327 285 184 

Kostnader för övrig revision      
Sakkunnigt biträde  594 586 567 576 

Förtroendevalda revisorer   202 279 200 275 

Total kostnad för övrig revision   796 865 767 851 

Total kostnad för revision  1219 1191 1052 1035 
 

Ord- och begreppsförklaringar 

Anläggningstillgångar: Fast och lös egendom avsedd för stadigvarande innehav såsom 
fastigheter, maskiner, inventarier m.m. 

Ansvarsförbindelse: En upplysning till balansräkningen över ekonomiska åtaganden som 
inte redovisas som skuld eller avsättning i balansräkningen. Åtagandets storlek kan ibland 
inte fastställas med tillförlitlighet.  

Avskrivningar: Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgång. Ska i princip 
motsvara förslitning och/eller förbrukning av anläggningstillgång över tillgångens 
beräknade nyttjandeperiod. 

Avsättningar: Ekonomiska förpliktelser vilkas storlek eller betalningstidpunkt inte är 
bestämd. Kostnaden belastar resultaträkningen det år förpliktelsen uppstår. 
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Balanslikviditet: Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder.  

Balansräkning: Visar den ekonomiska ställningen vid årets slut. Tillgångarna visar hur 
kommunen har använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar) respektive 
hur kapitalet har anskaffats (lång- och kortfristiga skulder samt eget kapital). 

Eget kapital: skillnaden mellan kommunens tillgångar och skulder/avsättningar. 

Internränta: Årlig ersättning mellan finansförvaltningen och nämnderna för det kapital 
(bundet i anläggningstillgångar) som utnyttjas inom en viss verksamhet. 

Investeringsredovisning: In- och utbetalningar för årets nettoinvesteringar i t.ex. 
anläggningar och maskiner. Tillgångarna är avsedda att användas under längre tidsperiod. 

Kapitalkostnader: Benämning för internränta och planenlig avskrivning. Utgör kostnad 
för nämnderna och intäkt för finansförvaltning som ersättning för kapital som nyttjats. 

Kassaflödesanalys: Redovisning av hur kommunen har fått in pengar och hur de använts. 
Till skillnad från resultaträkningen som visar kostnader och intäkter redovisas här in- och 
utbetalningar. 

Kortfristiga fordringar/skulder: Kortfristiga lån, skulder eller fordringar som avses 
betalas inom 1 år från bokslutsdagen. 

Långfristiga fordringar/skulder: Lån och skulder eller fordringar där avsikten är att 
betalning överstiger 1 år från balansdagen. 

Nettoinvesteringar: Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag. 

Nettokostnader: Driftkostnader inklusive avskrivningar efter avdrag för bidrag, avgifter, 
hyror och ersättningar. Är i kommuner likställt med finansiering genom kommunala 
skattemedel. 

Omsättningstillgångar: Lös egendom som inte är anläggningstillgång. Dessa tillgångar 
kan omsättas i likvida medel, t.ex. kundfordringar, statsbidragsfordringar, bankmedel. 

Periodisering: Fördelning av kostnader och intäkter på den redovisningsperiod till vilken 
de hör. 

Resultaträkning: Visar årets resultat, dvs. hur förändringen av det egna kapitalet under 
året har uppkommit. Det egna kapitalets förändring kan även utläsas av förändring på 
balansräkningen över 2 år. 

Rörelsekapital: Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. 
Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka på kort sikt. 

Självfinansieringsgrad: Andel (%) av kommunens resultat före avskrivningar som 
finansierar årets investeringar. 
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Soliditet: Andel (%) eget kapital av de totala tillgångarna. Soliditeten beskriver 
kommunens långsiktiga betalningsstyrka.  

  

 

 

KONCERNEN  

Sammanställd redovisning 

Sammanställd redovisning består av Timrå kommun, AB Timråbo, Timrå Vatten 
AB, Timrå Invest AB, del i Midlanda Fastigheter AB (16 %), del i Medelpads 
Räddningstjänstförbund (ca 14, %). Under 2021 har Wifsta Water AB fusionerats 
med Timrå Invest AB. Midlanda Fastigheter AB äger 100 % av Midlanda Flygplats 
AB och Timrå Vatten AB äger 18 % av MittSverige Vatten och Avfall AB. 

Kommunen har även inflytande i flera juridiska personer. Omfattningen och 
väsentlighetsprincipen har varit vägledande vid bedömningen att följande 
organisationer inte ska räknas med i den sammanställda redovisningen: 
Samordningsförbundet Härnösand-Timrå (ca 12 %), ServaNet AB (ca 5 %), Nya 
Ostkustbanan 2015 AB  (1,9 %) .Resultatet för den sammanställda redovisningen 
uppgår till 5,4 (19,1) mnkr. Av den sammanställda redovisningens omsättning 
svarar Timrå kommun för omkring 85 %. Under året har vissa ägartillskott 
lämnats, inga koncernbidrag, en liten utdelning har kommunen erhållit från bolag. 

Den sammanlagda redovisningens intäkter uppgick under 2020 till 380,8 mnkr, en 
minskning med ca 8 mnkr jämfört med föregående år delvis beroende på 
bidragsförändringar från staten. Kostnaderna uppgick till 1 500,9 mnkr, en ökning 
med ca 48 mnkr jämfört med föregående år. Personalkostnadernas andel av 
verksamhetens kostnader är störst och uppgick till ca 925 mnkr eller 61 %. 

Under året har det skett en del försäljning mellan kommunen och de kommunala 
bolagen. Kommunen har köpt tjänster för totalt 65,4 mnkr av de kommunala 
bolagen/kommunförbundet och sålt för 5,6 mnkr. AB Timråbo har fått in totalt 
32,8 mnkr från kommunen, i stort sett hela beloppet består av hyresintäkter. 

Långfristig låneskuld 

Den långfristiga låneskulden har ökat med ca 195 mnkr under 2021. Ökningen 
beror huvudsakligen på att kommunen lånat för investeringar, låneskulden 
kommer att öka de kommande åren pga. hög investeringsnivå. 
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Avsättningar 

Avsättningar innefattar främst pensioner och löneskatt intjänade fr.o.m. 1998. 
Pensionsavsättningarna avser bl.a. förmånsbestämd ålderspension, särskild 
ålderspension samt garanti- och visstidspension. De individuella pensionerna 
redovisas som en kortfristig skuld. Totalt uppgår avsättningarna till ca 135 mnkr 
för pensioner och löneskatt. Övriga avsättningar avser bl.a. avsättning deponi, 
saneringsåtgärder och uppskjuten skatt och uppgår till ca 95 mnkr.  

Ekonomiskt resultat per juridisk person (mnkr, Timrås andel) 

 Utfall helår 2021 Utfall helår 2020 
Timrå kommun 16,4 18,8 
AB Timråbo -4,9 5,6 
Timrå Vatten AB -0,9 -1,9 
Medelpads Räddningstjänstförbund 0 0,3 
Midlanda Fastigheter AB -6,4 -3,6 
Midlanda Flygplats AB2 -6,4 -3,6 
Timrå Invest AB 0 -0,1 

 

Ekonomiskt resultat för den sammanställda redovisningen (mnkr) 

Resultat inkl. jämförelsestörande poster och efter 
dispositioner och skatt 

5,4 19,1 

 

Upplysningar om interna mellanhavanden i kommunkoncernen 
(mnkr) 

Bidrag, tillskott, utdelningar 
Ägd andel, % Koncernbidrag Aktieägar-tillskott Utdelningar 

  Givna Mottagna Givna Mottagna Givna Mottagn
a 

Timrå Kommun    9,9   0,1 
AB Timråbo 100     0,1  
Timrå Vatten AB 100       
Medelpads 
Räddningstjänstförbund 

14,2       

Timrå Invest AB 100    2,8   
Midlanda 
Fastighet/Flygplats AB 

16    7,1   

 

Intäkter, kostnader, fordringar och skulder (mnkr) 

 
2 Genom Timrå kommuns andel 16 % i mb Midlanda Fastigheter AB 
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Intäkter, kostnader, fordringar och skulder (mnkr) 
 Försäljning Lån Borgen 

 Köpare Säljare Givare Mottagar
e 

Givare Mottagar
e 

Timrå Kommun 65,4 5,6 0  622,1 
 

 

AB Timråbo 8,5 32,8    508,0 
Timrå Vatten AB 0,8 8,5    101,5 
Medelpads 
Räddningstjänstförbund  

2,0 
 

22,0    5,6 

Timrå Invest AB 0,2 3,3    7,0 
Midlanda 
Fastighet/Flygplats AB 

0,2 0,9     

 

Soliditet, Finansnetto, Likvida medel (mnkr) 

Soliditeten är betydligt lägre i jämförelse till snittet för kommunkoncerner som 
uppgår till omkring 20 %. 

 Utfall helår 2021 Utfall helår 2020  
Soliditet inkl pensionsåtagande inom linjen, %  -1,3 -2,2 
Finansnetto(finansiell intäkt-finansiell kostnad) 
mnkr 

-5,4 -5,6 

Likvida medel  101,1 75,9 
 

AB Timråbo 

Bolagets uppdrag 

AB Timråbo äger och förvaltar 1 849 lägenheter samt en mindre andel lokaler och 
har 26 anställda. Bolagets vision är att tillhandahålla ett attraktivt boende. Genom 
att ge de som vill bo och verka i Timrå möjlighet till ett tryggt boende i olika 
skeden i livet bidrar Timråbo till kommunens övergripande vision 2025.  

Årets händelser 

Timråbo har upphandlat nybygge av 2 hus i Söråker. Första spadtaget tas under 2:a 
kvartalet i år. 

Bolaget förbereder även nybygge av ett äldreomsorgscenter, ÄOC för kommuns 
räkning. Underhåll har gjorts för ca 10,3 mkr och investeringar för 40,0 mkr med 
bland annat fasader, tak, byte av hissar samt utemiljö. Ombyggnation av 
studiecenter (Timrå kommun) för bättre logistik gjordes under året. 
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Mål och måluppfyllelse  

- Timråbo har fått nya ägardirektiv utifrån kommunens vision Timrå 2025. 
Viktigast är att genom ombyggnation eller nybyggnad tillskapa fler bostäder. 

- Timråbo deltar i en nationell löpande kundundersökning. Resultatet visar på 
ca 49 % helnöjda kunder, ett resultat klart över rikssnittet. Målet är att år 2023 
ha 50 % helnöjda kunder. 

- Soliditeten 2021 slutar på 20,1 % mot fjolårets 23,5 %. Soliditeten ska 
långsiktigt uppgå till 22 %, vilket bolaget ligger strax under. 

- Avkastningen på totalt kapital ska uppgå till minst 2,5 %, under 2021 var 
avkastningen 1,1 %. 

- Timråbo har som mål om att till 2030 sänka energiförbrukningen till 145 
kWh. 

Ekonomi 

Resultaträkning i sammandrag för de två senaste åren. 
 

Resultaträkning (tkr) 2021 2020 
Intäkter 147 265 144 716 

Kostnader 140 480 127 232 
Rörelseresultat 6 785 17 484 

Finansnetto -4 915 -5 239 
Resultat efter finansiella poster 1 870 12 245 

Bokslutsdispositioner/skatt -6 820 -6 677 
Årets resultat -4 950 5 568 

Investeringar 45 666 77 991 

 
Analys 

Hyresintäkterna ökade med 2,2 mnkr till 146,5 (144,3) mnkr vilket var något sämre 
än budget. Övriga intäkter uppgick till 0,8 (0,4) mnkr. Fastighetskostnaderna 
uppgick till 130,0 (119,0) mnkr. Fastigheternas driftnetto uppgick till 40 858 (48 
001). Finansnettot blev -5,0 (-5,2) mnkr vilket var bättre än budget.  

Investeringar  

Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under året till 40,0 
(78,0) mnkr. En stor investering under året har varit våra takprojekt. Övrig 
investering var bland annat ombyggnation av Tallnäs 1:119, studiecentrum. Stora 
satsningar är även gjorda på fasader och utemiljö. 



 
 

92 

Nyckeltal  

Bolagets nettoskuldsättning, räntebärande skulder med avdrag för likvida medel, 
uppgick 2021-12-31 till 464 (442) mnkr. Nettoskuldsättningen motsvarar en 
belåningsgrad på 70 % (71 %). De likvida medlen inklusive fordran på Timrå 
kommun uppgick vid årsskiftet till 44,5 (25,8) mnkr. Balanslikviditeten 
(förhållandet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder) uppgick vid 
årets slut till 193 % (124 %). Avkastningen på totalt kapital 1,1 %. 

 

 

 

Översikt nyckeltal 

 2021 2020 
Soliditet, % 20,1 23,5 

Eget kapital, mnkr 147,9 152,9 

Låneskuld, mnkr 508          468 

Nettoskuldsättning, mnkr 464 442 

Balanslikviditet, % 193 124 

Avkastning på totalt kapital, % 1,1 2,7 

Genomsnittlig låneränta, % 1,1 1,3 

Totalt egna antal lägenheter 1 849 1 845 

Antal lediga lägenheter 16 12 

Vakansgrad lägenheter, % 0,9 0,8 

Totalt antal m2 lokaler 19 363 19 363 

Vakansgrad lokaler, % 1,3 1,2 

 

Framtiden  

Under 2022 kommer bolaget att fortsätta arbetet med att tillskapa fler lägenheter. 
Bedömningen är att de låga vakanserna kvarstår och att efterfrågan på lägenheter är 
god. Beslut är klart angående nybygge i Söråkers centrum. Upphandling är gjord 
och nybygget startar under kvartal 2. På uppdrag av Timrå kommun håller 
Timråbo på att projektera ett nytt äldreboende ÄOC. Beslut kommer att tas i år om 
byggnation. 

Under 2022 fortsätter Timråbo sin stora satsning på underhåll. Målet är att komma 
ikapp något med det förebyggande fastighetsunderhållet, som under många år fått 
stå tillbaka på grund av de stora vakanserna som tidigare var en utmaning för 
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bolaget. Bolaget fortsätter även under kommande år att arbeta hårt med att sänka 
bolagets förbrukningar vad avser fjärrvärme, el samt vatten. Även en stor satsning 
görs för att minska kostnaderna för soporna. Här finns stora vinster såväl 
ekonomiskt som miljömässigt att jobba för. Det långsiktiga målet är att bidra till 
en fossilfri allmännytta år 2030. 

Bolaget fortsätter att satsa på att digitalisera kundflöden och bli mer tillgänglig. 
Under 2022 så kommer Mina sidor i hyresprogrammet att utvecklas ytterligare. Allt 
för att ge våra hyresgäster så bra info som möjligt.. Vi fortsätter vårt samarbete med 
Sundsvalls kommuns kundcenter för att öka vår service gällande felanmälan. 
Fortsatt utveckling av vårt uppdaterade hyresprogram. Nu jobbar vi vidare med 
Underhållet.  

Efter överenskommelse med hyresgästföreningen så inför vi Schysst hyra under 
2022. Det är steg 1 av 5 för att hamna på rätt målhyra för alla våra lägenheter. 
Under våren 2021 så flyttade vi in i nya lokaler på Terminalvägen 30 (Timrå 
industriområde). 

Timrå Vatten AB 

Bolagets uppdrag 

Timrå Vatten AB (nedan även kallat för Timrå Vatten/bolaget) är ett kommunalt 
bolag som ägs till 100 procent av Timrå kommun. Bolaget äger den allmänna 
vatten- och avloppsanläggningen i Timrå kommun. Timrå Vatten producerar och 
distribuerar dricksvatten till cirka 15 300 människor samt omhändertar och renar 
avloppsvatten. Inom Timrå kommun är cirka 86 procent av invånarna anslutna till 
Timrå Vattens anläggningar. 

Ägarnas syfte är att genom bolaget driva och utveckla vattenförsörjning och 
avloppshantering för att tillgodose brukarnas behov av vattentjänster samt bidra till 
långsiktig hållbar samhällsutveckling och miljö.  

Inga anställda finns i Timrå Vatten. Utveckling, drift och underhåll av de allmänna 
VA-anläggningarna i Timrå utförs av MittSverige Vatten & Avfall AB (MSVA) på 
uppdrag av Timrå Vatten.  
 
MSVA är Sundsvall, Timrå och Nordanstig kommuners gemensamma bolag för 
VA- och avfallssamverkan över kommungränserna. Samarbetet kallas MittSverige 
Vatten & Avfall-gruppen (MSVA-gruppen). 
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Årets händelser  

Reservvattenlösningen, visionen ringen, kräver att vattenkvalitén i de stora 
vattenverken harmonieras. Som ett led i det arbetet utförs pilotförsök vid Wifsta 
vattentäkt. Dessa försök är i slutskedet och en riskanalys av de olika 
behandlingsalternativen av råvattnet återstår. Under våren 2022 planeras att 
genomföra vägvalet för fortsatt inriktning, vilket även innefattar vilka investeringar 
som krävs. 

Pilotprojektet med syfte att avgöra vilken typ av tillskottsvatten som står för störst 
andel av inläckaget i ledningsnätet till Söråkers avloppsreningsverk är avslutat. 
Projektets resultat påvisar att problemet med tillskottsvatten är utbrett över hela 
Söråker och att punktinsatser i mindre delområden inte kommer att medföra några 
förbättringar, vilket överensstämmer med tidigare genomförda utredningar. Nu 
återstår att fördjupa analyserna av projektresultatet och ta fram ett förslag på hur vi 
går vidare.  

Arbetet med att ta fram en VA-plan för Timrå kommun inleddes under 2021. 
Inledningsvis togs en VA-översikt fram och under slutet av året hölls en workshop 
med politiker och tjänstemän gällande innehåll i VA-policyn som ingår i planen. 
Arbetet fortsätter under 2022. 

 
Mål och måluppfyllelse  

Bolaget har under 2021 bedrivits utifrån ändamålet som kommunfullmäktige har 
fastställt, och bolaget har i sin verksamhet agerat med iakttagande av samma 
begränsande villkor som skulle ha gällt om bolagets verksamhet istället utförts i 
kommunal regi. Ägardirektiv har fastställts för Timrå Vatten utifrån kommunens 
mål för bolaget. 

Timrå Vatten når sina mål för kundnöjdhet, index ligger på 93 procent positiv 
andel enligt mätning 2021. För att följa upp ägardirektivet och hållbarhetsarbetet 
har bolaget valt att ta fram en års- och hållbarhetsredovisning i samarbete med 
övriga bolag inom MSVA-gruppen. Den finns publicerad på www.msva.se. 

Ekonomi 

Resultaträkning i sammandrag för de två senaste åren. 
 
Resultaträkning (tkr) 2021 2020 
Intäkter 42 961 40 720 

Kostnader -42 858 -41 882 
Rörelseresultat 103 -1 162 

http://www.msva.se/
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Finansnetto -1 164 -1 286 
Resultat efter finansiella poster -1 061 -2 448 

Bokslutsdispositioner/skatt 123 512 
Årets resultat -938 -1 936 

Investeringar 8 661 10 594 

  
Analys 

Årets resultat före skatt och bokslutsdispositioner uppgår till -1,1 mnkr vilket är 0,3 
mnkr bättre än budget och avsevärt bättre än prognos T2. Resultatförbättringen 
kommer från externa uppdrag i kombination med prioritering och ökad 
kostnadskontroll under sista halvåret. Underskottet är en medveten undertaxering 
för att tidigare års överskott ska återföras till VA-kunderna. 

Årets totala intäkter uppgick till 43 mnkr, vilket var 0,3 mnkr högre än budget. 
Dock var intäkterna från kundernas vattenförbrukning 0,8 mnkr lägre än vad vi 
budgeterat, vilket huvudsakligen var relaterat till lägre vattenförbrukning i 
flerbostadshus. Dessa minskade intäkter möttes av ersättningar från externa 
uppdrag som genomförts  
av MSVA:s resurser.  

Störst påverkan på intäkterna får registrerade vattenmätaravläsningar, där den nya 
förbrukningen visar sig vara lägre än den preliminärt fakturerade och budgeterade. 
Det gör att intäkterna minskas retroaktivt från senaste vattenmätaravläsning, 
samtidigt som det påverkar beräknad förbrukning. Projektet för att byta ut våra 
mekaniska vattenmätare till fjärravlästa kommer ta bort behovet av 
preliminärfakturering och ge oss en mer korrekt löpande intäktsnivå. 

Köpta resurser från MSVA har under året legat högre än budget som följd av en 
högre andel akuta driftåtgärder, men genom omprioriteringar och 
kostnadsbesparingar inom MSVA kunde kostnadsutvecklingen vändas till att landa 
på 0,2 mnkr lägre än budget. 

Kapitalkostnaderna är tillfälligt 0,2 mnkr högre än budget, som följd av behov av 
att byta ut ej färdigavskrivna anläggningstillgångar. Räntekostnaderna har också 
stigit i begränsad omfattning under året, vilket förväntas fortsätta under 2022. 

Bolagets nettoomsättning under 2021 uppgick till 42,3 mnkr (40,6 mnkr), varav 
VA-avgifter utgjorde 96,5 (98,5) procent. Omsättningsökningen om 1,6 mnkr beror 
främst på genomförd höjning för Va-taxan.  
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För en genomsnittlig villakund (typhus A) innebar detta en höjning med 27 kr per 
månad, eller 319 kr per år och för flerbostadshus (typhus B) 18 kr per månad, eller 
217 kr per år, per lägenhet. 

Investeringar  

Totalt uppgick investeringarna till 8,7 netto (10,6) mnkr, vilket är 0,3 mnkr lägre än 
budget.  

Reinvesteringar 
Av de totala investeringarna avser 7,7 mnkr reinvesteringar, vilket är 0,3 mnkr lägre 
än budgeterat. Under året har huvudvattenledningen från 70-talet vid 
Sörbergeskolan förlängts.  Besiktning och en del återställningsarbeten kvarstår. 

För att uppnå en driftssäker avloppspumpstation som uppfyller arbetsmiljökraven 
har investeringar utförts på Köpenhamn avloppspumpstation. Pumpstationen är 
driftsatt och arbetet utfördes enligt tidplan.  

Nyinvesteringar 
Resterande del av investeringarna utgör nyinvesteringar som uppgår till 0,9 mnkr 
vilket är i linje med budgeten. Nyinvesteringarna består av nyanslutningar av nya 
kunder, vilket är positivt. Dessa förväntas täckas av anläggnings-intäkter relaterade 
till nyanslutningarna. 

Nyckeltal  

Soliditeten har minskat jämfört med 2020, vilket beror på årets planerade 
underskott. Underskottet påverkar även eget kapital och avkastningen på eget 
kapital.  

Genomsnittlig låneränta har förbättrats, vilket beror på att omsättningen av lån 
under året har gynnats av det positiva ränteläget. Räntesatsen redovisas exklusive 
borgensavgiften på 0,4 % från kommunen (336 tkr 2021). Låneskulden har ökat 
under året då bolaget istället har minskat sitt nyttjande av checkkrediten på 
internkontot via Timrå kommun. Målen för god ekonomisk hushållning är 
uppnådda för både kostnader (mindre än 5 % avvikelse) & reinvesteringar (mindre 
än 10 % avvikelse). 

Svinn i procent av distribuerad mängd vatten är något högre än 2020. 
Förbrukningen hos kunder, som sker utifrån en preliminärdebitering påverkar 
nyckeltalet årsvis.  

Under 2021 har bolaget fortsatt se över möjligheterna till on-line mätning och ett 
pilotprojekt har mynnat ut i att vi installerar fjärravlästa mätare under 2022 i 



 
 

97 

samband med mätarbyten. Det beräknas ta cirka sex år innan alla vattenmätare är 
fjärravlästa. On-line mätningen kommer innebära att vi alltid har tillgång till 
aktuell förbrukningsdata och även kan ställa säkrare ekonomiska prognoser. 

Totala längden för vatten- och avloppsledningarna ser ut att ha minskat jämfört 
med 2020, och beror på kvalitetssäkring av kartunderlaget som medför mindre 
justeringar löpande. 

Översikt nyckeltal  

 2021 2020 
Soliditet, % 2,9 3,8 

Eget kapital, mnkr 3,9 4,8 

Låneskuld, mnkr 101,5 91,5 

Avkastning på justerat eget kapital, % Negativt Negativt 

Genomsnittlig låneränta, % 0,74 0,90 

God ekonomisk hushållning* 
Budgetföljsamhet kostnader, % 

-0,6 -0,7 

God ekonomisk hushållning* 
Budgetföljsamhet reinvesteringar, %  

-3,6 +7,9 

Distribuerad mängd vatten, m3 2,1 2,0 

Renad mängd vatten, m3 3,1 3,0 

Svinn i % av distribuerad mängd vatten 43,9 42,4 

Vatten- och avloppsledningar, km 482 488 

 
Framtiden  

I Sverige har reinvesteringen i och utvecklingen av VA-anläggningarna varit 
begränsad efter den utbyggnad av vatten- och avloppssystem som med hjälp av 
statliga bidrag skedde under 1960- och 70-talen. Det har inneburit en lägre kostnad 
för VA-verksamheterna än den verkliga, och det har avspeglat sig i en lägre taxa för 
VA-kunderna.  

 

Framåt behöver återinvesteringstakten i VA-anläggningarna öka, särskilt i 
ledningsnäten, men denna gång förväntas det genomföras utan statligt bidrag. I en 
övergripande analys som Svenskt Vatten genomfört beräknas dagens VA-taxor inte 
kunna bära dessa investeringsbehov, utan VA-Sverige behöver minst fördubbla 
taxorna de närmsta 10-15 åren. Utmaningar som kommer att påverka kostnaderna 
för VA-verksamheterna är till exempel: 

 Ökade krav genom ny lagstiftning och från myndigheter. 
 Ökat behov av klimatanpassning. 
 Kostnadsökningar på VA-material och VA-entreprenadtjänster. 
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 Digitalisering, vilket bland annat innebär ny teknik och nya arbetssätt. 
 
Timrå Vatten har samma utmaningar som övriga VA-Sverige med bland annat 
ökade lagkrav, myndighetskrav och behov av klimatanpassning långsiktigt. Den 
pågående klimatförändringen kan innebära både fler och kraftigare skyfall, men 
också längre perioder av torka. Det innebär dels att samhällets infrastruktur måste 
vara robust mot översvämningar, men också att tillgången på dricksvatten måste 
säkras över tid. Rent vatten är en resurs som det kommer att bli alltmer fokus på de 
kommande åren.  

Inom ramarna för en långsiktig tryggad vattenförsörjning ingår även att: 
 se över säkerheten vid våra anläggningar kopplat till intrång och leverans. 
 identifiera viktiga vattenresurser och skydda dessa för framtiden. 
 planera för en säker reservkraftförsörjning. 
 uppföljning av råvattenkvalitet samt andra klimatrelaterade effekter.   
 
För att minska andelen akuta insatser behöver vi få bättre kännedom om 
ledningsnätets status. Vi arbetar sedan en tid för att få ett helhetsgrepp om 
ledningsnätet, vilket  
har delats upp i tre delar, förnyelseplanering ledningsnät, kvalitetssäkring av karta 
och databas samt underhåll. I arbetet ingår även att få kunskap om 
avloppsledningarnas påverkan av tillskottsvatten och dagvatten, samt en översyn av 
våra verksamhetsområden. Hur framtidens slamhantering ska se ut, är en fråga som 
vi arbetat allt djupare med de senaste åren. Mycket talar för att det dröjer innan det 
blir någon ny lagstiftning utifrån den statliga utredning som presenterades i januari 
2020 och på EU-nivå pågår även en översyn av slamdirektivet.  Då vi inte kan 
invänta ny lagstiftning pågår samarbete med de andra VA-huvudmännen i 
regionen, i slamnätverket för Mellannorrland (Västernorrland, Gävleborg och 
Jämtland), för att gemensamt utreda olika lösningar för slam-hanteringen. 

I våra egna ambitioner vad gäller hållbarhetsarbete ligger även förberedelser för 
krav på mätning och analyser av mikroplaster och kemikalier i dricksvatten och 
ökade krav på rening av avloppsvatten. Vi behöver också vara medvetna om vilka 
kemikalier vi själva använder i vår verksamhet. Det finns en risk för målkonflikt 
mellan ägarkommunens ambitioner vad gäller klimatpåverkan, och de ökade 
kraven på rening med ökad kemikalieanvändning och energi-förbrukning som 
följd. 

Digitalisering är ett område där vi påbörjat arbete på flera plan. Dels är projekt 
anläggningsinformation (Ymer) en del av vår digitaliseringsresa, dels har vi under 
de senaste åren börjat använda fjärravlästa sensorer och mätare. Det senare kommer 
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att utvecklas, i takt med att vi installerar fjärravlästa vattenmätare hos våra 
abonnenter.  

Timrå Invest AB 

Bolagets uppdrag 
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 

 
Årets händelser 

Midlanda Industriområde: I syfte att skapa förutsättningar för ett nytt 
industriområde med direkt anknytning till flygplatsen och nära till Torsboda 
Industripark pågår arbete med att utveckla en detaljplan för området. Bolaget har 
också ställt en förfrågan till Midlanda Fastigheter AB om att få förvärva ytterligare 
mark i området. 
Torsboda Industripark: I syfte att utveckla en industripark för större energiintensiv 
etablering har bolaget kraftsamlat inom detta område.  

Ekonomi 

Resultaträkning i sammandrag för de två senaste åren. 
 
Resultaträkning (tkr) 2021 2020 
Intäkter 826 60 

Kostnader -2 172 -129 
Rörelseresultat -1 347 -63 

Finansnetto -124 4 
Resultat efter finansiella poster -1 471 -59 

Bokslutsdispositioner/skatt 0 -1 

Ägartillskott 1 450  
Årets resultat -21 --60 

Investeringar/Exploatering 7 371 0 

Driftresultatet 2021 är starkt avhängigt bolagets insatser för att möjliggöra 
kommande affärsplaner. 

Översikt nyckeltal  

 2021 2020 
Soliditet, % 45 52 
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Eget kapital, mnkr 18,7 15,3 

Låneskuld, mnkr 7 0 

 

Framtiden 

Bolaget fortsätter arbetet med förvärv av mark och insatser för att skapa 
förutsättningar för etableringar. 

Medelpads Räddningstjänstförbund 

Uppdrag 

Medelpads räddningstjänstförbund (MRF) är ett kommunalförbund inom 
Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner, som i första hand svarar för 
räddningstjänst och förebyggande verksamhet kopplad till lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor. MRF samordnar kommunernas arbete inom krisberedskap och 
civilt försvar. Därutöver har MRF ett bredare uppdrag i att bidra till ökad trygghet 
i samhället.   

Årets händelser  

År 2021 har varit starkt påverkat av pandemin. Att arbeta med smittskyddande 
åtgärder för att säkerställa fungerande nyckelfunktioner, har varit prioriterat i 
verksamheten. Sommarens skogsbränder har kunnat bekämpas så att dessa inte har 
vuxit sig stora. Några större bränder i byggnader inträffade under året och då 
särskilt branden i ett flerfamiljshus i Ånge den 26 november. Sedan i juni finns ett 
gemensamt operativt ledningssystem för räddningstjänst i Västernorrlands län. 
Ledningssystemet är på väg att utvidgas till att också omfatta räddningstjänsterna i 
Jämtlands län samt räddningstjänster i tio kommuner i Västerbottens och 
Norrbottens inland. Fortsatt arbete har genomförts när det gäller Pandora 
innebärande nya lokaler för bland annat räddningstjänsten i Timrå, Sundsvall och 
Liden. Förberedelserna för en ny räddningsstation i Timrå har kommit så långt att 
byggnationerna inleds under 2022. 

Mål och måluppfyllelse  

Verksamheten vid MRF har genomförts enligt planeringen i förbundets mål- och 
resursplan (MRP) 2021. Därtill har olika uppdrag genomförts som är reglerade i 
lag. Inriktningen för förbundets samlade verksamhet framgår av ägaruppdraget 
2020 – 2023. MRF har också ett handlingsprogram 2020 – 2023 för räddningsinsats 
och olycksförebyggande verksamhet. Att handlingsprogram ska finnas framgår av 
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet innehåller mål 
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inom de angivna verksamhetsområdena, som tillsammans med målen inom övriga 
områden, omsattes för år 2021 i MRP. Uppfyllelsen av målen påverkas i viss grad 
av att verksamhet inte har kunnat genomföras på grund av pandemin.  

Ekonomi 

Resultaträkning i sammandrag för de två senaste åren. 
Resultaträkning (tkr) 2021 2020 
Intäkter 163 569 153 685 

Kostnader -163 744 -151 252 
Rörelseresultat -174 2 433 

Finansnetto -3 -2 
Resultat efter finansiella poster -177 2 431 

Bokslutsdispositioner/skatt 0 0 
Årets resultat -177 2 431 

Investeringar/Exploatering 4 650 2 447 

 
Analys 

2021 har varit fortsatt påverkat av Covid -19 vilket påverkar ekonomin och 
verksamheten i stor utsträckning. Resultatet visar ett negativt utfall på -177 tkr och 
prognosen var satt till -919 tkr. MRF gjorde en hemställan på 1 930 tkr till 
ägarkommunerna gällande inkomstbortfall på grund av Covid-19. MRF beviljades 
ett bidrag på samma belopp som prognosen, 919 tkr. Utan det bidraget hade 
resultatet visat -1 096 tkr.  

När restriktionerna lättades under oktober till december kunde utbildningar och 
tillsyner utföras. Det resulterade i att MRF fick in en del intäkter och 
inkomstbortfallet blev därför inte lika stort som befarat. 

Investeringar  

För 2021 uppgår MRF:s investeringsbudget till 8 000 tkr och då förbundet har 
flyttat 667 tkr från budgeten år 2016 samt 7 400 tkr från 2020, blir den totala 
budgeten 16 067 tkr. 

Totalt har investeringar köpts in/färdigställts till en summa av -4 650 tkr sedan 
årets början och MRF har pågående investeringar för -10 809 tkr per den 31 
december 2021. De pågående investeringarna är tre stycken släckbilar som är under 
utrustande för sin funktion och som kommer att färdigställas under 2022. En 
släckbil tillhör 2020 års budget, en 2021 och förbundet har påbörjat utrustande av 
en från 2022 års budget.  
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Fordon flyttas inte sällan över till nästkommande år i investeringsbudgeten 
eftersom det tar lång tid att utrusta dessa och då främst de tunga fordonen. I 
budgeten för 2020 har det budgeterats totalt 7 400 tkr för tunga fordon inklusive 
utrustning, ett släckfordon samt ett fordon för tung räddning med TMA-utrustning 
för trafiksäkerhet (Truck Mounted Attenuator). TMA-fordonet har färdigställts 
under 2021 men släckbilen kommer att färdigställas under 2022 eftersom det är 
förseningar i leveransen på grund av att leverantörerna har många beställningar på 
fordon av dessa typer. Från tidigare beslutad investering 2016 avseende 
andningsskydd, kvarstår den delen som avser nödlarm för rökdykarna med 
summan 667 tkr. Den lösning på nödlarm som leverantören har lämnat uppfyller 
inte de krav förbundet ställer och det pågår därför en utveckling av den produkt 
som erbjuds. 

Nyckeltal  

 Soliditet definieras som eget kapital dividerat med balansomslutningen.  
 Avkastning på eget kapital definieras som resultat dividerat med eget kapital.  

 
Översikt nyckeltal 

Nyckeltal 2021 2020 
Soliditet, % 14,5 % 15,1% 

Eget kapital, mnkr 35,1 35,3 

Avkastning på eget kapital, % -0,5% 6,9% 

Genomsnittlig låneränta 0 0 

Antal anställda 302 289 

  

Framtiden  

MRF har en stabil verksamhet och personal med hög kompetens. Förbundet har en 
stark organisation, vilket också behövs sett till den större riskbild som finns inom 
det geografiska området jämfört med hur det ser ut i de flesta andra delar av landet. 
Antalet anläggningar med farlig verksamhet, bland annat fabriker, terminaler, 
depåer och konstruktioner för vattenkraft, som är klassade som så kallade SEVESO-
anläggningar innebärande en hög riskklassning, är betydande i Medelpad. Det finns 
all anledning att i grunden se positivt på framtiden och att MRF ska fortsätta 
kunna lösa sina arbetsuppgifter väl.  

Ett ansträngt ekonomiskt läge över tid innebär utmaningar. Särskilt det faktum att 
förbundet inte får kostnadstäckning för årliga kostnadsökningar inom driften 
innebär svårigheter att få ekonomin att gå ihop. Att avsaknaden av sådan 
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kostnadstäckning har pågått under många år och att inflationen är på väg uppåt, 
ökar de negativa följderna av denna ordning.  

Likaså uppstår utmaningar beträffande vad det försämrade säkerhetsläget i vår 
omvärld kommer att innebära. MRF kommer ha en viktig roll att vara med att 
bygga upp det civila försvaret i ägarkommunerna. Klimatförändringarna innebär 
att det redan nu är aktuellt att planera för att fler naturhändelser som skogsbränder 
och översvämningar kommer att inträffa. Det är också viktigt för MRF, med sin 
kunskap inom området, att vara en betydelsefull part i samhällsplaneringen för att 
säkra bebyggelse mot kommande höjda havsnivåer. 

Det blir fortsatt viktigt för MRF att vara en attraktiv arbetsgivare som lockar 
personal, både till heltidsverksamheten och till den del av verksamheten som 
benämns räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB). För att kunna bedriva en så 
bra verksamhet som möjligt behöver MRF vara en inkluderande arbetsgivare som 
lockar sökande från båda könen och också sökande sett ur andra 
mångfaldsperspektiv. Förbundet behöver för att vara framgångsrikt aktivt arbeta för 
hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Bland dessa mål är prioritering av arbete med 
miljöfrågorna särskilt viktigt. 

Midlanda Flygplats AB 

Årets händelser 

- Covid-19 slog i princip ut all kommersiell trafik 2021 på Sundsvall Timrå 
Airport under 2021 och med tappade flygplatsen i princip alla kommersiella 
intäkter. 

- Trafikverket valde att upphandla trafik på Sundsvall Timrå Airport. 
- Flygplatsen anpassar sin personalstyrka efter nya omständigheter och avslutar 

10 anställningar. 
- I maj 2021 fick flygplatsen återigen flygfrakt från Post Nord. 
- Flygplatsen skickade sitt förslag om multiberedskapsflygplats till berörda 

instanser. 
- Samarbetet med MIUN och programmet ”Miljön i kontroll loopen” 

avslutades. 
- EU-projektet ”Grön Flygplats” fick beviljad förlängning i 18 månader och ett 

EU-bidrag på 14 miljoner SEK. Sundsvall Timrå valde att fortsätta i projektet 
ytterligare 18 månader. 

- Diskussion kring ett nytt SGEI förordnande påbörjades tillsammans med 
Skellefteå och Kalmar Airport. 

- Ansökan om nytt miljötillstånd lämnades in till Mark och miljödomstolen. 
Beslut väntas falla 2022. 
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Ekonomisk analys 
Ännu ett år i pandemins tecken där den reguljära trafiken fortsatt legat på ett 
minimum under större delen av året. I början av året fram till 31/8 hade 
flygplatsen upphandlad trafik, SAS återupptog trafiken från flygplatsen i september 
och med det ökade passagerarvolymer. 

Flygplatsens ackumulerade resultat före bokslutsdispositioner för år 2021 uppgick 
till -40.5 mnkr, ackumulerad budget -44.6 mnkr, vilket är 4.1 mnkr bättre jämfört 
med budget. Det beror framförallt på betydligt högre intäkter för extra 
öppethållande, något lägre externa driftkostnader samt lägre personalkostnader.  

Midlanda Flygplats har erhållit koncernbidrag på 0.2 mnkr av moderbolaget 
Midlanda Fastigheter. 

Bolagets resultat är drygt 17 mnkr sämre år 2021 jämfört med år 2020. Vilket 
framförallt beror på att flygplatsen under 2020 erhöll krisstöd för att mildra 
Corona pandemins effekter från Trafikverket, bolaget erhöll också ersättning för 
korttidspermittering. 

Investeringar 

  Helår 2021 Totalt projekt 

Projekt (mnkr) Utfall Budget 
Avvikels
e (utfall- 
budget) 

Utfall Prognos Budget 
Avvikelse 
(prognos-

budget) 

Ny beläggning 6,4 6 0,4 6,4 6 6 0 

Utbyte banljus 2,5 0,2 2,3 7,0 7,8 7,8 0,0 

Begagnad brandbil 1,4 2 -0,6 1,4 1,4 2 -0,6 

Hjullastare 0,9 0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,0 

Bogsertruck 0,5 0 0,5 0,5 0 0 0 

Övrigt 0,6 0,6 0,0 0,6 0,6 0,6 0,0 

Summa 12,3 8,8 3,5 16,8 16,7 17,3 -0,6 

- Ny beläggning har aktiverats, kvarstår dock åtgärder efter besiktning vilka 
kommer att åtgärdas under våren 

- Del av projekt utbyte banljus har aktiverats, 0.9 mnkr flyttas över till 
investeringsram för 2022 

- Begagnad brandbil vilken omprioriterades till lastbil för att möta de nya 
kraven om halkbekämpning har aktiverats 

Beslut om en omprioritering inom befintlig investeringsram har gjorts under året, 
då det fanns utrymme att införskaffa en begagnad bogser truck och med det 
minska investeringsramen med 1.5 mnkr för 2022. Bogser trucken har aktiverats. 
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Risker för verksamheten 

Den största risken för utvecklingen av flygplatsen i närtid är att pandemin 
fortsätter och att covid-19 varianter fortsätter att mutera och sprida sig i våg efter 
våg. Hela verksamheten påverkas direkt när restriktioner kommer. Företagen ändrar 
i sina resepolicys och drar ner på sina tjänsteresor maximalt. Även 
charterverksamheten påverkas kraftigt av pandemin. Den verksamhet som kvarstår 
är samhällsviktiga, men ger inte kommersiella intäkter. Fortsätter pandemin att 
påverka samhället på det sätt att restriktioner uppstår eller kvarstår så är 
sannolikheten att passagerartrafiken fortsatt kommer att vara historiskt låg. 

I princip alla verksamheter som bedrivs i Sverige, oavsett om det är stora 
aktiebolag, kommuner, regioner, statliga myndigheter eller SME företag har 
tvingats till nya digitala arbetssätt och digitala möten. Det finns mycket positivt 
med detta ur ett miljöperspektiv, men det finns också ett hot emot 
passagerarunderlaget för flyget. Alla personlig möten kommer inte i framtiden att 
ersättas med digitala möten, men uppskattningsvis kan 20-25% av de tidigare 
mötena ersättas med nya digitala mötesformer. Denna digitala utveckling skulle 
förmodligen aldrig ha gått så snabbt som den gjort nu, om det inte vore för att vi 
tvingats till att arbeta på distans och hålla digitala möten. Hur effekten kommer att 
se ut kan vi bara gissa i dagsläget, men att den kommer att påverka är ställt utom 
allt rimligt tvivel. 

Det globala flyget omgärdas med ett stort antal bestämmelser och lagar. Det gäller 
både för flygoperatörer, flygplatserna, flygtrafikledning etc. Dessa bestämmelser och 
lagar kan skärpas med omedelbar verkan från ICAO vilket är den globala 
organisationen för regelverken kring flygverksamhet. Skulle ICAO besluta att det 
krävs en viss teknisk utrustning, mjukvara eller fler brandmän per flygplan så finns 
inga andra alternativ än att följa de nya beslut som fattats. Det kan röra sig om nya 
typer av röntgenutrustning, nya fördyrande arbetssätt eller nya utbildningar med 
årliga kunskapsuppdateringar. Vi vet inte vilka regeländringar och lagkrav som 
kommer att dyka upp, det enda vi med säkerhet kan säga är att förändringar sker 
kontinuerligt. Som ett exempel så kan regelkrav om utbyte av bagageröntgen kosta 
upp emot 15 miljoner SEK. Till vilken grad GAS-ersättningar täcker dessa är 
osäkert. 

Framtiden 

Den utveckling som sker just nu med ökade el och bränslepriser påverkar 
naturligtvis flyget. Vi ser även att kostnaden för flera andra viktiga varor har ökat 
dramatiskt under 2021. Till detta kan man lägga komponentbrist inom industrin 
som skapar en uppbromsning av leveranser, trots att det finns en efterfrågan på 
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produkter. Detta tillsammans kan komma att skapa inflation och hämma 
konjekturen. 

En lågkonjektur slår direkt mot hela samhället och mot flyget. Efter de hårda åren 
med pandemi och allmän nedgång, samt i vissa fall statliga räddningspaket som 
många gånger bestått av lån eller uppskjutna betalningar som någon gång måste 
betalas. Detta kan komma att slå ut vissa flygbolag, men i kölvattnet av dessa 
kommer sannolikt nya bolag att komma in på marknaden, som inte har tidigare 
ekonomiska belastningar i bagaget. 

Trots att flygmarknaden har fått det tungt så har flera lågprisbolag tagit sig in på 
den svenska flygmarknaden. Tidigare flögs över 96 % av inrikespassagerarna av 
SAS, BRA eller Norwegian. Dessa tre aktörer finns fortfarande kvar på marknaden, 
men Ryanair, Wizz Air, Air Leap och Gotlandsflyg har tillkommit. Alla bolagen 
slåss om de relativt sett fåtal passagerarna som fortfarande reser och vill positionera 
sig för att få bästa utgångsläge utifrån sin strategi när väl pandemin är över. 

Miljön har kommit att allt mer stå i fokus när det gäller den totala flygmarknaden 
i främst Europa. Flygplanen får liksom övriga transportslag lagkrav om allt högre 
procenttillsatser av biodrivmedel. Passagerare och företag blir i allt högre grad mån 
om att flyga smart, med mindre klimatpåverkan. Man är beredd att kompensera för 
merkostnaden för att kunna flyga Co2 neutralt. 

Flygbranschen tror i sina spaningar att batteridrivna flyg kommer att bli verklighet 
inom de närmaste 5-10 åren. Detta gäller dock inte längre flygningar, utan främst 
kortare sträckor. Transatlantiska flygningar tros i framtiden göras med 
biodrivmedel alternativt vätgas. Skulle vi få merparten av flyg som övergår till 
biobränslen, el eller vätgas så har flyget lyckats med den omställning som krävs för 
att det skall vara ett av de överlägset bästa sätten för framtida transporter. 

Trots många hot och orosmoln kring flygmarknaden idag, så finns ändå en 
framtidstro och en förhoppning som känns mycket positiv i Sundsvalls och Timrå 
regionen, så även på flygplatsen. Ägarkommunerna har vässat klorna och 
samarbetar på ett mycket bra sätt. Man har klara och tydliga mål på tillväxt, nya 
arbetstillfällen samt en strategi kring hur vi skall lyckas att öka befolkningen, få 
högre skatteintäkter och säkra välfärden på ett hållbart och långsiktigt sätt. Detta 
skapar trygghet och en förvissning om en ljus framtid i regionen. 

Midlanda Fastigheter AB 

Väsentliga händelser 
Det är fortsatt ett tufft läge för flygplatsen med minimalt med trafik och inga 
passagerarvolymer att tala om. Passagerarna/kunderna har i princip varit borta i 
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över två år. Detta påverkar inte bara trafikintäkterna, utan även parkeringsintäkter, 
reklamintäkter och alla andra intäkter som skapas när flygplatsen driver sin 
verksamhet i normalläge.  

Bemötande av yttranden lämnades in till Mark- och miljödomstolen den 8 juli 
2021, dessutom kompletterades ansökan den 7 oktober 2021 med resultat från 
undersökningar avseende dagvattenreningens funktion. Efter ytterligare 
remissrunda i ärendet har bolaget givits tillfälle att besvara inkomna synpunkter 
från Naturvårdsverket, Länsstyrelsen Västernorrland samt Sveriges geologiska 
undersökning (SGU). Förfarandet i domstol bedöms därmed fortgå även under 
2022. 

Bolaget har varit delaktigt i uppstarten av detaljplanering för området där 
avloppsreningsverket är placerat. Arbete sker fortsatt gällande översyn av framtida 
lösning för överlåtande av ägande/drift av flygplatsens avloppsreningsverk. 

Ekonomisk analys 

Ackumulerat resultat före bokslutsdispositioner för 2021 uppgick till -40.0 mnkr, 
vilket är 4.6 mnkr bättre jämfört med budget. Den positiva differensen beror 
framförallt på att nedskrivningen av dotterbolaget blev lägre än budgeterat. Det 
beror på vidarefakturering av fastighetsskatt för av tidigare försåld mark vilket ej 
var budgeterat. Externa konsultkostnader blev något lägre jämfört med budget. 

Midlanda Fastigheter har lämnat ett koncernbidrag om 0.2 mnkr. 

Midlanda Fastigheter betalade ett villkorat aktieägartillskott om 44.6 mnkr till 
Midlanda Flygplats i början av 2021 i förskott. Då Midlanda Flygplats AB 
redovisade ett bättre resultat än prognostiserat under 2021 redovisar Midlanda 
Fastigheter en anteciperad utdelning om närmare 4.4 mnkr. 

Investeringar 

  Helår 2021 Totalt projekt 

Projekt (mnkr) Utfall Budget 
Avvikelse 

(utfall- 
budget) 

Utfall Prognos Budget 
Avvikelse 
(prognos-

budget) 

Ny entré 0,6 0 0,6 1 1 1,2 -0,2 

Övriga projekt 0 0 0 0,3 0,5 0,7 -0,2 

Summa 0,6 0 0,6 1,3 1,5 1,9 -0,4 
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Risker för verksamheten 
De risker som finns är till största delen kopplat till flygtrafiken som påverkar 
dotterbolagets resultat och därefter moderbolaget. 

En SGEI-ansökan (Services of General Economic Interest) om att få täcka 
underskott i verksamheten har beviljats av EU. Tillståndet gäller till 2023. En 
dialog förs idag med de flygplatser som omfattas av SGEI och 
näringsdepartementet samt den del inom EU-kommissionen som äger frågan. 

Framtiden 
Flygets utveckling på orten är av väsentlig betydelse även för fastighetsbolaget. 
Minskar verksamheten på flygplatsen kommer efterfrågan av lokaler att minska och 
vice versa om flygverksamheten ökar. I skuggan av Covid-19 så har aktiviteten på 
flygplatsen minskat drastiskt och externa kunder har lämnat sina lokaler. Under 
sensommaren/hösten har dock flygplatsen fått tre nya verksamheter som bedrivs 
och genererar hyresintäkter. 

Vi har även fått ett stort antal digitala möten som en effekt av Covid-19. Om dessa 
digitala möten till viss del kommer att ersätta vissa fysiska möten i framtiden kan 
vi anta är ett faktum. Frågan är bara hur många möten som kommer att ersätta 
möten som kräver resor. 

Det som långsiktigt kan påverka flygets utveckling är bland annat, flygets 
miljöpåverkan men även transportalternativens utveckling. Viktiga frågor för 
bolaget är att se till att miljöfrågorna hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Flygplatsen 
håller på att ta fram ett nytt miljötillstånd så att det harmonierar mot nuvarande 
lagstiftning. 
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Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-04-27 KS/2022:22 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Årsredovisning 2021 Timrå Invest AB 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens 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.  

____ 
 
Ärendet  
Timrå Invest AB har översänt årsredovisning samt granskningsrapport för verksamhetsåret 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
Granskningsrapport  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2022 
 
 
 
 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET  
 
 
Andreaz Strömgren 
Kommunchef 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
Styrelsen och verkställande direktören för Timrå Invest AB, 556415-5231, med säte i Timrå får 
härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31. 
 
Ägarförhållanden 
Timrå Invest AB är ett kommunalt bolag som ägs till 100% av Timrå kommun.  
 
Information om verksamheten 
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 

 
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. Särskilda direktiv för verksamhetsutvecklingen och 
ekonomin fastställs av kommunfullmäktige. Tjänsterna, 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. 
 
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 

 
Bolaget har av kommunfullmäktige 2021-09-27 § 138 beviljats ett aktieägartillskott om 2 800 000 
kronor från kommunen samt i beslut kommunfullmäktige 2021-09-27 § 136 beviljats borgen för ett 
lån om 7 000 000 kronor av kommunen. 
 
Under 2021 har bolaget förvärvat mark av privata intressenter för vidare exploatering.  
 
Den 21 dec. 2021 har på uppdrag av kommunfullmäktige det kommunala bolaget Wifsta Water AB 
fusionerats med Timrå Invest AB. 
 
Bolaget beslutade om namnändring 2021-05-19. Tidigare namn var Midlanda Centrum AB 
 
Bolagets verksamhet under 2021 har i huvudsak fokuserats på 7 olika projekt/aktiviteter. 

 Torsboda Industripark 
I syfte att utveckla en industripark för större energiintensiv etablering har bolaget kraftsamlat 
inom detta område vilket också exponerats tydligt i media då Volvo Cars och Northvolt visat 
intresse för att etablera en gigafabrik i området. 
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Midlanda Industriområde 
I syfte att skapa förutsättningar för ett nytt industriområde med direkt anknytning till flygplatsen 
och nära till Torsboda Industripark pågår arbete med att utveckla en detaljplan för området. 
Bolaget har också ställt en förfrågan till Flygplatsen om att få förvärva ytterligare mark i området. 
 
 Yet-området 

I syfte att skapa stärkt besöksnäring, en attraktiv plats och ett tillgängligt område pågår ett 
utvecklingsarbete där fokus ligger på genomförbarhetsutredningar och dialoger med 
intressenter. 
 

 Grönudden 
I syfte att undersöka möjligheten till utveckling av rekreationsområdet, att stärka 
besöksnäringen och att stärka områdets attraktion arbetar bolaget med 
genomförbarhetsutredningar och analyser av området. 
 

 Presentkort Timrå 
Presentkort Timrå är ett initiativ från Kommunstyrelsen i Timrå kommun. Presentkortet 
drivs som ett projekt av Näringslivskontoret i samarbete med det lokala föreningslivet. Allt 
överskott från Presentkort Timrå går till de ideella föreningarna som medverkar i projektet. 
Timrå Invest AB står som facilitator av verksamheten. Läs mer om presentkort Timrå på 
www.fromtimråwithlove.se  
 

 Fastighetsförvaltning 
Bolaget förvaltar ett fastighetsinnehav bestående av en kombination av Tomträtter för 
industriverksamhet, skogsmark och mark ingående i olika exploaterings/utvecklingsprojekt. 
Fastighets- och Skogsförvaltning sker genom avtalat samarbete med Timrå Kommuns 
Kultur- och Teknikförvaltning. 
 

 Verksamhetsutveckling 
Under året ar bolaget arbetet för att utveckla de administrativa rutinerna och sett över 
bolagets styrande dokument. Bolaget har också bytt ekonomisystem och sköter sedan den 
1/12-2021 den löpande redovisningen tillsammans med AB Timråbo där ekonomienheten 
vid Timrå Kommun är ett fortsatt administrativt stöd. Bolaget har under året utvecklat och 
uppdaterat sin hemsida i syfte att bli ytterligare mer transparent med verksamheten. Här 
finns samtliga styrelseprotokoll tillgängliga för alla.  

 
Styrelsen har under året haft 15 protokollförda sammanträden varav fyra Per Capsulam. Styrelsens 
arbete går att följa på bolagets hemsida samt via ägaren Timrå kommun där samtliga protokoll 
presenteras. 
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Personal 
Bolaget har ej haft någon personal anställd under året, förutom en VD som anställdes 2021-12-
01.  
 
Bolagets ledning 
 
Verkställande direktör Christian Söderberg  
 
Styrelseledamöter Stefan Dalin, ordförande 
 Mari Eliasson 
 Robert Thunfors 
Revisorer 
Auktoriserad revisor Therese Malmgren KPMG AB 
Lekmannarevisor Tord Norberg, ersättare Inger Nyhman 
 
Utveckling av företagets verksamhet,  
Resultat och Ställning                                  Belopp i tkr 
    2021   2020       2019    2018    2017          
Nettoomsättning       826     66          10         11       9         
Resultat efter finansiella poster      - 21    -60           5           5       -1        
Avkastning på eget kapital            0,0%     0,0%     0,0%     0,0%   0,0%      

  Balansomslutning                             38 953   29 144     2 182    2 177   2 171          
Soliditet   45%       52%       99%     99%    99%     
Medeltal anställda    0,1             0          0        0          0     
    
 Kommentar årets resultat 
 
För 2021 redovisar bolaget ett nära 0- resultat i verksamheten beroende på det ägartillskott om 
2,8 mnkr som kommunen beviljat och som delvis använts till resultattäckning. Kostnader utöver 
budget beror främst på poster som uppstått inom i huvudsak av två områden. Dels genom den 
regionala kraftsamlingen på att attrahera en större energi intensiv industri till regionen och 
Torsboda Industripark samt del genom att bolagets utveckling fick påskyndas beträffande 
administration, lokaler och redovisning m.m. då verksamheten ökade. Bolaget har under året 
lyckats väl med att öka värdet på tillgångarna och prognosen på sikt ser positiv ut.   
Eget kapital 
   Aktie-   Reserv-   Balanserad  Resultat      Totalt 
                                          kapital   fond       vinst       
Vid årets ingång               600.000  300.000  14.274.423    -60 401    15.114.022      
Överf föreg års resultat                                     -60 401      60 401                  0    
Aktieägartillskott                                           1 350 000                      1 350 000 
Fusionsresultat                                                146 138                         146 138   
Årets resultat                                                                    -20 654         -20 654 
                                    
Vid årets slut                  600.000  300.000  15 710 160   -20.654      16 589 506 
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Förslag till vinstdisposition 
 
Till bolagsstämmans förfogande står:   
 
Balanserad vinst                                       15 710 160  
Årets resultat                     Kronor          - 20 654 
                          
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: 
I ny räkning överförs 
                   Kronor        15 689 506      
    
Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning 
med tillhörande noter 
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R E S U L T A T R Ä K N I N G 
                                                                      Not 2021 2020 
Belopp i kr 
 
Redovisningsprinciper och värderingsprinciper              1 
 
  
Nettoomsättning                                                                       825 553   66  473    
 
Övriga intäkter   1 450 000 0              
                                                                                                  
 
Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader                                                2,3  -  2 172 412 -129 114  
 
Rörelseresultat -103 141 -62 641 
 
Resultat från finansiella poster 
 
Ränteintäkter                                                                  4   41 501 3 042 
Räntekostnader                                                                             -165 296   0                               
 
Resultat efter finansiella poster                                                  -20 654               -59 599 
 
Skatt på årets resultat                                                                               0                    - 802  
 
ÅRETS RESULTAT                                                                   -20 654                  -60 401  
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B A L A N S R Ä K N I N G                                              2021-12-31      2020-12-31 
 
Belopp i kr                                                  Not 
 
TILLGÅNGAR 
 
Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 
Hyresrätter och liknande rättigheter               5 0 0 
 
Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och  mark                                     6                      9 520 961    9 049 995 
Pågående nyanläggningar                               7                    11 899 873             5 000 000 
Finansiella anläggningstillgångar 313 315 0  
 
Summa anläggningstillgångar 21 734 149 14 049 995 
 
Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar                                                           1 509 441              1 109 100 
Fordran Timrå kommun                                                      11 643 503           12 968 193 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                           19 796                          0 
Kassa och bank                                                                    4 046 362    1 016 911 
 
Summa omsättningstillgångar 17 219 102 13 994 205 
 
SUMMA TILLGÅNGAR   38 953 251 29 144 200 
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BALANSRÄKNING                                    Not    2021-12-31 2020-12-31 
 
Belopp i kr 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER         
 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital (600 aktier)                                    600 000 600 000 
Reservfond 300 000 300 000 
 
Fritt eget kapital                                             
Aktieägartillskott                                                                 14 350 000           13 000 000 
Balanserat resultat                                             1 360 160 1 274 424 
Årets resultat -20 654 -60 401 
                                                                           
SUMMA EGET KAPITAL 16 589 506 15 114 123 
 
 
 
Långfristiga skulder 
Lån från Timrå kommun                                                    13 300 000            14 000 000              
Lån Kommuninvest                                                              7 000 000                           0 
 
Summa långfristiga skulder                               8              20 300 000          14 000 000 
 
Kortfristiga skulder 
Skatteskulder 0 802   
Leverantörsskulder 1 797 670 0 
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 266 075 29 375 
 
Summa kortfristiga skulder 2 063 745 30 177 
 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 38 953 251 29 144 200 
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Kassaflödesanalys    2021-12-31 2020-12-31 
 
Belopp i kr 
 
 
Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster                                                 -20 654                 -59 599 
Just för poster som inte ingår i kassaflödet                            
Betald skatt                                                                                   -802                   -1 191 
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före                      -21 456                   -60 790       
förändringar av rörelsekapital  
 
 
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar                                  -420 137            - 1 108 682 
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder                                    2 034 370                   23 125 
 Ökning(-)/Minskning (+) av koncernkonto                                     1 324 690         - 12 950 612 
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten                           2 917 467           -14 096 958 
 
Investeringsverksamheten  
Förvärv av materiella anläggningstillgångar                                -7 370 839          -12 900 000  
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar   -313 315                           0 
 
Kassaflöde från investeringsverksamheten                           -7 370 839          -12 900 000 
 
Finansieringsverksamheten                                                        
Fusion                                                                                              146 138                           0 
Ökning/minskning av långfristiga skulder                                      - 700 000                           0 
Upptagna lån                                                                                7 000 000           14 000 000 
Erhållna aktieägartillskott                                                              1 350 000           13 000 000 
 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten                          7 796 138           27 000 000 
 
 
Årets kassaflöde                                                                        3 029 451                    3 042 
 
Likvida medel vid årets början                                                 1 016 911              1 013 869 
Likvida medel vid årets slut                                                     4 046 362              1 016 911 
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1. Redovisnings- och värderingsprinciper  
Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor(Kr) Uppgifter inom parentes avser 
föregående år. 
 
Årsredovisningen är upprättad i enligt Årsredovisningslagen(1995:1554) och Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning(”K3”).  
 
Föregående år tillämpades K2. Bytet av redovisningsprinciper har inte föranlett någon förändring 
av ingående balanser. 
 
Intäkter 
 
Intäkter har upptagit till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att 
tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
 
Koncernbidrag och aktieägartillskott 
Aktieägartillskott som erhållits utan att emitterade aktier eller andra egetkapitalinstrument 
lämnats i utbyte redovisas direkt i eget kapital. 
 
Offentliga bidrag 
Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt 
när villkoren för att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på 
framtida prestation redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om bidraget har tagits emot 
innan villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts redovisas bidraget som en skuld. 
 
Immateriella och materiella anläggningstillgångar 
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Mark avskrives ej. 
 
Värdering av finansiella tillgångar och skulder 
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument 
värderade utifrån anskaffningsvärdet)  i BFNAR 2012:1 
 
Redovisning i och borttagande från balansräkningen 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i 
instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den 
avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när 
de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part 
och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort 
från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört. 
 
Värdering av finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive 
eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. 
 
Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. 
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Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till 
det belopp som beräknas inflyta. 
 
Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde 
med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar. 
 
Värdering av finansiella skulder 
Långfristiga finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt 
hänförliga till upptagande av lån har korrigerat lånets anskaffningsvärde och periodiserats enligt 
effektivräntemetoden. Kortfristiga skulder redovisas till anskaffningsvärde. 
 
Skatt 
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell 
skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den 
del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är 
inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
transaktioner eller händelser. 
 
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock särredovisas 
inte uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas 
som en egen post i balansräkningen. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är 
beslutade per balansdagen och har inte nuvärdeberäknats. 
 
2. Arvode och kostnadsersättning till revisorer                        2021                    2020 
 
KPMG AB  
Revisionsuppdrag 
(tkr) 
                                                                                                         28                        6   
 
3. Medelantalet anställda                                                                            2021                      2020      
 
                                                                                                                0,1                            0        
4. Finansiella intäkter och kostnader 
 
Ränteintäkter                                                                                 41 501                3 042 
 
Räntekostnader                                                                          -165 296                       0 
 
5. Immateriella anläggningstillgångar                                      2021                    2020 
 
Hyresrätter och liknande rättigheter 
In- och utgående ack anskaffningsvärden   10 000 10 000 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  10 000 10 000 
 
Ingående ackumulerade avskrivningar      -10 000 -10 000 
Årets avskrivningar                                    
Utgående ackumulerade avskrivningar                               -10 000         -10 000 
 
Bokfört värde                                                                                  0                            0 
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6.  Byggnader och Mark                                                            2021                      2020  
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde                      9 049 995            1 149 995                             
Nyanskaffningar  under året                                                     470 966            7 900 000 
Bokfört värde   9 520 961  9 049 995 
 
7. Pågående Nyanläggningar 
Vid årets början                                                                     5 000 000             5 000 000 
Investeringar                                                                          6 899 873                          0 
Redovisat värde vid årets slut                                                11 899 873            5 000 000 
 
8. Långfristiga skulder                                                        2028-12-31          2028-12-31                                
Skulder som förfaller senare än                                              20 300 000          14 000 000 
fem år från balansdagen 
 
9. Koncernuppgifter 
Företaget är helägt dotterbolag till Timrå kommun, org. 212000-2395 med säte i Timrå. 
Timrå kommun upprättar koncernredovisning för den största koncernen som bolaget ingår i. 
 
10. Väsentliga händelser efter balansdagen utgång 
Förvärv av mark Torsboda/Söråker är gjord för 10 524 000 kr med tillträde juni 2022. 
 
Nyckeltalsdefinitioner 
 
Avkastning på eget kapital 
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital 
 
Soliditet 
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen 
Checkräkningskrediten är ett underkonto till koncernkonto för Timrå Kommun. 
 
Datum enligt den elektroniska signaturen  
 
_________________ _________________ 
Stefan Dalin Robert Thunfors 
Ordförande Styrelseledamot  
 
_________________ _________________ 
Mari Eliasson Christian Söderberg 
Styrelseledamot Verkställande direktör 
 
Vår revisionsberättelse har avgivits enligt datum i den elektroniska signaturen 
KPMG AB 
 
 
_________________ 
Therese Malmgren 
Auktoriserad revisor 
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Signeringshändelser Signatur Tidsstämpel
Christian Söderberg

christian.soderberg@timrainvest.se

Säkerhetsnivå: E-post, Kontoautentisering (ingen)

Signaturantagande: Förvald stil

Med IP-adress: 194.132.8.10

Skickade: 2022-03-30 13:31:02

Visade: 2022-03-30 16:13:46 

Signerade: 2022-03-31 09:29:41

Autentiseringsuppgifter
Uppgifter för identitetsverifiering: 
      Arbetsflödes-ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Arbetsflödesnamn: DocuSign ID Verification
      Arbetsflödesbeskrivning: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identifieringsmetod: Elektroniskt ID
      Typ av elektroniskt ID: SE_BANKID
      Unikt transaktions-ID: 0cddffc8-95b1-557e-a4f5-f96ec311e7a6
      ID-handlingens land: SE
      Resultat: Godkänd
      Genomförd: 2022-03-30 16:12:27

Uppgifter för identitetsverifiering: 
      Arbetsflödes-ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Arbetsflödesnamn: DocuSign ID Verification
      Arbetsflödesbeskrivning: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identifieringsmetod: Elektroniskt ID
      Typ av elektroniskt ID: SE_BANKID
      Unikt transaktions-ID: c6e31879-1deb-55b6-b535-097f63dc9ef4
      ID-handlingens land: SE
      Resultat: Godkänd
      Genomförd: 2022-03-31 09:29:26

Uppgifter för identitetsverifiering: 
      Arbetsflödes-ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Arbetsflödesnamn: DocuSign ID Verification
      Arbetsflödesbeskrivning: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identifieringsmetod: Elektroniskt ID
      Typ av elektroniskt ID: SE_BANKID
      Unikt transaktions-ID: 9aca7f32-7296-5a37-9782-cf9b502b7ab2
      ID-handlingens land: SE
      Resultat: Godkänd
      Genomförd: 2022-04-01 14:58:49

Delgivande av elektronisk uppgift och signatur: 
      Godkänt: 2022-03-30 16:13:46
      ID: b34f0c05-a8e3-425c-b797-544a8bc569f8



Signeringshändelser Signatur Tidsstämpel
Marie Eliasson

mari.eliasson@timra.se

Säkerhetsnivå: E-post, Kontoautentisering (ingen)

Signaturantagande: Förvald stil

Med IP-adress: 194.132.8.10

Skickade: 2022-03-30 13:31:01

Omskickade: 2022-03-30 15:35:00

Visade: 2022-03-30 16:13:48 

Signerade: 2022-03-30 16:14:24

Autentiseringsuppgifter
Uppgifter för identitetsverifiering: 
      Arbetsflödes-ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Arbetsflödesnamn: DocuSign ID Verification
      Arbetsflödesbeskrivning: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identifieringsmetod: Elektroniskt ID
      Typ av elektroniskt ID: SE_BANKID
      Unikt transaktions-ID: ce3d11c4-8761-5edd-ba6b-9f66774f04e1
      ID-handlingens land: SE
      Resultat: Misslyckades - Undertecknarens namn är felaktigt
      Genomförd: 2022-03-30 15:22:12

Uppgifter för identitetsverifiering: 
      Arbetsflödes-ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Arbetsflödesnamn: DocuSign ID Verification
      Arbetsflödesbeskrivning: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identifieringsmetod: Elektroniskt ID
      Typ av elektroniskt ID: SE_BANKID
      Unikt transaktions-ID: b953c505-f575-55e8-9779-2d52c6adb1da
      ID-handlingens land: SE
      Resultat: Godkänd
      Genomförd: 2022-03-30 16:13:08

Uppgifter för identitetsverifiering: 
      Arbetsflödes-ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Arbetsflödesnamn: DocuSign ID Verification
      Arbetsflödesbeskrivning: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identifieringsmetod: Elektroniskt ID
      Typ av elektroniskt ID: SE_BANKID
      Unikt transaktions-ID: b953c505-f575-55e8-9779-2d52c6adb1da
      ID-handlingens land: SE
      Resultat: Godkänd
      Genomförd: 2022-03-30 16:16:27

Uppgifter för identitetsverifiering: 
      Arbetsflödes-ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Arbetsflödesnamn: DocuSign ID Verification
      Arbetsflödesbeskrivning: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identifieringsmetod: Elektroniskt ID
      Typ av elektroniskt ID: SE_BANKID
      Unikt transaktions-ID: 75984b6a-9d17-5c9b-89e3-e8d066c71d1b
      ID-handlingens land: SE
      Resultat: Godkänd
      Genomförd: 2022-04-01 13:33:35

Delgivande av elektronisk uppgift och signatur: 
      Godkänt: 2022-03-30 16:13:48
      ID: bb324aee-3989-4a09-b8c5-17bf4f9d0521

Robert Thunfors

robert.thunfors@gmail.com

Säkerhetsnivå: E-post, Kontoautentisering (ingen)

Signaturantagande: Förvald stil

Med IP-adress: 31.208.187.52

Skickade: 2022-03-30 13:31:02

Omskickade: 2022-03-30 20:01:46

Omskickade: 2022-03-31 08:46:10

Omskickade: 2022-03-31 10:44:47

Visade: 2022-03-31 13:50:23 

Signerade: 2022-03-31 13:51:26

Autentiseringsuppgifter



Signeringshändelser Signatur Tidsstämpel

Uppgifter för identitetsverifiering: 
      Arbetsflödes-ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Arbetsflödesnamn: DocuSign ID Verification
      Arbetsflödesbeskrivning: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identifieringsmetod: Elektroniskt ID
      Typ av elektroniskt ID: SE_BANKID
      Unikt transaktions-ID: 16d3fb3b-2d0c-5d61-84ee-1daeec691083
      ID-handlingens land: SE
      Resultat: Misslyckades - Undertecknarens namn är felaktigt
      Genomförd: 2022-03-30 18:05:55

Uppgifter för identitetsverifiering: 
      Arbetsflödes-ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Arbetsflödesnamn: DocuSign ID Verification
      Arbetsflödesbeskrivning: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identifieringsmetod: Elektroniskt ID
      Typ av elektroniskt ID: SE_BANKID
      Unikt transaktions-ID: 5f642c75-0c61-5fc4-ba25-e1f8ccd5c5a7
      ID-handlingens land: SE
      Resultat: Misslyckades - Undertecknarens namn är felaktigt
      Genomförd: 2022-03-31 10:09:45

Uppgifter för identitetsverifiering: 
      Arbetsflödes-ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Arbetsflödesnamn: DocuSign ID Verification
      Arbetsflödesbeskrivning: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identifieringsmetod: Elektroniskt ID
      Typ av elektroniskt ID: SE_BANKID
      Unikt transaktions-ID: 6a116b3f-ba98-5b7e-9b8a-8708c91f9095
      ID-handlingens land: SE
      Resultat: Godkänd
      Genomförd: 2022-03-31 13:49:47

Delgivande av elektronisk uppgift och signatur: 
      Godkänt: 2022-03-31 13:50:23
      ID: 141c4c05-b9c6-4bb8-baac-d62a4bfc7dab

Stefan Dalin

stefan.dalin@timra.se

Säkerhetsnivå: E-post, Kontoautentisering (ingen)

Signaturantagande: Förvald stil

Med IP-adress: 95.197.35.27

Skickade: 2022-03-30 13:31:01

Omskickade: 2022-03-31 07:19:49

Visade: 2022-03-31 07:31:44 

Signerade: 2022-03-31 07:34:45

Autentiseringsuppgifter
Uppgifter för identitetsverifiering: 
      Arbetsflödes-ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Arbetsflödesnamn: DocuSign ID Verification
      Arbetsflödesbeskrivning: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
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Till styrelsen och företagsledningen i Timrå Invest AB

Vi ser fram emot att träffas den 2022-03- för att diskutera resultaten av vår revision av 
intern kontroll och årsbokslutet för Timrå Invest AB (”bolaget”) avseende
räkenskapsåret 2021. 

Vi skickar rapporten till er före vårt möte så att ni kan överväga våra iakttagelser samt 
för att vi ska kunna ha en bättre diskussion. Vi ser fram emot att närmare diskutera de 
frågor som behandlas i rapporten när vi träffas.

Revisionen färdigställs och avrapporteras i samband med utfärdandet av 
årsredovisningen och vår revisionsberättelse.

Vi förväntar oss att lämna en revisionsberättelse enligt standardutformningen. 

I rapporten presenterar vi slutsatser från granskningen av interna kontroller samt 
slutsatser från granskningen av årsbokslutet per 2021-12-31.

Vänliga hälsningar,

Therese Malmgren Marlene Olsson

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

Granskning av årsbokslut och intern kontroll
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Sammanfattning
Granskning av årsbokslut och intern kontroll

En sammanfattning av våra fokus områden i revisionen behandlas på sidan 
3.

Fokusområden i revisionen

̶ Uttalande från företagsledningen

̶ Slutföra revisionsberättelse och underteckna

Utestående frågor

Sid [3]
Sid [7]Ej korrigerade fel

Sid [8]

Betydande brist i intern kontroll

Brist i intern kontroll

0

1

Åtgärdade brister i intern kontroll
från föregående år

2

Brister i intern kontroll

Mindre brist i intern kontroll

Det finns inga ej rättade fel. För rättade fel se 
sida 7. 

2



3

Document Classification: KPMG Confidential

© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English 
company limited by guarantee. All rights reserved.

Risker och fokusområden i revisionen
Granskning årsbokslut och intern kontroll

Betydande risk och andra 
fokusområden

Slutsatser

 Projekt/Investeringar
– I bokslutsrevisionen har KPMG granskat aktiverade och pågående projekt stickprovsvis med avseende på aktiverbara kostnader, att 

anläggningstillgångarna och avskrivningarna är korrekt avstämda och fullständiga samt värderingen av tillgångarna per bokslutsdagen.
– Bolaget saknar för närvarande anläggningsregister för sina fastigheter. Bolaget behöver också omfördela lagfartskostnader på respektive 

fastighet. Se vidare sida 5.

- KPMG har inte funnit något som tyder på att redovisade projekt och investeringar är väsentligt felaktiga.

 Intäkter
– I bokslutet har vi granskat att intäkter och utestående fordringar är avstämda samt att periodisering skett.
– KPMG har inte funnit något som tyder på att redovisade intäkter eller kundfordringar är väsentligt felaktiga.

 Efterlevnad lagar och 
regelverk

– Timrå Invest ABs verksamhet påverkas av ett flertal olika lagar och regler såsom Aktiebolagslagen, skattelagstiftning, 
Årsredovisningslagen, K3 mm. Den finansiella rapporteringen påverkas även löpande av nya krav inom bl a Årsredovisningslagen där 
det är av vikt att dessa hanteras på ett riktigt sätt.

– Vi har i revisionen varit uppmärksamma på bolagens efterlevnad av lagar och regelverk.

Förståelse
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Område Sammanfattning av iakttagelser

Avvikelser mot koncernens 
redovisningsprinciper Vi har inte noterat några avvikelser mot tillämpade redovisningsprinciper i bolaget. 

Väsentliga förändringar av 
redovisningsprinciper eller 
tillämpningen av 
redovisningsprinciper

Under året har styrelsen beslutat att från och med 2021 tillämpa K3 i stället för K2, detta har inte medfört några skillnader i de 
ingående balanserna.

Efterlevnad av 
skattelagstiftning och annan 
lagstiftning

Vi har inte noterat några brister i bolagens avgifts- och skattehantering.

Skadeståndskrav och tvister Inga väsentliga tvister eller skadeståndskrav har noterats.

Utvärdering av 
redovisningsfunktion

Redovisningsfunktionen för behöver kunskapsmässigt förstärkas för att kunna tillämpa de lagar och regler som krävs för ett bolag med 
utvecklingsprojekt som tillämpar K3. 

Problem i revisionen Vid starten av vår revision var bokslutet inte färdigt och inga bokslutbilagor eller specifikationer fanns till balansposterna, vi hade heller 
inte fått material levererat i enlighet med vår förberedelselista. Flertalet ändringar har skett under revisionens gång. 

Arbetsordning för styrelse och 
vd

Vi kan inte se att någon arbetsordning för styrelsen eller VD instruktion finns antagen för 2021. Däremot finns en upprättad och 
antagen arbetsordning för styrelsen för 2022.

Vi rekommenderar att arbetsordning för styrelsen och VD instruktion alltid antas av styrelsen i samband med årsstämma.

Redovisningshandbok/process
beskrivningar

Vad vi har förstått saknas redovisningshandbok för bolaget.

Tillämpade redovisningsprinciper och andra områden
Granskning årsbokslut och intern kontroll

Förståelse



5

Document Classification: KPMG Confidential

© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English 
company limited by guarantee. All rights reserved.

Iakttagelser från granskning av årsbokslut
Granskning årsbokslut och intern kontroll

Område Observation Rekommendation Kommentar från ledningen

Markfastigheter Bolagets fastigheter är i årsredovisningen klassificerade 
som anläggningstillgångar, i och med att fastigheterna inte 
är avsedda för försäljning i första hand utan marken 
planeras att arrenderas ut.
Vi bedömer det därmed som rimligt att marken 
klassificerats som anläggningstillgångar.

Anläggningsregister Bolaget har inget anläggningsregister för sina fastigheter. 
Risk finns att felaktiga värden belastar fastigheterna.

Vi rekommenderar att bolaget 
upprättar ett anläggningsregister 
där värde / fastighet framgår.

Fördelning av 
kostnader på 
fastigheter

Vi har noterat att lantmäteriavgiften för marken har 
fördelats lika över fastigheterna, vi anser att fördelning bör 
ske i första hand enligt taxeringsvärde.

Vi rekommenderar att bolaget 
tillser att rätt värden påförs 
respektive fastighet och att detta 
uppdateras under 2022.

Vi har upprättat en fördelningsnyckel som gäller från 
och med 1/1-22 för detta.

Indirekta 
fastighetskostnader

Under året har endast VDs lön belastat projektet Torsboda
med 75%, inga andra gemensamma kostnader så som 
hyra, kontorsmaterial mm har fördelats ut på fastigheterna.

Vi anser att bolaget bör upprätta 
en fördelningsnyckel för 
fördelning av andra kostnader på 
fastigheterna.

Aktieägartillskott Bolaget har under året erhållit aktieägartillskott från Timrå 
Kommun om 2,8 mnkr. Tillskottet har delvis ansetts utgöra 
driftsbidrag för att bedriva verksamheten om 1 450 tkr och 
resterande har ansetts utgöra kapitaltillskott för 
investeringar.

Vi rekommenderar bolaget att 
yrka öppet yrkande i 
deklarationen 2021, för att 
undvika skattetillägg vid 
eventuella förfrågningar SKV.

Rapportering
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Iakttagelser från granskning av årsbokslut
Granskning årsbokslut och intern kontroll

Område Observation Rekommendation Kommentar från ledningen

Lön VD Vi har tagit del av anställningsavtal för VD som anställdes 
per 2021-12-01 i bolaget. Vi har noterat att bolaget i 
bokslutet inte uppbokat någon lön för perioden samt andra 
sociala avgifter.
Då stora delar av lönen aktiveras bedömer vi att eventuellt 
fel är litet och bedöms inte påverka de finansiella 
rapporterna väsentligt.

Vi rekommenderar dock att 
bolaget rättar detta under 2022 
och att lön utbetalas från ”rätt” 
bolag i fortsättningen.

Bokslutsbilagor Vi har noterat att bolaget i årsbokslutet inte upprättat vare 
sig bokslutsbilagor eller specifikationer för posterna i 
årsredovisningen.
För varje sammandragen post i den balansräkning som 
ska ingå i årsredovisningen ska enligt 6 kap. 8 § BFL, om 
inte postens sammansättning klart framgår av bokföringen 
i övrigt, de belopp som ingår i posten specificeras i en 
särskild förteckning, som inte behöver offentliggöras. 

Vi rekommenderar att bolaget för 
varje post i årsredovisningen 
upprättar en bokslutsbilaga över 
vilka konton som utgör posten. 

Moms Bolaget har under året gjort en utredning avseende 
momshantering dels för fastigheterna och dels för bolagets 
hantering av presentkort. Utredningen var baserad på 
uppgiften om att fastigheterna i framtiden skulle säljas. 
Bolaget bör överväga om ytterligare momsfrågor behöver 
utredas då fastigheterna även är tänkta att innehas 
långsiktigt.
Vidare bör även en fördelningsnyckel för avdragsgilla delar 
för momsen upprättas.

Vi rekommenderar en översyn 
av bolagets totala moms-
situation, för att undvika 
skattetillägg vid eventuella 
förfrågningar från SKV. 

Årsredovisning Bolaget har under året övergått från K2 till K3 vilket ställer 
väsentligt högre krav på årsredovisningens utformning. 
När vi erhöll årsredovisningen saknades flertalet väsentliga 
delar avseende både principer och noter, samt att flertalet 
belopp varit felaktiga eller saknats helt.

Vi rekommenderar bolaget att 
skaffa sig nödvändig kompetens 
för årsredovisningsupprättandet 
kommande år.

Rapportering
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De betydande felaktigheter som identifierats under revisionen men som har 
korrigerats och deras uppskattade ekonomiska påverkan på [resultat före skatt] 
sammanfattas i tabellen nedan.

Granskning årsbokslut och intern kontroll

Rättade identifierade felaktigheter

Post och beskrivning Typ av fel
Effekt på RR efter korrigering

Belopp i kr
Effekt på BR efter korrigering

Belopp i kr 

Aktieägartillskott / driftsbidrag Faktiskt 1 450 000 -1 450 000

Uppskrivning anläggningstillgångar endast 
påverkan på balansomslutningen

Faktiskt 0 0

Summa 1 450 000 -1 450 000

Förståelse
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Bolagets övergripande förebyggande och uppföljande kontroller
Granskning årsbokslut och intern kontroll

Område
Övergripande kontroller och 
processer Slutsatser Gradering Kommentar från bolaget

Bankbehörigheter Vi har i vår granskning kontrollerat aktuella 
fullmakter från bank för att säkerställa att 
bolaget har uppdaterade behörigheter för 
att förebygga att felaktiga kostnader ej 
belastar bolaget.
Vi har noterat att ekonomiansvarig från 
kommunen och VD kan göra betalningar 
var för sig på bolagets konto i SBAB.

Att bolaget tillsatt två i 
förening på bolaget 
koncernkonto är en 
förbättring jämfört med 
tidigare år.

Vi rekommenderar dock att 
betalningar endast kan ske 
två i förening från bolagets 
samtliga konton.

Resultatuppföljning Vi har i vår granskning kontrollerat
protokoll, S  vtyrelserapporter och 
resultatuppföljning på månadsbasis för 
bedömning av hur bolaget följer upp 
verksamheten samt bolagets resultat och 
finansiella ställning. 

Vår slutsats är att bolaget 
har en god rutin och intern 
kontroll för att följa upp 
verksamheten och det 
ekonomiska utfallet på 
månadsbasis.

Avstämningsrutiner Vi har i vår granskning noterat att bolaget 
saknar en rutin för löpande avstämningar 
samt godkännande av dessa

Vi rekommenderar att 
avstämningsrutiner införs 
för att säkerställa att 
månadsboksluten är 
korrekta.

Rutin för fastställande 
av löner och andra 
ersättningar till 
ledande 
befattningshavare

Styrelsens ordförande har signerat VDs 
löneavtal. Lön har ännu ej utbetalats från 
bolaget se även sida 6. Arvode till 
styrelserna beslutas på årsstämma. 

Vi har inte noterat några 
avvikelser från detta. 

Attestinstruktioner Vi har i vår granskning noterat att styrelsen 
inte antagit någon attestinstruktion för 
2021. Bolaget har en muntlig rutin för 
godkännande av inköp och andra 
kostnader som belastar bolaget.

Vi anser att en skriftlig 
attestinstruktion som antas 
av styrelsen bör upprättas.

Attest av manuella 
bokföringsorders

Vi har i vår granskning kontrollerat att 
manuella bokföringsordara attesteras av 
annan än upprättaren.

Vår slutsats är att bolaget 
har bra rutiner för attest av 
manuella bokföringsordrar.

 Betydande brist  Brist  Mindre brist 

Förståelse





 Åtgärdad brist
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Viktig information
Granskning årsbokslut och intern kontroll

Syftet med denna rapport

Denna rapport har upprättats i samband med vår revision av årsredovisningen för Timrå Invest AB (”bolaget”), 
som har upprättats enligt årsredovisningslagen och K3 avseende räkenskapsåret 2021.

Denna rapport har upprättats till dem som har ansvar för företagets styrning, vilka vi anser vara styrelsen och 
företagsledningen, för att kommunicera frågor av intresse enligt krav i ISA (däribland ISA 260 Kommunikation 
med dem som har ansvar för företagets styrning), artikel 11 i EU-förordning 537/2014 och andra frågor vi har 
uppmärksammat under revisionsarbetet som vi anser kan vara av intresse, och inte för något annat syfte. 

Rapporten sammanfattar de viktiga frågor som identifierats under revisionen men upprepar inte frågor som vi 
tidigare har kommunicerat till er. 

Begränsningar i utfört arbete

Denna rapport är skild från vår revisionsberättelse och utgör inte ett ytterligare uttalande om bolagets finansiella 
rapporter, och inte heller ökar, utvidgar eller ändrar den våra plikter och ansvarsområden som revisorer. 

Vi har inte utformat eller utfört andra åtgärder än dem som krävs av oss som revisorer i syfte att identifiera eller 
kommunicera några av de frågor som omfattas av denna rapport.

De rapporterade frågorna bygger på kunskap som inhämtats till följd av att vi är era revisorer. Vi har inte 
verifierat riktigheten eller fullständigheten i sådan information utöver i samband med och i den mån som krävs 
för revisionens syfte.

Begränsningar i distribution

Rapporten tillhandahålls baserat på att den endast är avsedd som information till dem som har ansvar för 
bolagets styrning, att den inte kommer att citeras eller hänvisas till, vare sig i sin helhet eller delvis, utan att vårt 
skriftliga samtycke inhämtats i förväg, och att vi inte tar på oss något ansvar till en tredje part med avseende på 
den.

Rapporten presenteras enligt villkoren för vårt 
uppdragsbrev.

– Denna rapports distribution är begränsad.

– Innehållet i rapporten är baserat enbart på de 
åtgärder som är nödvändiga för revisionen.
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Till bolagsstämman i Timrå Invest AB, org. nr 556415-5231 

Rapport om årsredovisningen   

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Timrå Invest AB för år 2021.  
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Timrå Invest 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.  
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Timrå Invest AB enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att 

fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 
 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

 skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Timrå Invest 
AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Timrå Invest AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar  
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets 

organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt.  
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

 företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller  

 på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

 
 

Sundsvall den 1 april 2022  

 
KPMG AB   
   
   
   
Therese Malmgren   
Auktoriserad revisor   
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Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-04-27 KS/2022:29 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Årsredovisning 2021 med granskningsrapport och revisionsberättelse 
Samordningsförbundet Härnösand Timrå 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Godkänna årsredovisningen. 
 

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

 
Ärendet 
Samordningsförbundet Härnösand – Timrås revisorer har översänt revisionsberättelse och översiktlig 
granskning av Samordningsförbundet Härnösand Timrå för år 2021. Revisorerna har tillstyrkt att 
styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse 
Granskningsrapport 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2022 
 
 
 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET  
 
 
Andreaz Strömgren  
Kommunchef 
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Årsredovisning
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Ordförandes ord

Vem skLllie lro på dcn som i början av 2020 sa att vi kommer att leva med covid-19 pandemin

i 2-3 ;ir och samhället kommcr till stor del att vara nedstängt. Vi l<ommer dessutom inte kunna
gå på restaurang, konselt, se på sport live, gå på dans eller träFfas i Srsiska möten l bland är

clct kanske tlrr att \.i inte alltid vel vilka utmaningar framtiden bjuder på Trots alla dessa

hindcr, svårigheler och restfiklioner så har vi alla lengageradc i samordnjngsförbLrndet)

kämpar på och enligt min bedömnlng nått framgångar och tagit viktiga stcg i rätt ktning Vi

haI tjli stor glädje bevittnat en invigning av Arbetsmarknadstorget i Hämösand som utgör en

viktig platlform för arbetct med individer som behö\'el'e\lra stöd for att nå al'bete, studier

eller annan egen lairsorjning. Även i Timrå har |nan gjort stora steg när man rcformerat
arberet på torget sorn nu fått nytt namn och heter Konlpelenscenter. Man har där l)'ckats lyfta
samverkan mcllan berörda parter oclt hittat en bra systelnatik för arbetet.

Förbundet har nåll framgångar på samverkansområdet så sorn insatsen SA\'1, däl'man
verkligen har Fålt ctt viktigt genombrott. Vi vet ju alla vad s\'årt dct bli när individer hamnar

mellan två huvLrdmän där ansvarsområdena är oklara Sen \'äntar Yi nlcd spänning på hur vår
satsning på Insatskatalogen koInmer att mottas ule hos \'åra medlemmar' Den lås i brul< och

invigas under första h alvfuel2A22.

Förbundet i samarbetc med andra har under året varit en viktig aktör i att sprida och öka

kunskapen hos forbundsmedlen'lmarnas medarbetare i olika vikliga ämnen sä som psyldsk

ohälsa mm.

Jag scl nu fram nlot ett nytt verksamhetsår däl' \,i tillsammans kan fofisätta att Lltveckla

samverkan mellan förhu n d smedlemmarn a och alt llid.a till att lösa upp fler strukturella
knutar. lvled färre l<nutar så koInmer indlvider att i större utsträckning kunna fångas upp och

få rält stöcl

Jag vili tacl(a alla av förbundets styrelseledamoter, verkställande tlänsleman och ledamöter i

utveckli|rgsgruppen for ett gott samal'bete undel del gängna åretl

/* {-v,-

\1!

yl
§3
/'-Z?

Signering a!, justerarc
på vårje sida

Sida 2



Innehållsförteckning sidor

1.

t. t.

1.2.

l.t.
1..1.

1.5.

1.6.

4,

5,

6,

Signrrrng.rv lusrcI?rc
på varjc sida ^ \r-/"0" ,1*



1. Förvaltningsberättelse
Samordnlngslörbundet Härnösand Timrå reclovisar årsredovisning för perioden 1 januari - 31

dccember 20 21. Förvaltningsberättelsen ska omtatta/bcskriva ncdanståcndc områden i

enlighet med lagcn (2018:597) om kommunal bokfoling ocl'r ledovisning i tillämpliga delar.
Förvaltningsberalrelsens strlrktur töljer RKR:s rekommendatron R 15, mecl vissa tillämpningar
i förhåliandc till Iinsamlörbundens struktur.

Årsredovisnlngen innehåller en översiktlig rcdogörelse av resullat och
verksamhetsutveckling samt en redovisning av dct ekotlomisl<a utfallet for år 2021.

Tiii reclovisningen hor bilagor gällaniie slLltrapporter lrån insatser.

Orgqnisation
Samordningsförbundel Här:nösand Timr'å bildades den 30 november 2005, då alla fem parter
antog förbundsordningen. Förbundsordningen reviderades den 1l'anuari 2012 och denna
galler än i dag. SamordningstbrbLrndet:ir en iiislåcncle iuridisk organisation med
Arbelslörmedlingerl, Försäknngskassan, Regiorl Västernorrland, Härnösands kommun samt
Timrå I<ommun som medlcmmar. Styrelsen är forbundets högsta beslutandc organ och den

ansvarar för fölbundets uh,eckling och el{onomi. Sllrrclsens arbele regieras i
fbrbundsordnlngen. Styrcisen har lill sin hjälp en verkställande tjänsteman, som är anställd av

Timrå kommun och Lltlånad tlli förbundet. Verkstäilande tjänstemans uppgift är att leda

arberer inom lörbundet utifriin sl],relsens anvisningar'. I arbetsLlppgiFterna ing:rr det bl a att
bereda ärcnderl till styrelsen, \'crkställa styrelsens bcslut samt att företräda förbundet på

tl'änstemannanivå.

Uppdrag
Dc verksanheier som förbundet finansielar komplctte|ar m1'ndigheternas ordinarje
verksamhet. Sa mordnjngsförbundens uppgift iir i Första hand atl verka fiir att medborgare ska

1'ä stöd och rehabilitering till egen forsörjning. På individnivå verkar samordnjngsförbundet
genom att finansjera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.
SamordningsforbLrndct stödjer också aklivl insatser som syftar lill att skapa strukturella
förutsättningar for att m],ndigheterna ska kunna sanlarbeta bällre. Det kan t.ex. handla om
kompetensutveckling och l<unskapsutblrte.

Finansiering
SamordningsförbLrndel llärnösand'l'imrå finansieras via Försäkringskassan oclt
Arbetsiörmedlingcn med hälften av medlen, Rcgion Västelnon'land med en fjärdedel och
llärnösands l(ommun och Timrä kommun med resterande fjärdedel. 2021års driftsbidrag till
lör'bundet liån huvudmännen är 3 754 000 l<r.

V e rks q mh etsi d ö o c h vis io n
Visionen lör Samordningsförbundets arbete är att förbundct ska stödja arbetet med atl stärka
och utveckia enkla s:lmverkanslbrmer mcllan l(omrnun, region och slal, så att enskilda
medborgarc ö1<ar sina egna möjligheter till egen försijrining och förbättrrd hälsa.
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2027 2020 zo19 2018 2017

Verksamhetens ntäkter 3 754 000 3 754 000 3 811000 3 844 000 3 731000

Verksamhetens kostnader 4 418 000 3 296 000 3 742 000 4 140 000 4300000
664 000 4s8 000 69 000 296 000 569 000

So id tet 16% 49% 37% 41%

Antalanstä lda 0 0 0 0 0

1.L. Översikt över verksamhetens utveckling

Från vcrl<samhetsår'et 2 016 finns det en bcslutad fördelningsmodell som Iigger till grund för
den statllga till.telnillgen till Samordningsförbunden. Samordningslörbundet llärnösand
Iimrå köper in tjånslen verkstrillande ljänsteInan av Timrå kommun.

7.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk
ställning

För 2021 får Samordningsfai rb u n d et Hän1ösand fiInrå 3 75't 000 kr i driftsbidlag från
hLrl,udmännen. Tillsammans med det cgna kapilalet ibrfogade lilrbLrnclct aiver 4 792 000 kr'

för 20 21. Resultatet tbr 20 21 blev -664 000 kr. Anledningen till att förbundet gör ett
minusresuital är alt stlirelsen bedömt att det är'vjktigt att under verksamhetsår'et 2021 aktivt
arbeta for alt der egna kapitalet uncler året Ininskar, så atl del egna kapitalet liggcr under
20y0 vid ärcts slut. Med årets rcsultat har förbundct ett eget l<apital på 3 74 000 kr, vilket gör
att lbrbLrndets egna kapital nu ligger under Nationella rådels rekommendation om storlch på

eget kapital.

1.3. Händelser av väsentlig betydelse
Sty.elscn har under 2021 bcslutat atl finansiera yttet'ligare insatser utö\:et'de som angivits i
budget- och verl<samhetspianen för 2021, för att arbeta ner det egna kapilalel, sä det fdljcr-
Nationelia rådets rckomlnendation.

Covrd-19 pandemln har iiven Lrnder 2021medfdrt problem för såväl deltagare som personal
och remlttenler'. lIlt'örande har påg;itt under hela tiden, men i förändrade forrncr, exempelvis
färre i gnlpperna, utomhusakljviteter och hclt eller delvis digitaLl.

Pandemin har äveD medförl atl de flesta möten fiirbundet har närvaral på har skett via
digitala möten. 

^ven 
under 2021 har del bli\,it färre kollfet'enser vilket medfört alt avsalt

medel för resor inte använts enligt plan.

Styrelsearvoder blev under 20 21 högre än budgeterat, sä styrelseledamöterna har under
2021 hait elt högt deltagande trots pandemin. St],relsen har tagit till sig detta och inför 202 2

års vcrl(samhet utökat denna budgetpost.

L.4. Styrning och uppföljning av verksamheten
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisatron ,ned Arbetsfdrmedlingen,
F'örsal( ngskassan, Regon Västernorrland samt Härnösands och Timrås kommun, som

medlemmar. Sanrordningsförbundet leds av cn vald styrelse nled rept'esentanter från
samtliga fem myndigheterna, vilket ger sanlverkande parter unika möjiighctcr att utveckla
det lokala \'älfärdsarbetet. Styrelsen är samordningsförbundels högsta beslutande organ och

forvaltande organ som ansvarar för utveckling och e)<onomi. Styrelsens arbete regleras i

forbuncisordningerl. Styrelscn har till sin iljälp en verkställande tjänsteman.
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Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sq.relsemöten samt ett medlemsmöte och en
verksamhetsplaneringsdag. Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande
Iedamöter:

0rdinarie:
Lars Kempe, Timrå kommun
Nina Skj,ttberg, Härnösands kommun
Mats Höglund, Region Västernorland
Hans Skimmermo, Arbetsförmedlingen
Anna Reinholdsson, Försäkringskassan

Ersättare:
Sven-Å<e facobson, Timrå.kommun
Margareta Tjärnlund, Härnösands Kommun
Barbro Ekevärn, Region Västernorrland
Mikael Eriksson, Arbetsförmedlingen
Lotta Qvamlöl Försäkringskassan

Till stöd för sqrrelsens verksamhetsplanedng har en verksamhetsplaneriDgsclag genomförts
där styrclsen och utvecklingsgruppcn gemensamt arbetat Fram inriktning, mål For

finansieradc rnsatser samt verksamhetsarbctet samt uppföljning och utvärdeling.

För att sq/rciscn lätt ska kunna följa utvecklingen a\r de insalserna/projel<t forbundet har
medfinansierar har det arbetats fram en mall för del- och slutredovisning. \rarje insats/projekt
har även en styrgrupp där verkställande tiänsteman lngår och iöpande iår'rnformation onl hur'
insatsen/projektet fortlöper. Avtal tecknas med respektlve insatsägaIe där det flamgår'hur
redovrsning av velksamhelcn sl(all sl<e.

Stylelsen fö1jer upp budgetcn vid varje sl),relsemöte. samordningslbrbundet Härnösand
Timrå upprättar delår'sbokslut och arsbokslut. Öl,ersyn av styr'.lol(urnent och beslut om
intern ko nu'ollp lan har Lrnder året ha nteras av stlrelsen. I{onlloller med stickprov är utfört av

ordförande, ekonom samt verkställande tjänsteman enligt p1an.

Styrelsen har undervåren 2021beslutat om att Samordnjngsförbundet Härnösand Timrå
sl{åll blj medlem i Insåtskatalogen som är etl sökinstrument. St}rrelsen avsatle under 2021
159 000 1<r for arbetel med atl geno föra inventeing av ver'kseInheter/insatscr i Härnösand
och Timrås kommur.

lnsatskatalogen.se :ir ett sökinstrument pä inlernct, \,ars syfte är" att etfeklivisera och
rationaiisera sökandet efter insatscr for clern i behov a\r stöd mot egenforsörjning, in1<ludering
och ökad iivskvalitL Katalogen är framtagen av Samordningsforbundet CenlralJ Östergorland,
som är dess iigare Kalalogcn kan an\,:indas som elt vardagsverktyg för m],ndighetspersonal,
men den är ävcn öppen lör allmänheten. Katalogen innefattaf olil<a insatsel och verlisanlheter
som drivs av såväl kommuner, region, Arlletsförmedlingen som insalser/projekt finansieradc
av Samordningsfilrbund och p vata aktörer/civilsamh:ille. lnsalscrna drivs av aktörer inom
välfärden, som arbetar med individinrikrade arbetsDrarknads- rehabilitelings- inkluderings-
och utbjldningsåtgärder lör personcr som står utanlör arbetsmar'l(naden.

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och
ekonomisk ställning

1.5.1 Mål för verksamhetsarbetet under 2021
Förbundets styrelse har som övergripande mål att inom Härnösands och Timrås kommun
geografisl<a område svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan
kommunerna, regionen, Försäkrilgskassan och Arbetsförmed]ingen i sj,{te att uppnå en
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el-fbktiv resursanvandning och alt på så vis all<a/fdrbättra den enskildes förmåga att utföra
förr,ärvsarbcte

En viktig del i forburldets verksamhct är att skapa mötcn och dialog mellan förbundels
parter/medlemmar, men även Ined ö\,riga.tl<törer i samhälIet. Gcnom dessa möten skapas
tillit, kunskapsöverföring och ökad för'ståe1se för-varandras uppdlag, vilket även ökar
möjligheterna för en väl fungerande samverkan.

För att Samordningsforbundet ska vara ett \'ä1]<änt begrepp inom sitt område, hos alla de

ingående myndigheterna har styrelsen, verkställande tiänsteman och utvccklingsgruppen ett
ans!,ar atl bidra till att inFormation avseende förbLlrldel sp ds på alla nivåcr. Det krär's är'en

kontinLrerlig inlormation och konlmunil<ation där personliga kontakter såväl som förbundets
hemsida spclar en viktig roll.

Verksdmhetsmcil
- Minst 50 medarbetare hos förbundsmedlemmal deltar i sektorsövergripande

kompetensutveckling.

Kommentor: Planen var inlijr 20 21 alt genomfalra en l)'slsk träFl med fbrbLlndsmedlemrr-rarnas

medlcmInar', men på grund av det tbrtsåtta pandemiläget, hlc!, det svårt att genomföra den

unoer 202i. Ist;illet lbr dcnna t.:iffgenomfördes 1änsgemensamma föreläsningar lned temat
"Västemorrlancl fritt från vålcl". Föreläsningarna hade under föreläsningsdagarna 990
visningar och löreläsn ingarna låg sedan tillgängliga på nätet ]'tterligare 14 dagar'

Sq)relsen bedömer att tndlet or uppf;l|t iförhdllantle till de förändr.lde f(jrLLtsLlttning0t nLl

- Genomföra en behovsanalys - utveckla arbetet med att använda
helårsekvivalenter. Verkställande tiänsteman och utvecklingsgruppen tittar på
medlemmarnas behov utifrån tidigare erfarenheter, egna verksamhetens
statistik och aktuell omvärldsbevakning/forskning.

Ramn entd r:
Under våren har Lltvecklingsgruppen tittar på nledlemmarnas behov utifrän tidigare
erfarenhcter, egna verksamhetens statistik och aktuell onlvärldsbevakning/forskning och

utiliån det har ytterhgare projektar'tsol(nlngar till tijrbundet upprättats. Verl§tällande
tjänsteInan har haft eD träff med Verkslällande tlänsteman i Samordningsförbundet SLlndsvall

for'ått la clel av dcras arbete mccl helåt'sekvivalenter. Verkslällande tjiinsteman har under
höstcn, efter fördjupning i arbetel med helårsel<\,ivalenter, tillsammans med
u tvecklingsgru p pen påböriat arbetet med att utveckla behovsar'ralyser med hiälp av

helårsek\,rvalentcr.

Styrelsen bedömer qtt tnålet .ir upplillt.

- Genomföra ett medlemssamråd

l{amnentdr: VerkstÅllande tjänsteman har Llnder årct tillsa mmans med en al'betsgrupp
planerat och gcnomftirt ett mcdlemssamråd.

Sq)relsen bedömer att nå1et or uppfrllt
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- Sprida kunskap om Samordningsförbundets syfte, verksamhet och resultat hos

Åedtemmarna. Under 2021 §ka verkställande tjänsteman tillsammans med

ölTiga förbundschefer/verkställande tiänsteman utreda om de gemensamt ska

ge ut ett nyhetsbrev cirka 3 gånger per år.

Kommentar: Verkstäliande tjänsteman har informerat om Samordningsförbundet i

socialnämnden i Timrå kommun. Andra inplanerade informationstillfällen har avbokats på

grund av Pandemiläget.
ierkställande tjänstäman har tillsammans med övriga förbund i länet givit ut ett första

nyhetsbrev ochplanen är att fortsätta ge ut ett nyhetsbrev cirka två gånger per år'

Sqlrelsen bedömer att måIet dr uppfyllt i förhållqnde till de fördndrade förutsättningarna'

1.5.2 Mål för finan§ierade insatser

- Ökad samverkan mellan proiektets/insatsens aktuella parter efter avslutat
projekt/insat§.

Kommentar: tJtiftän rapportering och uppföljning i insatsernas styrgruppsmöten har det

under året framgått att parternas samverkan har ökats, då insatserna bland annatlett till
utvecklande av rutiner iom har implementerats i verksamheterna efter avslutad insats'

Styrelsen bedömer attmålet är uppfyllt.

- B0 yo av de totala uppsatta måten ska uppnås'

Kommentar: Utiftän rapportering vid insatsernas styrgrupper samt slutrapporter från de

insatser/projekt som 
",rilut"tt, 

framko-mer det att det endast är 3 mål som inte upp8/llts av

totalt 18 måI.

Styrelsen bcdömer an målel (ir uppfullt.

1.5.3 Finansiella mål
DetäIViktigtattförbundetharengodekonomiskhushållningochattdetfinnsmedelkvarvid
åretss]utforeventuel]aoförutseddakostnadel.Godekonomiskhushållninginnebäratt
förbundet inte får sätta sig i skuld och att de finansiella insatsema bör motsvara det som

förbundet i samråd med medlemmarna kommit överens om'

- verksamheten ska bedrivas inom den budgetram §om beslutats av styrelsen

Kommentar: Sqrelsen lade i sin budget och verksamhetsplan för 2021 en budget med

underskott. Uniervåren har styrelsen även tagitbeslut om att bevilja J'tterligare ansökningar

för att använda det egna kafitalet, som har blivit alldeles för stort enligt nationella rådets

riktlinjer.

Styrelsen bedömer qtt målet inte uppnåtts, men att det är ett qktivt beslut på grund qv att

minska det egnq kapitatet, för att följa Nqtionella rådets rekommendat[on'

- Överskott av kapital ska följa Nationella rådets rekommendation, d v s att inte

överstiga 207o av intäkterna.

Signeringavjustcrare
påvarle sicla

I t Sida8*,E *s P'



,(ommerad,"r Eftersom förbundet har byggr upp ett cget l<apilai som ö\rerstiger 200/o av

intäktema, har styrelsen under våren beslutat att bevilja medel till fler ansökningar och då

använda medel från det egna kapitalet, i och med har det har del egna l(apitalet minskat så att
dct inte längre övelsliger 20% av inläktel"na vid årets slut.

Stfrelsen beclönet att i1(ilet hor uppnåtts.

Förbundet ska vara siälvfinansierat genom medlemsavgifter och får inte teckna
lån eller krediter.

,(ominenaori Förbundet har inte tccknat nägra lån eller kreditcr.

Sqrrelsen bedöner ott målet hdr L!ppnåtts.

1.5.4 Målgrupper
De samverkansinsatser som Sam o rdningsforbLrn del linansicrar slia rikta sig till personer i
förvärvsaktiv ålder [16-64 årJ, som air bosalla I TiInrå e]ler Härnosands kommun och som har

behov av samverkande rehabilitering.

1.5,5 Individinriktade insatser

A rb etsn dr kn qd storg et H d I n ö s and
Målgrupp: Individer som är melLan I6-65 år och som äl' i behov av samordnat stöd för att
komma närmarc arbetsmarknaden

Syfter Att skapa en gemensam, slabjl och långsiktlg plattform där samsl,n och samvcrkan kan

utvccl<las.

Övergnpande mål:
Att samvcrkan ska leda till att arbetslösheten hos mälgruppcn sl<a minsl{a

i\,1älbara delmål:
-Att samtliga individel som lar dcl av arbetsmarknadstorgels insatser lär en

upprättad planenng i syfte att bll slälvforsörjande.
-Att deltagarnas självupplevLla anställningsbarhet ska öka.

Extra insdtser till utrikesfödda kvinnor
Målgrupp: Utrikesfödda kvinnor

Sytte: Att förberecla utrikeslbdda kvinnot'på hur det lungerar på elt arbele i Sr er ge. 0r rig.t

behov ttir atr kunna fungela i samhället och på lobb är att bli stärkt j sin självständighet,
l<unna ansvara för sina egna pengar, ha och hirntel'a bank ID, kunna hantera plattformar
kopplade till barnens sl<ola och barnomsorg, lä stöd i<ring h:ilsa InIn

MåI:
-10 kvinnor ska få arställntng.
-25 lsinnor ska kunna logga in med Bank-1D på försiikringskassan och arbetsförlnedlingen
-samtliga kvinnor som rngär i insatsen och som har barn på sl(ola, sl(a ha känneclom om

skolplattForm.

iu\ s
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Hdlsoprojektet
i\'lålglupp: Personer i arbetsför' ålder foll<boklörda i I imr:r ltommun, som på grund av rysisk
och/eller ps],kisk ohälsa har svårighe[er att k]ara av praktik, anställning eller sludier. Irör att
l(unna delta i projektet ska personen ha l{ontakt med en eller flera av projektets samverkande

parler.

Syftei Hälsoprojcktets fbkus på häLsa kornmer atl kunna ge deltagarna ork, motivation och

uthållighet att ta tillvara andt'a insatscr liån proicktets samverkande partcl'. f,rnken är ått
deltagarna i projel(tel såväl teoretiskt och praktiskt sl<a ges moilighet till n)'a l<unskaper inom

fj,r'a livsområden sorr är viktiga for hälsan; Kost, sömn, $ s jsk al(tjvitet, kognjtiva färdigheter'

Mål; Deltagandet i plolektet ger positiva eftekter på hä1san och därigenom också p:l förmågan

till pral(tik, arbetc eller studier.

1.5.6 Strukturövergripande insatsel

Stiirkt sa mverkan och komp etenshöj ande in s qts er
Nlålgruppr Arbctslösa lndivider i åldrarna 16-65 som är bosatta i Timrå komrnun och äi i
bsh6y 6r, samordnade insalser. Dcssa insatser är indjvidcentrerade föl'att deltagarcn sha

l(omnla närmare ett mäl om egen försörining och ett eget upplevt iörbättrat mående

Syftet: Tydliggörå samverkan mellan stat och kommun i kompetenshöiande insatser' Detta for
alt forbättra del deltagarnära arbetet genom att upprättir en god stl uktur tillsammans som

gynnar deltag;rren och främjal dennes behov och utveckling

Må !:

- KoInmunlkatlonspaket För rva processen ska skapas, skicl<as Lrt till samvel'kanspartners och

därefter tas i bruk
- Gruppcoachningsutbildning
All n:i ett indivjdcentrerat arbetc med deltagarcn och dess behov i centrum

- En LÖK for samverkan ska upprältas
- Öka antalet gemcnsarnma plancringal'j samverkan
- Dellagaren forblir insl<riven hos samve|kallde mynclighet son löljer upp
Alt skapa diaiog kring samverkan.

-.\tl r_olJs oJ, \dmrLrk- "rr4
- Att sl{apa samarbetsfb ner soIn tydliggörs i en LOK.

- Atl tydliggöra l vilken organisatjon insatsen For indivjden bor ske i

SAM
Målgrupp: Pcrsoner med samsjuklighet som både har psyl(isk oh:ilsa och missbrtlksproblem.

Syfter Skapa en tjdhg samordnrng och helhetssyn gällande personer Ined samsjuklighet som

både har ps],kisk ohälsa och missbrlrksproblem. Det linns behov av att finna sInidigare sätt att
samverka mcllan kommunen och regloncn för all öka dcn enskiLdes möjligheter att fungera i

sanhället. lanken i denna tnsats är att skapa en samsyn för dcssa personer och atl öka

förståelsen för varandras möjligheler och kompetens. Insatsen behövs för att incli!'iden inte

ska hamna i kläm samt for alt få biittl'e insatscr och lör att skapa cn fungerande

saInverkansstrLrktuf.

Mål: Att utifrån erfarenheten av samarbetet kring personer med samsjuklighct i fbrm av
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psykisk ohä1sa och missbrLrl(sproblem utarbeta hållbara rutiner för samarbele mellåIr

IIärnösands kommun och regioncns oppenpsyl<iatri som ska impiemcntcras i respekljve
ol'ganisation.

SIP/SKIP
Målgrupp: InvåDare I Timrå kommun 1B-63 år som illte klarar sin egen fol'sörjning och stiir
iångt frän arbetsmarknaden pga till cxempel somatisk eller psykisk ohälsa, social problematil<

och behover samordnade insatser t'iir atl komma närmare arbctsmarknaden eller till rätt
soclalförsäknng.

Syfte: Atl utveckla en process mellan Socialforvaltningen och bcrörda myndjgheter vad avser

samverkan för mälgt'upper. Ilenna process ska leda till att personer när cn egen hå1ibar

forsorjning via rehabiliteling och egct arbete eller slLldier alternativt \:ia öv1iga

socialforsäknn gssyslemct

Målr
- Andelen genomforda samver'l<ansmöten via modellen S lP sl<a öl(a, minst 3 0 möten per år ska

genomföras.
- Kännedonl och praktisk kunskap om lokala överen skom rrelsel' meLlan region och l<oInmun

ska finnas hos majoriteten av pclsonalen som m ötel' målgrupper hos soclalföl1'allningen och

Premjcare. Via cnl<älundersökning görs ett utgångsläge samt slutredo\.isning
Systematisk uppföljning av övercnskommelser mellan kommun och övriga m]'ndigheter sl(a

iika jamfört mot laslslällt startläge.
- Projel{tet ska ta fram underlag för implementering

Psykiatridag ar
Psykiatrldagarna är ett återkommande arl'angemang sonl syftar till ökad forstäelse för
och kunskap om ps],kisk ohälsa, psykiska sjul(domar och .less l<onsekvenser. Detta är ett
iln'angemang r samarbete mellan Länsverksamhet Psykiatrivu\en, Barn_ och
ungdomspsyl<iatrin och Rättspsykiatrin iRegion Västernorrland s.lmt Sunds!'alls
Kommun, Brukarradct Västernorrland, Samordningsforbundel i Sundsvall samt

Samordningsförbundet Härnösand Tinlrå.

t!4ål: Bidra till öl<ad forståelse och kunsk.rp lrring psykisk ohälsa, ps.vkisk.l slukdomar och dess

konsekvenser.

1.5.7 UppJöljn ing och resultat för avslutqde individinriktdde insatser

PROJEKT/IN5ATS MALUPPTYLLELSE

NEJ

Arbetsmarkradstorget
Härnösand

dvergripandc proiekunål:

1 Att samYCrk:n ska leda
tilL att arbcrslash€ten hos
milgrxppen ska minskä

i la, måler har uppnår$
Ihar bekräftats a\,
ArbetsiörmedlingenJ.
Detta mål är ctt
övcrgriparde må1, som
fbrvisso är mätbart, n1en

hur slor del av resultatet
som beror Dä sanlvcr-kan
kan intc fastställas
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Nlätbara delmål:

1 iltt salntliga lndir.ider

arbersrnarknadstorgels
insatser iår en u|pr'ättad
!lanering i syltc att bli
sjäh,försörlande

2.,ql. dcltagarnas själv
upplcvda anställnirgs

1. l.r Samtliga indir.idcr
soln får/fått insatser i
samverkår h.rr 1åai en
indil'iduclL
handlingsplan.

2.lä. De personer som
hillills har hLrnnit giira en

uppföljande skattnmg är
förhålland(vis ä. Bl: nd

dc fu so11 gtort en

upplaljarde skaitnnrg
har salntliga ökrr sin

anslälLninssb.rhei

Extra insatser till
uuikesfödda kvinnor

l. l0 k nnorska rä

2 25 k!lnnor skå kunna
logga in pa Bank id p:i
iars:ikringsk.ssnn ol]h

arlrrtslir rnredlingcn

3. Salntli:n l-f irmor som har
ba.n på skoLa ska na

1.Ja 16 klinnor har lålt
anställning.

3.la, alla h:r r lått

2. Nej, hittills ar det
1,r kr.innor soln kan

sjnh'a.

1.5.8 Uppföljning och resultat för avslutade strukturövergripande insatser

PROJEKT/tNSATS

1. Ja. Kommunikatione
pel<ete1 har nitl nl hll
aktuälis,rranic s..m'
r,erkansLrårter sa t
interna komnmnala
enheter som:rrbelar
mcd målsruppcn sorn:ir
i beho!:r! !,:r:L in-(atser.

2. la. Arbetsniarknads-
handledama har under
årct slutlörl.n grupp
coa.hningsutbildning
inom vc.Itygct och
metoden Biologdesign.
Bådc AVH ocli
dclrågarna som lått gå

denna gruppcoaching är
myckci posrLrva lill
meroden och rcsullatct
som .lel kambfingar

3.la, dock eltarbele
som kontinuerligt
lör:indras jämtc

1 Konlmunikationspakcl Lr
n!,a processen ska si(åfas,
skirkas Lrt till samv.rkans-

f:rmers o.h därciter'Las i

3 Att n, ettrndil,id.cntrerat
arbete rned dcltaga.en och

dess bchov i cer)lrLnn.

2.Gruf pcoal:hningsutbildning

Stärlrt samverkar
och
kompetenshöjande
insatser

Sigfcflng äv iustlrarc
sida 12

4 /p 'a, \N,-



.t. ln l0K lö. san!,erkan sk.

5. Ök.1 anralcr gcmensamma
plancringar r samverkan

6. Delt.learcn iörb1ir
msknven h0s saml'erkandc
mJl1digher sonl löljcr upp

7. Att skapa dialog luing

dellagarna Ellar'bets
säll och slrulrlrr är säll
dar individen, som !.i
finns för, :ir den sorn
slyr sina behov och li
slöllar längs \.ägcn Ined
de insatser som önskas

5 la. tn uod slnLkluf
I:r lagts genom

p.l{etet och darmed
filr.nklar, och lörbättrat,

plancdngar

6 la,l.lr'ls I g.unden
in,ns er r,ilia hos:111a

saml crk.n(lc pa.tr-f

komnrLrnik.lion liirh^
rncd bland!t resuliat
Det är mskdl'nirgen
\_o m rralit srrafsst men
etter diskussioner
mcllan partcr srr !:
nroiLgheier rll
iörbättring soIn !i
,ortsatt a.bernr' f,idale
!å ldr att nå n1åLct

7.Ia. En nyciict god
start har glor!s och de!
är eft ständigr
utvecklande mii. Dock
ar aiLa sam\'erkans
pallcr öppna tilltucd
beck, ldrbätlring och
rillsammansarbelc
v:rfä goda di.rloger
håL1s

8.Ia, Sarm'erkansytan
Iir rrn.ler )rcr lramsr
llarit digitalutifrån
pandemin vilkel
lungerat bra undcr
omständigheterra

4 Nej, men viljan och

irlånen på en LÖK
flnns och cn dialog har
förts ur)der'2021
rnellan
sanlverkansparterna i
er planering onl atl
der sha upprättas år
2422_

Srgncring al. lustcrare
på varlc sidä

NS Slda 13

2 t4/ '+.5 \fir



9 rlft skapa sanlarbelslornrer
som Edliggörs i ef LÖK

10. Att §'dliggöra ivilken
orgamsation rnsatsen lii.
indi/iden bör skc i

10 Ja, dclvls. Arbetet ar
på m)cket god \'äg
genom både intcrn och

extcrn l(ommunikatior

9. Nej Samlal har
påLrörlats orn cn LOK
mcn dcn är ej :1nnu

skriven. Dockharflcra
samtallörts k.ing
samarb-atslormer och
derås Idljgginande

SAM l \tr uiifrin erterenhctcn av
san1arlretel krinq Iersoner
med s.nisjulriighet i for]n år'

missbn:ksproblem utarbeta
harllbara rulincr lor

Häfl1ösan.ls komnur och
regioncns öpf enpsykialri
som ska Lmplerncnrcras i

respektirrc orqanrs.rhon

l.la. Ekonomi oclr
l{Lxer cnhelen har

öDpenps!kialrislre moti.
h ttål h:,llbara rutincr
sorn impLeme!lteras j

rcspeklive organisation

lillänrpas ären eller trro
jektets slLrt Små änd'
nngar ikontakl)tor och
förhållnmgssätt har
skapat bättre filrLrl
siltlnin!ar iör arbctc.

PsykiaEidagar 1 Bidra lill ökad lorst:ielse
orh kunskap kring ps l<jsk

ohälsa, psykiska sjui(domar
och dcss konsehvenser

1. Ps],kiarridagarna
gcnon1fordes unde:
2021i di-sital lorm och
sändcs 1'ia l(]utrtre Det
i ar ce 25 00 antal
r.isrnigar und.!'de $:
dagar lore-l:isninga: na
pågick. \,.ra! 1100
unika rittare. Under
lnreläsningarna slällde
dcltagarna :kli! t ir'agor

Förelisn ruåma låg

eller sandningcn kvar
påYoutube i tr':i leckor,
sl de som inlc kundc
d.lta i ii|csändninqen
hade möjLighcr all sc

signernrg.vluslerare
I\ Sida 14
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1.5.9 Balanskravsresultat

Bqlqnskravsresultatet berdknas enligt följ qnde:

= Årets resultat enligt resultaträkninBen
- Samtliga realisationsvinster
+ Realisationsvinster enligt undantagsmö jlighet
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöilighet
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper
= Balanskravsresultat

Not 2427

-664
0
0
0
0
0
-664

7.6, Väsentliga personalförhållanden

Samordningsförbundet Härnösal1d Timrå har ingen egen anstäIld personal och har därför inga
egna avsättningar för pension. Verkstäilande tjänsteman och ekonomtjänst köps avTimrå
kommun genom avtal och Timrå kommun hanterar löner och lönebikostnader, inräknat
pensioner.

2. Resultaträkning

Resultaträkning
Belopp i kr. 2420

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskdvningar
Verksamhetens resultat
Finansiella inläkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster

Årets resultat

2

3

3 751

0
,664

0

0
-664

0

-66+

3 754
-3 296

0

458
0
0

458
0

458

Signering av jr sierare
påvarje sida

l!\ Sida 15
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3. Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr. 2027-12-31 2A2A 12 31Not

Tillgångar

0msättningstillgångar
Fordringar
Kassa och bank

Summa omsätlningstillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital

Åaets resultat
Öwigt eget kapital

Avsättning
Skulder

KortfristiBa skulde. 5

Summa eget kapital, avsättnirtgar och skulder

Ansvarsförbindelser

165
2181
2 346

2 3+6

B4
2 018
2142

2102

-66.1

1t]:JE

L 972

2 3+6

0

458
sB0

1 064

2 702

0

Signering a!, tuslerare
pil vårte sida

l'\ Sida 16

2ryl\b 
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4. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys

Belopp i kr 202L 2020

Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital

Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskninB kortfristiga skulder
Kassaflöde fTån den löpande verksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets bö.jan
Likvida medel vid åfets slut

5. Driftredovisning

-661
0

-664

-81

761
2 018
2182

0

458

725
521
649

7 to1
911

2 018

Udall
2021

Budget
202L

A\'1-ikels

2021

utfäIl
2020

Belopp tkr Inäkt Kostnad Nefto Nefto+ Uffall-
Budget
netto

Intiikt Kostnad

Bidråg 3 754 0 3 751 3154 0 3 75,1 0

Projekt 0 -3 481 -3 053 ,+31 0 2 319 2 3.r9
lnhvrd Dersonal 0 -804 -804 -800 I 0 -422 422
Stvr€hearvod€ 0 t5 t5 60 -15 0 84 -84

0 ,23 -23 -25 2 0 -23 23

Övrlqt 0 43 11 0 48

3 754 4 418 664 ,227 111 3 754 -3 296 458

'Anges netto eller brutto ulilrån hur budgeten har beslutats.

Signeringavjustcrarc
på varje sida >':iw



6. Noter

Not 1, RedovisningsPrinciper
Årsredovisningen äritillampliga delarupprättad i enlighet med LaB [2018:597] om l(ommunal

bokföring och iedovisning samt rekommendationer från Rådetför kommunal redovisning. vissa

anpassningar har gjofis till Finsams verk§åmhet.

Not 2. Verksamhetens intäkter
2027 2420

Ddftbidrugfrån staten
Driftbidrag från Timd kommun
Driftbidrag från Härnösands kommun
Driftbidrugftån region
Summa

Not 3. Verksamhetens kostnader

1877
469
469
939

3 75+

2421

latT
469
469
939

3 754

2020

,qrbetsmarknadslorget TLmrå

All bryta mbnster
Nya!lii da kvrrtnor till arbele
St:irkt samverkan och kompetcnshöjande insätscr

SAX,1, Hiirnösand
Hälsoproiektet
Arbetsmarlrnadstorget Härnasand
Insatser För utrikcslödda l«'rnnor
S] P/SKIP
Insaaskataloger)
lnsatscl fbr förbundslltedlemmars personaL

Psykråt clagar
Summa insatser
Stl'reise
Kansli
Ör,riga kostnader

Summa Kostnader

Not 4. Fordringar

0

0

0

850
650
522
793
200
310
729

0

31-)

3 +84
73

804
55

4 4lB

500
500
200

0

0
560
540

0

0
0

19
0

2 379
B4

822
71

3 296

2027 12 37 2024 12 3t

Momsfordrun

Not 5. Kortfristiga skulder

165

202L-72-31

B4

202A-72-31

Lcverantörsskulder
UpplLrpna kostnader

7 737
24L

996
67

Signcri!lg av iusterarc
N> Sid a 18

4 \t ,w-
^, 
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7. S§relsens underskrift
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild avverksamhetens resuitat samt
kostnader, intäkter och förbundets el<onomiska stäl1nin8

[Då varje ledamot sitter på person]igt mandat ska de inte sk va under i egenskap av
representant för en m,'ndighet, utan från sin roll i Samordningsförbundets styrelse.J

loll'03 lt i,,^'.'

Za-
N a m n fö rtydljga nd e

Ordförande lvrns Kerrpe
Namnförtydligande N tnc\ !k\Ub{Y9
Vice ordföran.le

U (r-,
I t1L-)tJt, -1a+,4,.

Narrnför{dligande *rru,. Surna- n o
Ledamot

Bilagor
1. Slutf.l p ort fiån insats en " SAM'
2 Sluirappofl a in insatscn ",qrbetsm.rrknadstorg HärniisanC'
3 Slutrapport lrån insatsen 'Extra insatscr till utl.ikesfödda k\ rnnor"

4 Slutreppo11irån ir)satsen " Stärkt sa mverkn n och kompel€nshöland. insatscr"

NamnFortydligande

nttA /) .)
/t// .+ t,/ / ,/ /,/

Wl{7L147/z'''''''''''-; - /...
Narnnlöruy'dligalde, /_ / ^l
tec'antor /YdfS Fal/ul1 L/

Signe!rngåvlusterarr
t': Slda 19*/i?v

Ledamot
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Slutrapport

Denna mall ska användas vld sluträpportering av insatser finånsierade av .

Samordningsförbundet Härnösand-Timrå. Slutrapporten ska sammanställas och redovisås till
förbundet enligt avtal,

foniakiuppglfter till förbund€t:
Ulrika Sahlin, Verkställande tjänsteman
Samordningslijrburdet Härn6sand Timrå
Te.minalvägen 10,861 36 Timrå
ylrika.sahlinOtimra,5e

1. lnsatsen

2. Följande förbundsmedlemmar har sökt medel

3.1 Bakgrund till insatsen
Upprinnelsen till projektet är att det saknades en tydlig samordnlng och helhetssyn

llgnde personer med 5amsjuklighet som både har psykisk ohälsa och

lniatsens namni
SAM

Tidsperiod:
2027 - 0 7 -07 - 2027- 72- 3 7

Beviliat medel:
650 tkr

Ansvarlg för tenomförande av Insats - Organisatlon
Härnösands konmun

Kontaktperson tör insätsägåre
Solbritt Höclund

E-post
Solbdtt.hoglund@ha.nosand.se

Organisation - medsökande
Region Västernorrland
Konta ldp€rson
Kristina Mårtensson

E-post
kristina.mårtensson@rvn.se

3, lnsatsbeskrivning
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missbruksproblem, Oetfanns behov av eh smidigare samverkan mellan kommunen och

Regionens Oppenpsykiatriska mottä8nin8 för att 6ke den enskildes möjligheter att
fuh8erå isamhället.

3.2 syfte m€d insatsen. Beskriv kortfattat vilken förändring som ville uppnås med

iasätsen?

Upplevelsen från både kommen och öppenp§ykiätrin va. initialt att samverkan fungerade bra

på handlägga.nivå men att det var personbundet och att det §aknades slruktur för samverkan

Bäde socialsek.eteräre och behandlare inom vården uPPIevde att ansvaret för insatser ofta
sköts över till respektive huvudman. om utredningär och insatser §ker samtidlgt från både

kommun och öppenpsykiatrin kan den enskilde få bättre insatser, vilket välstämmer överens

med nationella riktlinjer inom mjssbruk och beroendeområdel.

3.3 Målgruppen för lnsaisen
Pe,soner med missbruk och psykisk ohälta som både år akuella inom öppenpsykiatriska

ineen och kommunens Ekonomioch vuxenenhet

4. Resultat och ltfäll av insaisen

d.l ln3åtsens mål
Ange uppsatta målföt insatsen

Att utif.ån erfarenheten av

samrrbetet krlng personer med

samsjuklighet iform åv psy&isk

ohålsa och missbruksptoblem
uterbetå hållbårå rutiner för
sama.bete mellan Härnösand5

kommun och regioneng

öppenpsykiat.i som ska

lmplemellteras i respektive
organisation.

Har målet uppnåtts? Ja

€ller ne,

Ja

Utfall/r€sultåt f ör respektive
mål

Ekonomi och vuxenenheten
har tillsammans med
öppenpsykiatriska
mottagn in8en hittåt hållbara
rutirler som implementerets i
.espektive organisation och
kommer atttillämpas även

efter proiektets slut. Små

ändrintar i kontakytor och
förhållningsåitt har skapat
bättre förutsättningar för
samarbete.

4.2 A6etssått och verksamhetsbeskrlvning för inJatsen

. 6enom regelbundtia behandlingskonf€renserta uPPtemensamma ärenden. Efter att
(lientlpatient givit såmtycken lyfts ärenden i beredningsguppen. Planeringar i

ärendena fölis upp. Vad är båst för patientÅllent diskuteras o.h vilka insatser kan 8es
åv respektive or8anisation, Möjli8het till arbetstråning diskuteras och eventuella

remisser till komffunens arbetsmårknadlenhet, Funderingar sker om det behövs mer
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utredning/medicinerint, undertag för sjukersättning, å. d;;;dra ;ktöro ir;
regionen som behöver konsulteras mm.

Representant från komrnunaips!*iatrins biståndsenhet samt ett särskift boende här
bjudits in till möten när de haft ett gemensamt ärende.

iå ,ic se*errsa,,r,r.r .ri;rerra irar rrrar r rx iså ragir u11r avirierrr iiier ar;e å,r,i(ie,r ii;r d,, ..
vilka stödinsatser.espektive organisation kan ge.

Respektive organisation har informerat varandra om den regionala utaedninBen om
sämsiuklighet samt Staten5 offentliga utredningar gällande samsjuklighet.

;il:'rJn::'"'''"e+6r<k' '|,rvr.k!,<..h h,,rr.ån 6åh.käh^råriä könrekrvä,errör

Mälsättnjn8en har vårit att hitta hållbara strukturer som effektiviserar insatsernå för
individerna och skapar en vinst även för medarbetarna i orgänisationerna,

4.3 Awikelser från plänering (avseende ekonorrrt, tiUsptaa "tt,:riEGiiEffi-05äkerhet skäpades i börjän av projektet kring syftet med pro.iektet och förväntat resuttat.
Under digitala m6ten mellan handläggare på Ekonomi och vuxen tFO och öppenpsykiatriskä
mottagningen framkom det initialt olika synsätt på hur projektet skulle drivas oih hur
§amarbetet skulle kunna utvecklas. Framför allt herodde frustrationen på olika förväntningar
f.ån olika personalgrupper, om någon inom öppenpsykiatin sku[e få avsätta en viss der av sin
tjänst till att delta i proiektet eller skulle allpersonalskulle vara delaktigå.
Efter flerä samtal mellan enhetscheferna skapades en gemensam syn p; hur projeldet skulle
driväs. Målet i projektet ändrades också från individnivå till att utårbeta en struktur kring
samverkan,

4.4 Beskriv uppfölinlng och utvärdering av målen
Hur hararbetet med uppfölining och utvärderlng genomftirts och med vilka har det
kommunicerats?

under projektets gång här respektive enhetschef från kommunen och regionen utvärderat hur
samärbetet fungerat och vad som skulle kunna fiirbättras, hur kunskapsöverfortng kan ske
samt hur man ska kunna implementera arbetssättet fra m ledes.

5. Analys

5.1 Valka effekter för insatrens aktue a pa.ter, trar in.ratsen Ui*agit iillfiar -,r,§äts""
påverkat befinttiga verksamheter? T ex, har behovet av offentlig försörjning minskat?
Har antalet besök vld primäruård, socialtjänst m.fl. minskat? Har det uppstått några nya
behov?
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5,2 Hur har insatsen medfört förbättrad samverkän mellän insats€.s aktuella pa.ter?

Samarbete har förbättrats i stor utsträckning. Det har skapats lättare kommunikationsvägar

och behandli nserna kommer att fortsätta efter projekt€t.

5.3 Eerkriv tillvaratagna erfärenheter och lärdoma.från insatsen

vilka lårdomaroch erfarenheter har respektive samve*anspart erhållit? Vad har gått bra och

mindre bra i arbetet?

Förståelsen för varandra§ verkamhet har ökat och samärbetet mellän

behandlingskonferenserna har förbättrats. lnsiktEn om att lagstiftning ex LPT kontra LVM

lbland kan försvåra samarbetet. Trots att handläggårna villsamarbeta och hitta de bästä

insatserna Jör klienten/patienten 5aknas lbland förutsättningar att åstadkomma förändrlngar

vilken kan bero på båd€ indMden och orga n isationernas förutsättningar, Det kan också vare

låttare att samärbeta externt iförhållande till intern samverkan.

5.3 Eeskriv på vilket sätt lärdomär av insat§en kommet att implementeras

(organlsatoriskt, fi nansiellt och innehållsmä5si8t)

Behandlin8skonferenser kommer att fortsätta efter projekttiden utgång. smldiga

rutiner har skapats och oa!§ett vad den nationella samsiuklighetsutr€dningen kommer

fram till så h a r förutsättninEa rna ökat för ett båttre samarbete.

5.5 geskrlv eventuella identifierade sygtemfel sori påv€rkat utfall och resultät

Motstridig lagstiftning, exempelvis oklarheter när det 8äller tillämpning av LVM och LPT

innebär svårigheter att samarbeta mellan de olika huvudmänren, otydliga ansvar§områden

mellan regionen och kommunen påverkar samärbetet §am't att möjllgheten att erbiuda

adekvata insatser påverkas av att sämsjuklighet inte är ett priori

fumarbetet har blivit lättare och individerna har uppskattat samärbetet. Det är svårt att

utvärdera om antalet besök inom primärvården eller öppenpsykiatriska mottagningen

minskat, likaså om behovet av ekonomiskt bistånd och missb.uk minskat Nya behov av

ett bättre samarbete inom reEionen och kommuhens enheter har tydliggjorts

i1",,"1""., ," ",,, ,., ", 
j,.' 

"1'1'..1, "1- 
l'"' iL.l "".1., p, -j-i.iii.i.,,, i", ".,,.,1 i,,',,,

öppenpgykiatrin har fått information om insatser inom kommunens öppenvärd och

kommunens handläggare har fått informationen om regionens möjligheter till insatser.

Respektive organisation här skåffat mer kunskap kring samverkan gällande personer

med samsjukl;ghe't i andrå re8ioner, bländ annat a Halland och Västar Giitaländ.
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Ekonomisk rapport

Redovisä era totära kostnaaer toii@
anvånts vad var orsaker och om det haft konsekvenser för Innehåll och utfall av insatsen

(ostnädsslag Budgei Utfall
Aktiviteter (ange typ av aktivitet t ii, mAe,
seminqrier mm) Digitala möten och utbildninaar

0 0

Externä tiänger (typ av köpt tiänst) 0 0
Löneko§1näder 650 tkr 594 889 kr
Lokalkostnader befintliga befintliga
Materiäl (ange typ av material) 0 0

Resekgstnader (ange typ av attiviter) 0 0
övrlga kostnaiEr {anBe typ av övrigå kostnäder} 0 0
Summa

7. underskrifter

Organisätion:
Härnösands kommun
Ort och datum:Ort och datum: l

Härnösand 2021-11-15

Ort och datumi Härnösand 20221-17-75

TF Anna"Karin Rudberg Larsson

fu na.-h.uyk.*,,r"1,fu ,,
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Arbetsmarknadstorget i Härnösand

Slutrapport

Denna mall ska användas vid slutrapportering av insatser finansierade av-

Samordningsförbundet Härnösand-Timrå. Slutrapporten ska sammanställas och redovisas till
förbundet enliBt avtal.

Kontaktuppgifter till förbundet:
Ulrika Sahlin, Verkställande tjänsteman
samordningsförbundet Härnösand Timrå

lermrnalvagen .tu/ öb.t lb I rmra

ulrika.sahlin@timra.se

1, Insatsen

2. Följande förbundsmedlemmar har sökt medel

Arbetsmarknadstore i Härnösand
Tidsperiod:

2027-07-07 - 2027- 72 -3r
Beviljat medel:

900 tkr

ansvarig fö. genomförande av insats - Organisaiion

Arbete och integration, Härnösands kommun
Kontaktperson f ör insätsägare

lssam Sässi

E-post

lssam.sassi@harnosand,se

Organisation - medsökande

Arbetsförmedlingen i Härnösand

Hans Skimmermo
E-po§t

Hans.skimmermo@arbetsformedlingen.se

Organisation - medsökande

E-post

Organisation - m€dsökande

E-post
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3. lnsetsbeskrivnint

4, Resultat och utfall av insatsen

Är 2017 genomförde Arbete och jnteEr

'"-",a" 
i"*,ro,u, 

"a; :H#:ffiTi,,:ii"",l?:li:ft,äHäilåä #i,;:i:: ili,
l^l:.1:1 "Tr:.1." me an olika myndrsherer. Förstudien tydtiggjorde att de*anns ett
ff:::äTljfll"lT**I',ltfi:H"T,",t,n. »"tt. .uJ.nili,nä#oli,o,n,,on,*o
som särskilt utsatta grupper och ar i b"iIen 

hög andel av de arbetssökande kategoriseras
arbetsma*nadeniå#;;;;;;":;li"';l,TI""J,;,i_t;ä["Jåtf 

äi-#åH,JJl;,hitta andra vägar inför etabreringen på arbe"."*""0"". o,ioro*är.rll#å"omstrukturering innebär minskad tillgär
faktor som pekade på *n** 

", 
,",ii"u*jlu,l"lrfntemot 

medborearna var vtterligare en
Förstudien visade även att samtlisa oart
såmvFrt.h fÄ..++ *r--r_- -_,- , ,: . 

er hade en samsyn kring behovet av förstärkt

s.r eatgruna t, insatsen

samverkan rör att minska arbetsrisheten ocr. ,.r.1å. iäiä..'n'iåii iliiix'01".'il1'#, ,,,, 
".. 

,,påbörja uppstarten av ett arbetsmarknr
;" J;il;* 

";;;;,"#iäT:ill,T.;","-; iilffi:,j#i:il[:i#;:i;i,"åi.:xJa

Syftet med insatsen var att stårta upp och påbörja implementeringen av eftarbetsmarknadstorg. Detta för att kunn
samordnat och mångfac"tt"r"t ,toa t:rll9ta 

målgruppens behov av tillgänglighet och ett
att individen ska komma närmare egen försörjning.

s.: lvtätgrr:ppen för in-atin

Arbetsmarknadstortet vänder sig till kommunmedborgare i Härnösands kommun som ärmellan 16-65 år och som är i behov av samordnat stöiför att kor;;;;r;;;'
arbetsmarknaden.

4.l lnsatsens mål

övergripande proiektmåt:
Att samverkan skå t€da l t att
arbetslösheten hos måtgruppen ska

Mätbara delmåtl
1. Att såmtlga ndtv der som tar ctel av
arbetsnr:rknadstor€Ets nsatser i

samverkan får en upprättad planeriiB i
e att b isjä vförsöriande

Har målet uppnåtts?./a e €r
nej

övergripande projektmåt:

Mätbara delmåt:
1..'a
2.la

utfall/resultat for reslikive rnri

översripande måt:
Detta må är ert övergr pande m:l
som förvisso är mätbart. men h,,r
stor de av res!ttatet som treror p:
samverkarr kan inre faststål a5.

Måtbara delmåi:
1 Samtliga ind v der som fårlf:tt
lnsats€r i samverkaf har fått €n
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2. Att deltagarnas självupp evdå

anstä lningsbarhet ska öka

ind v d!e handl ngsplan, vi ket

innebär att nr: et har uppnåtts.

2. Bias: De personer som h!nnlt
söra en uppföjande skattnlnB

h ttllls är förhål andev s få och med

så ltet urva är det egent igen svårt

att säga något om resu tatet Blind
de fem personer som gjort en

uppfö ia nde skattn ng så har

samtls. ökEt 5ln självupplevda

4.2 Arbetssätt och verksa m hetsbeskrivning för insatsen

Arbetsmarknadstorget ligger centralt beläget och lättillgängligt i Arbetsförmedlingens tidiSare

lokaler, dit målgruppen redan hittar. De myndigheter och övriga aktörer som bemannar

lokalen fysiskt ärj Verksamhetsansvarig projektledare, receptionist, socialsekreterare,

arbetsmarknadskonsulenter, studie- och yrkesvä8ledare, pedagoger, samordnare för
kommunens sommarjobb för ungdomar samt personalfrån mottagning och integration.

ArbetsförmedlinBen och Försäkringskassan närvarar idag i huvudsak genom Statens

servicecenter, men det Jörs dialog med handläggare inom aktivitets- och 5jukersättning om ett
fördjupat samarbete på handläggarnivå och Försäkringskassan har tidigare via styrgruppen

meddelat att FK är positiva till att sitta på Arbetsmarknadstorget. Denna planering har dock

blivit fördröjd då FK haft distansarbete fram till slutet av september. Nu i dagarna har det även

låmnats in en ansökan till samordningsförbundet för 2022 om en arbetsförmedlare knuten till
Arbetsmarknadstorget.

Uppdraget för arbetet på arbetsmarknadstorget är att utreda och kartlägga individens behov

av insatser för att nå egen försörjning. Genom samlokalisering får individen närmare till stöd

ifrån berörda myndigheter och aktörer. De insatser som erbjuds är de 50m finns inom de

ordinarie verksamheterna. Nytt är den samlade sämordningen. Att erbjuda individen rätt

insats vid rätt tidpunkt är kärnan i arbetet på Arbetsmarknadstorget. Samlokaliseringen är

tänkt att underlätta för samordning i planering och insatser och ska bidra till att ledtider

förkortas och att samverkan och effektivitet förbättras

Till Arbetsmarknadstorget kan individen vända sig direkt via receptionen, via telefon eller e-

post. Personen bokas då !n till ett första möte med en arbetsmarknadskonsulent som 8ör en

första kartläggning. lvissa fall leder kartläggningen till att konsulenten lotsar individen till rätt

instans (i de fall som individen redan har en aktuell planering hos nå8on annan myndighet, t ex

Arbetsförmedlingen). Här blir det också ofta aktuellt att stötta individen i dessa kontakter, för
att det ska bli tydligt för personen var den ska vända sig för stöd samt hjälpa till att tydliggöra

individens planering och skyldigheter. I andra fall kan det handla om att kroka i en redan

pågående planering hos t ex Socialtjänsten och komplettera den med insatser mot

arbete/studier/annan sysselsättning. I de fall dår individen inte har någon på8ående planering

hos någon annan myndighet upprättas ett samtycke innan lyfts ärendet i en särskild

ärendeberedningsgrupp för Arbetsmarknadstorget. Vid ärendeberedningen väljs aktuella

rter ut, utifrån individens önskemål/behov. Dessa parter deltar sedan, tillsammans med
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.ffJ:*;.1[
mea indiviaen oli lvr];';;i;ilä;"rffpranen röris sedan upp kontinuerristirsammans

Från och med den 1 oktober 2021 bemi

"rono,i.r"ro,uniniffi;;;;;;".lIi:*lT.I.å:,,-i:;i:r"J,""lrlil";'"Tlii;ilrr.I:,"r,
il?i,i??i,l"J!'li;*li"',å:X:;TJ:I:*"",,.,, r,,-i" ,,iie,,;;;;::l:;l'",,"* *n
a^.r""åi.rr.",",i;äi ;ä il:#:[;:i,"å:äl",ffiI,j,T;::h::,], 

i: ",:. 
",,*"

företagstedare från otika branscher som titrr".rur, 
"rt"i"f ror.utiil,iå,iJ.l"i,ir", ,0,måtsruppens etabrerins på arbetsmarknader. ,rrirt*""",,'."i"llå""i[,l],0 

"""* o,r.med att skapa enkla jobb, öka andelen r
fram arbetsuooeifter -_ ,*" l..",^. .:L?jlkptatser 

hos privata företag, stötta förerag i att tarram arbetsuppsiftersom inte kräver utbirdnÅ,;;;;;il"_:Jälirl.:""äiHä:,t*,,:"
bland kommunens företag samt bidrc med r,urär"un,n, oJ .prjLr"arrärå'i, 

"ru"*or"*"r.
Under hösten har pilotgrupper inom metoden Biologdesignern hållits påArbetsmarknadstorget. Om detta vjsar sig faf f" ,d ,i"f,* rpOfOUniffi.rur. tf",gruppstarl.er ske i vår och framåt. Det planeras även för g_p0"|. ,r". år_.;;inrng och stöd inavigering kring arbetssökande samt olika wo*.f,op. i 

,,;-of i.alstr;";1' ',

q.glwitetsertran pt@

Att hemarbete varit norm inom både Hårnösands kommun och samverkande myndigheter harnaturligtvis försvårat i både pranerinS och uttorrning"n 
", 

inr"tr"r'."#i#r!.a,0,.
arbetsgruppen att arbeta ihop sig. UJpstarten av Arbetsmarknad.torg"i i[u ir"rrr.irt"n, ."ni aprit kunde portarna öppnas för almånhet"". *"*oi"r"" irrliii'ilnä"-lno"r, ,"r,o0"r.medökad smittspridning, virkettrorigen bid-ragit til ett minskat infroJ"l,,ioää""r. u"ua"
:'",-'""1 :i::1*,',:ff::och 

mårgruppen har rati"*.,"a' l""t"r"',*"),".1=-oll,. *n *""",

q.+ eetkriv rppratjnin
Hur har arbetet med uppföitninC och utvärderine genomförts och med viJka har det kommunicerats?

Både styrgrupp, projektgrupp och Samordningsförbundet har Iöpande {enligt upprättadtidsplan) delgivits status om nuläge och projektmå1.

Dejmålet om att varje individ som tar del av insatser i samverkan genom arbetsmarknadstorgetska,få en individuell handlingsplan upprättaa frar saterstattts gen"-. ,rOi,r" 
^^"* ,verksamheten. Detta mål är dessutom I

per individ. ätt att mäta då indikatorn är tydlig; En handlingsplan

Delmålet om ökad anställningsbarhet har utvärderats med hjälp av skattningsskalor genomföre/eftermätning. Dessa har genomförts pä de individer som tar del avArbetsmarknadstorgets insatser isamverkan o"t .o. f,urlati"n- ,i[iattaa f,"nating.pt"n.Uppföljningarna görs med interyaller om fyra månader. Ind;;,d;;råä;;;;;;"
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Arbetsmarknadstorget löpande och endast fem individer har hunnit delta i en uppföljande
skattning. Storleken på urvalet kan således inte ses som tillförlitligt. lnför nästa år kommer

stegförflyttningen mot egen försörjning istället mätas med hjälp av delmålen i de individuella
handlingsplanerna och huruvida dessa uppnås eller inte. Då blir uppföljningen mer tillförlitliE
och utgår mer ifrån individens egna må1, inte en generell skala.

5. Analys

5.1 vilka effekter för insatsens aktuella pader, hår insatsen bidragit till? Har insatsen påverkat befintliga

verksamheter? T ex, har behovet av offent ig försörlnlnE minskat? Har intilet besok v d pr märvård, soclaltjänst

m f. minskat? Har det !ppst:ti n:gra nya behov?

Då verksåmheten är på pass ny och fortfarande i utveck ingsprocess är det ite tidigt att säga så mycket

om eventuella effekter. Det vi kan se är vissa samverkansvlnster och tldsbesparingar för både individen

och på handläggarnivå.

Verksamhetsmässigi har samloka iseringen medfört en stark vllia ti latt arbeta mot gemensamma mål

samt ett ökat intresse och en ökad förståeLse för varandras uppdrag och arbetssätt. Den operativa
personalen som bernannar på piats bo lar mycket tankar och ld6er med varandra och ber varandra om

hjälp för att ösa knutar och tankenötter i sina uppdrag, vilket bidrar tl I insyn och samsyn. Det har

uppstått en starkt positlv vilja tlLl samverkan och att arbeta ti Lsammans, som ett arbets ag på plats, för

att gemensamt bldra till proiektmålen.

Ett nvtt behov som har uppståti är behovet av en arbetsfÖrmedlare, kopplad til Arbetsmarknadstorget.

Härnösands kommun har til sammans med Tlmrå kommun arbetat fram en ansökan om en

arbetsförmed are til Arbetsmarknadstorget för 2022. ansÖkån är inte behandlad ännu.

Arbetsförmedlarens roll är b and annat tänkt att innefatta att stämma av aktuel a deltagares

planeringar hos Arbetsförmed ingen, synllggÖra verktygslådorna för att underlätta pLaneringen av

paraliella insatser samt under äita processen med åter nskrlvning på Arbetsförmedlingen efter t ex.

extratjänsi hos kommunen.

Försäkringskassan har påboriat återgången från distansarbete och det är på gång med en ökad närvaro

på Arbetsmarknadstorget från deras sida, både från handläggare I sjukpenningärenden och från siuk

och aktivitetsersättning. Detta kommer att möjliggöra att långtidssjukskrivna samt personeT som

behöver prbvas/arbetsträna inom ramen för t ex aktiviteisersättning får til gång til kommunens arenor

samt ti det stöd som kan erbjudas lnom Arbetsmarknadstorget.

5.2 Hur har insats€n medfört förbättrad samverkan mellan insatsens aktuella parter?

Samlokaliseringen har medfört snabba kontaktvägar mellan de handläggare som sitter på plats, vilket

underlättar mycket I planeringen framåt för individen. Det har dessutom medfört en ökad förståelse för
varandras uppdrag och en ökad kunskåp om varandras verktygslådor och befogenheter. Att
handläggare sitter lättillSängliga för varandra undertättar också vid möten med individer, då dei är

smidlgt atl kunna gå över och ställa en fråga tillt ex studie och yrkesvägledare, när en person har

funderingar kring studier.

5.3 Beskrivtillva a erfarenheter och lärdomarfrån insatsen
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Att starta upp en verksamhet mitt und(virketbeskrivitsmeri";;;;;"';;;;:å"ffi?i:rt"Ti,Tliljil:::;ffij,"1,åXigi,:,l5g,
uppdrag och förutsättningar under Droi
tirr samJertan. en reri;;";;;:"; r0,"?"*,,iden är också nåsot som inverkar nå möjtisheterna

är viktigt att vara flexibel och lösningslokuserad.

I övrigt kan nämnas att Arbetsmarknadstorget har varit i drift en förhållandevis kort tid hittillsoch att fler lärdomar och erfarenheter troligtui, tor.", ,tt ,ir" ,-6 ;;;;;äi, ,r.

rq3"sfriv paVtk 
J.

Ambitionen är självfallet att lärdomar ska tas tillvara på och implementeras j det Iöpandearbetet och bidra till bibehållen samverkan även efter projekttiden.

S.S Aestriu"u"ntuutt@

tvilt:arlittilh 
inte identifierat några systemfel, men detta är något som vi löpande kommer att

6. Ekonomisk rapport

""Oou'"" "r",o,"," 
*o

orsaken och om det haft konsekvens€r för innehåll och utfa av insatsen

aktiviteter ,rg"1.63,"l l!11i. 151"11. " ",

tvtateriat (ennonser, rekrii,liEJ
30 000 kr

Ör,riga k"st""d"l. A*j""d;ö, ,e."*""C;, t"k"L
förbrulnrnBrvaror, fika, tokatrnrednins)

7. Underskrifter
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Slutrapport

Denna mall ska användas vid slutrapportering av insatser finansierade av .

Samordningsförbundet Härnösand-Timrå. slutrapporten ska sammanställas och redovisas till
förbu ndet enli gt avtal.

Kontaktuppgifter till förbundet:
Ulrika Sahlin, Verkställande tjänsteman
Samordningstörbundet Härnösand Timrå

Terminalvägen 10, 86136 Timrå

ulrika.sahlin@timra.se

1. lnsatsen

2. Följande förbundsmedlemmar har sökt medel

Extra insatser för utrikesfödda kvinnor
Tidsperiod:

210507-27723L
Beviljat medel:

300 000

ansvarigför genomförande av insats - Organisation

Arbete och lntegration, Härnösands kommun
Kontaktperson f ör insatsägare

Lilian Krantz
E-post

lilian.krantz@harnosand.se

Organisätion - m€dsökånde

Arbetsförmedlingen
Kontaktpercon

Hans skimmermo
E-post

hans.skimnrermo@harnosand-se

organisation - medsökand€

Kontaktperson E-post

Organisation - medsökande

Kontaktperson E-post

3. lnsatsbeskrivninS

3.1 Baksrund till insatsen



Gruppen utrikesfödda kvinnor som varit flelä år i Sverige, som inte kommit ut i arbete och inte
inkluderats i samhället, behöver riktade insätser.

Geme.samt för gruppen är att de inte tillä8nat si8 det nya språket och därför har extra svårt att få
jobb. Deras SFlstudier har på grund av upprepade föräldraledigheter eller sjukdem inte kunnat
fullföljas. Nu studerar de SFI igen och kommer i senare skede få möjlighet till anställning med

extratjänst. lnnan de kliver ut på en arbetsplats behöver kvinnorna få en ökad förståelse för den

svenska arbetsmarknaden. De behöver också andra insatser som kan underlätta inträdet.

De behöver parallellt med SFI-siudier få möjlighet att kommunlcera med andra på svenska. Dock är

dettydligt attde har be hov av fle r specifika insatserför att kunna fungera isamhället och på jobbet. De

behöver bli stärkta i sin självständighet, kunna ansvara för sina egna pengar, ha ett bank lD, kunna

hantera plattformar kopplade till barnens skola och barnomsorg, få stöd kring kvinnors hälsa och

mycket annat.

3.2 Syfte med insatsen. Beskriv kortfdttat v ken förändrlng;om vi e !ppnås med insatsen?

att kvinnorna är rner förberedda hur det fungerar på ett arbete i Sverige.

Att fler kvinnor kan ansvara för sin egen ekonomi och vårå insatt i barnens skolgäng.

.Å. roro*ot,*osFöRBUNDET
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3.3 Målgruppen för insats€n

Utrikesfödda kvinnor

4.1 lnsatsens mål

10 ska få anställn ng

25 ska lära sig hantera mobit bank- D

A la ska få kännedom om sko p attform

Harmåletuppnåtts? I utfall/resultatförrespektivemål
16 har fått anstä ning

14 kan hantera bank id siä va

Al a har fatt kännedom om

4. Resultat och utfall av insatsen

4.2 Arbetssätt och verksam hetsbeskrivning för insatsen

Metod: Gruppsamtal, övningar, rörelse, studiebesök, praktisk datoranvändning,
arbetsmarknadskunskap.

Gruppen träffades fyra förmiddagar iveckan i tio veckor. Kvinnorna har visat stor uppskattnin8 för det
siöd de fått av varandra och gruppledarna. De har också uttryckt att de utvecklats mycket i
svenskaspråket eftersom de pratat svenska under så stor del av dagen. Gruppledarna har i så stor
utsträckn;ng som möjligt försöki att använda metoder som inte Iiknar"skola" utan mer avslappnad

dynamik där det inte handlar om kunskapsförmedling utan att dela livserfarenheter med varandra för
att på så sätt förstå svenska samhället.

4.3 awikelser från planering (avse€nde ekonomi, tidsplan, aktiviteter målmm)

Tidsplanen något försenad på grund av sjukdom.
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4.4 Beskriv uppfölining och utvärdering av målen

Hur har arbetei rned uppfijljning och utvärdering genomförts och med vilka har det kommunicerats?

UppföljninB har gjorts på individnivå i ordinarie uppföljningssystem Resultat kommer att

kommuniceras till socialförvaltning och arbetsförmedling samt i år{9lel19!q

5. Analys

5,2 Hu. har insatsen medfört förbättrad samverkan mellan insatsens aktuelle parter?

Övriga myndigheter harfått bättre kunskap av mälgruppen Alla inblandade hade sorn exempelinte

kännedom om ait alla deltagare inte har förmåga ait lära sig hantera Mobilt_bank lD, trots lndividuellt

stöd under 10veckor.

5.3 Beskriv tillvåratagna edarenheter o.h lärdomår från insatsen

nsatserni bchövs för f er perroner och under längre i d Det flnns även svenska kvlnnor som skul e ha nyita av

insatsen.Densk!leocksåkunn:fonsättalmlnskidomfattninC!nder:nstä n ngstlden lÖr att g€ stöd de

svårlgheter 5om kan upp5t: på arbetsp .tsen

5.4 Beskriv på vilket sätt lärdomar av insetsen kommer att implementeras

Projektet implementeras i Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan med

arbetsmarknadstorget som kan fungera 5om en sluss till projektet.

5.5 Beskriv eventuella identifie.ade systemfelsom påverkat utfalloch resultat

Under projektets gång drog arbeisförmedlingen in utlovade medelsom skullefinansiera extratjänster varför allå

inte kundefå anställning via extratiänst- Dessa harfortfarande försörjningsstöd.

5.1 vilka effekter för insatsens aktuella parter, har insatsen bidragit till? Har insatsen påverkat befintliga

v€rksamheter?

16 personer uppbär lön och beta år skatt i stället för att ta del åv forsöriningsstöd vl ket påverkar

socialförvaltningens ekonomi posltlvt.

Någon har fått utrednlng av hinder vla arbetsförmedlingen vilket på sikt kommer att vara gynnsamt fÖr

både lndividen och samhä et.

6, Ekonomisk rapport

Redovisa era totala kostnaderför insatsen enligt nedan,lfallinte allt beviljat medelhar använts vad var

orsaken och om det haft konsekvenser för innehåll och utfall av insätsen
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Kostnädsslag Budget utfall
Aktiviteter (dnge typ av akt v tet t ex. rnöte, sern nar er

Externa tjänster (typ av köpttjänst)

Lönekostnader 285 000

Lokalkostnader

Material (a nge typ av material)

Resekostnader (anse tvp av aktivitet)

övriga kostnader (ange iyp av övrlga kostnader) 15 000 livsmedel,
förbruknine, lT etc.

Summa

7. underskrifter

Organlsation Härnösands kommun

ort och dalum: Härnös!nd 211109

organisationr arbet5förmedlinge. Härnösand

Ort och dat!m: Härnösand 211102

Underskrift

Organisat on:

organisat on:

Ort och ddtu m i

Und€rskr ft
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Slutrapport

Denna mall ska användas vid s utrapportering av insatser finanslerade av
Samordnlngsförbundet Härnösand-Timrå. Slutrapporten ska sammanställas och redovlsas till
förbundet enligt avtal.

Kontaktuppgifter till förbundetl
Ulrika Sahlin, Verkställande tjänsteman
SamordninB.'ö'oL ,ldet l-ä'rö.å1d Tr- a

Terminalvägen 10, 861 36 Timrå
ulrika.sahlin@timra.se

1. lnsatsen

2. Följande förbundsmedlemmar har sökt medel

Stärkt samverkan och komDetenshö,ande insatser
Tidsperiod:
2021-07-0L - ZO2r -!Z-37
Beviljat medel:

850,000:-

Ansvarig för genomförande av insats - organisation
Timrå kommun, kompetenscenter, Enheten för Arbete och lntegration
Kontaktperson för insatsägare

Veronika Åström
E-post

veronika,astrorn @tlmra.se
O.ganisation - medsökande

Arbetsförmedlingen

Benny Norrbin
E-post

Benny.x.norrbin@arbetsformedlingen.se
Organisation - medsökande

Försåkringskassan

Lena Flodin
E-post

Lena.flodin@forsakringskassan.se
Orgänisation - medsökande

(ontaktperson E-post
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3. lnsatsbeskrivning

3.1 Bakgrund till insats€n

Attsamverka övergränserna har underflera år mynnat ut ivarierade resultatdär vialla varit överens om atten

förbättring och för;tårkning måste görasför att vi tillsamma ns ska kunna finnas, och vara tillgängliga' för de

som behöver oss mest.

G€nom en stärktsamverkan kunde vi nu ses möjliSheten tillatt utföra individcentrerade insat§er och arbeta

fram en stabil, lå ngva rig grund för våran temensamma målgrupp; individer mellan 16_65 år som är ibehov äv

samordnade komp€ten5höjande insatserför att nå egen försörjninS'

3.3 MålgruPPentörinsatsen

lnsatsen, som fått namnet"stärkt samverkan och kompetenshöjande insatser" riktar sigtill

arbetslö;a individer i åldrarna 16_65 som är bosatta iTimrå kommun och är i behov av samordnade

in§atser, Dessa insatser är individcentrerade för att deltagaren ska komma närmare ett mål om egen

försörining och ett eget upplevt förbättrat mående

4. Resultat och utfall av insatsen

32 syft; r"d;""td. B".ktl, kol'tf.ttairilken förändring som vjlle uppnås med insatsen?

Grundpelaren och projektets syfte harvarit atttydliSgöra, o'h förbättra, samverkan mellån stat och

kommun när det kommertill kompetenshöjande insatser' Detta för att förbättra det deltagarnära

ärbetet genom att upprätta en god struktur tillsamman§ som gynnar deltagaren o'h främiar dennes

behov och utveckling.

Förändringen viville åstadkomma genom insatsen var både förbättrad dialog och samverkan för att

individen;ka erhålla rätt hrälp, på rätt plats, i råtttid. Samtidigt som fokus skulle ligga på de

individcentrerade, kompetenshöjande insatserna 50m tar deltagaren närmare en egen försörjninS'

Ange uPPsatta målför niatsen

KommunikatlonsPaket för nya

processen ska skapas, sklckas ut tl L

Samverkanspartners och därefter tas i

bruk

Gruppcoachningsutbildning

Har målet !ppnåtts? la eller
nej

Ja

utfall/resu ltat för respektive mål

Kommunikationspaketet har nått
ut ti,l aktuäliserande
sa mverkan§pa ner samt intema
kommunal enheter som arbetar
med målgruppen som är ibehov
äv vårä insats€r. Mindre
revideringar har utförts efter
önskemåloch vlkänner att ett
stabilt fu nda ment fi nns som

f ungerar f ör alla m€dverkancle.

Arbetsma.knadshandledarna
(aMH)har under året slutfört en

gruppcoachning§utbildning inom

Ja
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Att nå ett individcentrerät arbete med

deltagaren och dess behov i centrum.

Ja - dock ett arbetesom
kontinuerlitt förändras
jämte deltagarna

verktyget och metoden
Biologdesign. Verktyget anvånds
idäs på projektets målgrupp där
grunden ligger iatt s€ individens
resurser och därefter hitta och
förverkligå dennes båsta alternätiv
på arbetsmarknaden. Både AMH
och deltagarna som fått gå denna
gruppcoaching är mycket positiva
tillmetoden och resultätet som
detframbringär.

Ett arbetssätt och suukturärsatt
där individen, som vifinnsför, är
den som styr sinä behovoch vi
stöttar IänCs vägen med de
insatser som önskas. cenom d€n
nya processen och konstellätionen
i ä rbetsgrupperna på enheterna
har v:kommittillen mycket god

trund. Samtidigt i stora
verksamheter måste vi vara
f örändringsbarå atlteftersom
behoven förändres och se till
hur samhället och vardagen ser
ut. Exempelvis har pandemin
försvårat det för vissa individer
då rädslan för smitta värit
myaket stor och man inte
kommit på möten, samtidigt
har vissa inom samma
målgrupp fungerat bättre iom
att kontakt inte behövt ske
personligen i ett möte i våra
lokaler utan via exempelvis
telefon eller utomhus på

"neutralmarl?'

Vilt'an och planen på en LöKfinns
och en dialog harförts under 2021
mellan samverkanspärterna i en
planering om att den ska
upprättas år 2022.

En god struktur har lagts

Senom
kommuniketionspeketet oah
därmed förenklåt, och
f örbättrat, gemensamma
planeringar. Samtidigt finns det
rum förförbättring från alla
parter. Vi är dock inte oroligä
då den nya strukturen och

En LÖK för samverkan ska upprättas
Nej

Öka antalet gemensamma planeringar

isamverkan
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Deltagaren förbllr inskrlven hos

samverkande myndighet som föller
upp

tillvägagån955ättet precis

förmedlats och viförstår att
det är en process.

Förhoppningen är att vi under
2022 kanSöra detta.

Gällande ungdomar har
kommunikationen och
planeringen varit god och vi på

Kompetenscenter har även
tagit flam en kort animerad
video som riktär sig till
målBruppen för att stärka
känslan av attviär enade och

finns där för ungdomen,
tillsemmans.

lgrunden finns en vilja hos alla
samverkande parter dock har
kommunikation harförts med
blandat resultat. Det är
inskrivningen har varit svårast
men efter diskussioner mellan
parter ser vi möiligheter till
förbättring som vi fortsatt
arbetar vidare på för att nå

målet.

En mycket god start hargiorts
och det är ett ständigt
utvecklande må|. Dock ärella
samverkansparter öPPna till
feedback, förbåttring och
tillsammansarbete varpå goda

dialoger hålls.

samverkansyian har under året
f rämst varit digital utifrån
pandemin vilketfungerät bla
under omständigheterna.
Samtidigt finns det
kontorsplatser på

Kompetenscenters lokaler som
vi hoppas kommer nyttjas för
att öka och förbättra
samverkansmöjliSheterna
genom personliga möten.

PROJEKTMÅt

Att skapa dialog för samverkan

Att mötas på en samverkansyta Ja



SAI'lORDNINGSFORSUNDET
!,r11'.,,i.,i., _r l.i:tl

4,2 Arbetssätt och verkamhetsbeskrivning för insatsen

Under våren 2021 arbetade Timrå kommun tillsammans med deltagare och profession i processen
"vågen mot hållbar egen försörjning". Genom processarbetet har vi förutsättningarna att jobba mer
behovsinriktat och individcentrerat med fokus på kompetenshöjande insätser då vi tydliggör uppdrag,
roller och insatser vilket blivit fundamentet till vå rt arbetssätt, och verksamhet, som fått namnet
Kompetenscenter.

Tillsammans påbörjades ett arbete för ätt hitta strategier och metoder för att på bästa sätt använda
befintliga resurser, med målet att öka sysselsätiningen hos de medborgare isom inte eir

självförsörjande. Arbetet har skett genom både projektets styrgrupp och respektive kommunala
enheter som dagtigen möter målgruppen.

Som oftast när nya processer och arbetsmetoder sjösätts, följer utmaningar genom inkörningsperioden
i det nya arbetssättet. Även vi går igenom dessa utmaningar. Trycket på deltagare har varit högt vilket
skapat en del fördröjning i aktualiseringar, samtidigt som vi under året aktivt valt att prioritera kvalitet
framför kvantitet i den nya arbetsmetoden för deltagarens skull men också för att vi ska kunna stå
bakom det arbete vi dagligen utför med stolthet.

Samverkan mellan inkluderande parier i projektet påböriades också i början av året dår strukturer och
tankar florerat för att kunna bygga en stabil kommunikativ grund om en stärkt samverkan mellan
medverkande parter.

Enheten för arbete och integration har under T1färdigställt ett kommunikationspaket som gåit ut till
aktualiserande samverkansparter. I paketet ingick både aktualiseringsunderlag och insatsbeskrivningar
för att förbättra flödet och ingången till verksamheten. Aktualiseringarna har mottagits av tre
arbetsmarknadssamordnare (AMS) samt en rehab-samordnare (RS) för fördelning och uppstart där
individen, med dennes önskemål och behov, står icentrum för planeringen som läggs. Vidare har
Arbetsmarknadshandledare (AMH) arbetat med de insatser som vi erbjuder för att stärka individen och
föra denne närmare en hållbar egen'örsörjning.

Att skapa samarbetsformer som
tydliggörs ien LÖK

Att tydliggöra i vilken organisation
lnsatsen för individen bör ske i

Samtal påbörjet om en
men den är ej skriven. Dock har
flera samtal förts kring våra
samaf betsformer och deras
tydliggörande.

Arbetet är på mycket god väg

Senom både intern och extern
kommunikation och en
förbättrad samverkan.

Nej, delvis

Ja, delvis



SAI'1ORDN]NGSFÖRBUNDET
!.iii\. Å.l.,.i lrl T ',,'irL

4'öo,rr",- 
o"ue.!n

Eh ör.tgtponde biid son Bot dtbetnetodet a.h insatset pö i onp eten \cehtet

De kompetenshöjande lnsatserna på Kompetensce.iet, Enheten för drbete ach integrotian ät,i ell
u rva l:

GruPPcoachninB

Studlemotivatlon
Hälsomotlvatlon

, Styrke'/motiverandeinsatser
Lokala jobbspår

Ansöknlngshåndlingar

De insatser som skapats har tYVärr inte moj ighet att brukas fu lt ut iom rådande, åtdraBna

restrlktionerna kring pandemin, dock har vi anpassat I den grad de går för att deltagarna som vi är tlLl

för ska få ett så stort utbud som möjligt.

Arbetsmarknadshandledarna har under våTen gått en gruppcoachningsutblLdninB som ska appliceras

mot deltagarna i fortsatt arbete. Utbildningen blev försenad utlfrån pandemin. Styrke_ och motiverande

lnsatser fortgår på individbasis til sammans med utformandet av ansökningshandLingar och

anskaffandet av praktik , arbetstränings_ sarnt språkträningsp atser.

Enheten för rehabilitering och utveckllng har u nder de ar av projekttiden genomgått en sior

omstruktureringsamtombyggnationdärdenukunnatnystartaengodochkvaLitatlvVerksamhetsom
följer målgruppens behov. ldag utfdrs b a. studieclrkLar, arbetstrånlng och socialfärdlghetsträning på

plats som insatser,

Arbetsförmecllingen och Försäkrlngskassan har digiia t medverkat på styrgruppsträffar och en god

kommunikation har upprättats vlLket vi ser mycket posltlvt tlll då vi upplevt att den saknats i våra

verksamheter. samtidigt har vl en förståelse för cletta utlfrån myndlgheternas omstrllkturerlng och

förändracle arbetssätt. vl har taglt ett posjtivt avstamp i rätt riktning fÖr att vår må grupp lnte ska fa lå

mellan stolarna samtidlgt som denne får rätt jnsats, på rätt p ats

Forskningsproiekteti "ln på arbetsmar<naden" har löpt under projekttlden där må et varit att dra

ärdomaT och utvecklas.

arheissättet med stärkt samverkan, bå de lnternt och externt för att skapa bättre verl(samheter för de

soTn behöver oss Tnest; våra deltagare har vi sett som mycket posltivt och viktigt

W
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4.3 Avvikelser från planerins (ävseende ekonomi, tidsplan, aktiviteter mål mm)

Utifrån de åtdragna restriktionerna som varit aktue la krlng pandernin har det försvårat arbetet i mötet

med både deltagaren och samverkanspartners i både projektet och det privata närings ivet Detta då

mdten avbokas och p anerlngar senareläggs, vi ket iett ed även fördröjt tidsplaner. Arbetet har dock

fortgått kring, och för, målgrupPen.

Kompetenscenter har under året anpassat verksar.heten och fortsatt att ka a deltagare genom att i

största mån anpassa våra möten tl I både digitala former och "walk_and_ta ks" för att tillgodose

önskemåloch drlva värt arbete framåt.

De ekonomiska aspekterna har inte åwikit och v! har en budget i balans.

Gäl ande ekonomi har vi även haft utbildnlng på en post som planeras att förbrukas under senare

proiektperiod. En första kontakt har taglts gäl ande BIP forskningen/ SKAPA genorn NNS där vi ser det

som värdefullt for oss att de ta och fördiupa oss iframtagna arbetssätt utifr;n forskningen, som bl.a.

inkluderar frågor som;

De v I ti8å la f'a11gå19. år Ior"'_d å':
Hur ska ni arbeta med ått stärka handledarrollen?
Hur ska nilustera ert lnsatsutbud så att ni arbetar med para le la lnsatser (jobb, hälsa

kompetens socla t)
Hur undvika avbrott och hand edarbyten?
Hur ökar vijobb och arbetsrnarknadsfokus?

För att generera bästa resultat och bredd planerar vi att utbl dninSsdeltaSärna sprids mel an våra o ika

enheter; arbete och integratlon, ekonomiskt blstånd, rehabilitering och utveckling samt vuxenstöd för
att skapa samsyn och gemenskåP.

Denna utbildnlng har under pandemin fått förflyttas men llgger nu i planering att utförås nom en snar

framtld.

4.4 Beskriv uppföljning och utvärdering av målen

Hur har arbetet nred uppfö jnlng och utvärdering genomförts och med v ka hår det konrmunicerats?

Timrå kornrnun har ansvarat för projektet, dess uppföljning och Lrtvärdering. För att nå en god respons

har uppfö jning har skett på flera nivåer, både lnorn egen regi men även i samverl(an med våra

projektpartners:

AMH (Arbetsmarknadshandledare) har träffats veckovis för att uppfölia och utvärdera kring

individerna och de deltagarinsatser som utförs.

- AMS (Arbetsmarknadssarnordnare) och RS (Rehabl iteringssamordnare) har träffats veckovis för att se

över deltagarintag och att indlviden får ta del av de indlvldanpassade insatserna. Gruppen fö jer även

upp kommLrnlkationsPaketet.
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APT/Gruppmöten där ovan grupper möts til/sammans mecl tHL (lntegrationshanclledare) för att se
över eventuella frågor kring projektet och dess må .

- Utvecklingsgrupp där medarbetare från Vuxenstöd, Försörjningsstöcl, Rehabi itering och Utveckling
samt Enheten för arbete och integration nredverkar, träffas veckovis för att uppfölja och utvärdera
över enhetsgränserna. Samtidigt lyfts exernpe vis frågor om arbetssätt, målgrupp, insarser samt
feedback och funderingar kring nya lösningar som sedån tas ner I I respektive enhet.

- Tvärgrupper, där flera samverkanspartner mötts digitalt för att uppfö ja och cliskutera samverkan och
arbetet framåt. Detta gäller både krlng må gruppen ungdornar/(AA och den generella bredare om
arbetslösa/lndivider som står långt ifrån arbetsmaTknaden.

Slut igen:

- Prol'ektets styrgrupp sorn träffats dlgltalt för att diskutera samverkan och se över projektmålen genom
utvärdering och dialog.

Efter respektive rnöte har den information och feedback som framkommit kommunicerats med
respektive enhet och arbetsgrupp för att skapa en öppen kommunikation och djalog som för arbetet
framåt och genererar en förbättracl insaiskatalog och förstärkt samverkan.

5. Ahalys

5.1vilkaeffekt€rförinsatsensaktuellaparter,harl;@
verkamheter? Tex, har behovet av offentrig försörjning minskai? Har antaret bes6kvid primärvård, sociartjänst
rn.fl. m nskat? Har det uppstårt nåera nVa behov?

Effekter som insatsen stärkt samverkän och kompetenshöjande insatser bidragit tilr är framst en
förbätiråd komnrunikation och en evande dialog om en vllja för samverkan o; förbättring tör
målgrLrppen.

Kompetenscenter, Timrå kommun arbetar enligt ovan huvudfokusomaåden, vilket vi även !pplever har
varit en god grund i den stärkta samverkan där vi alla drjver mot samma må1.
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Genom att få en förbättrad och förenk ad kornmunlkatlon mellan medverkande parter förenklas

verksamheternas arbete markant och deltagaren kan få rätt hjälp fortare genom att vl kan ha

dlrektkontakt till meclarbetare på respektive arbetsp at§. I en förlängning mlnskar detta även tiden för

arbetsgivare som är vil iga att anstä1la då en direktkontakt kan etableras vld eventuel å

bidragsanställnlngar.

En effekt som vi ser av arbetet är att behovet av komrnuninvånare som behöver fÖrsöriningsstöd har

minskat. Det äräven mins(atanta nybesökvilketvl sermycket posltlvttlll'

Vi ser även att gruppcoachningen mottaglts mycket positivt och de nyflrnna lnsikterna deltagarna

erhållit tar dem närmare en egen försörjning. Även personalen har sett effekten och ställer sig mycket

positiva till den och fortsatt arbete krlng meioden.

arbetet kring den yngre må gruppen (under 25år) har förstärkts och känns inte ängre llkä sårbart vilket

ärenpositiVeffekt'DettadåC]engodad]aogochsamverkan5omskapat5arbetarnärmreindiVideni

Tyvärr har Primärvården/vården har fortfarande ett högt tryck och långa köer' Detta då många lnorn

målgruppen llder av (ofta ångvarig) psyklsk ohä sa sarnt fysisk problematlk/smärta som försvårar

utgången mot egen fö rs ö rjn ln g.

Fn önskan nu är att cle kontorsplatser vi har på Kompetenscenter, Timrå kommun, nu kommer att

användas av våra samver(ansparter iom att restriktionen krinE pandemin lättats. vl ser stort värde i

personLiga möten och anser att samverkan sku le förstärkas genom att finnas på plats

l:l]u=r n"r ''nsat."n medfört förbättra d samverkan mellan insatsens akluella parter?

Genom insatsen har vi l(unnat uppnå en förbättråd kommLlnikatlon och sanrverkan mel an

medverkande parter för att indlviden, som vi finns ti för, ska kunna eThål a enklare och förbättrad

hjälp mot egen förs6rjnlng. Detta gäller både på chefs_ och medarbetarnivå'

Arbetet har genererat en förbättrad planering, bredare kunskap/kännedom om vaTandras

verksamheter och förståelse fdr målgruppens behov och vart vi ti sammans ser brister/svårigheter som

funnlts. cenom att fortsätta denna samverkan har vi förhoppning om att dessa kan förbättras och att vi

tlLlsammans blir starkare för målgruppen

53 B"tt"l, tlllr".t"C* erfarenheter och lärdomar f.ån lnsatsen

Vilka lärdomar och erfarenheter har lespektive samverkänspart erhåIlit? Vad hargått bra och mindre bra i

erbetet?

Genere t anser vi att arbetet har gått mycket bra. Det finns en överEripande vilja hos alla medverkande

parter om samarbete, förbättrad kommunikation och skapandet av ett tillsammansarbete Vi har bytt

erfarenheter, va rit öppna till förändring och in-lyssnande för feedback om delar i projektet som

fungerat mindre bra med en vilja och motivation om problemlÖsande
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6. Ekonomisk rapport

Redovisa era totala kostn"aerta, in.affi
orsaken och om det haft konsekvenserför innehå[ och utfafl av insätsen

lnsatskostnaderna har balanserats, dock har posten utbildningsmedel om 50OOO:_, under,,övriga
kostnaded', inte förbrukats till dagens datum utifrån pandemin och förbudet mot större samlingar.
PIanen äratt utföra denna tillvåren 2022.

vi haralla en förståerse och respektföratt måffi
många insatser, stöttning och god uppföljnin8 för att nå egen försörjning. Vi har även en god insikt i att
långvariga resultat tar tid och att vi har ett gemensamt ansvar och måste arbeta tillsammans.

Arbetsförmedringen och Försäkringskassan har sedan projektets början ställt si8 positiva tiI stärkt
samverkan och kompetenshöjande insatser då behovet är stort och utförandet inte kan ske hert i egen
re8i. Med lång erfarenhet av målgruppen år alla ense om att paralle a individcentrerade insatser är
vägen framåt

Det som försvårat arbetet är delvis pandemin som pågått då personliga möten ej kunnat genomföras.
Mindre problematiskt, men dock en bidragande faktor, har varit en blandad samarbetsvilja och
kommunikationsförmåga på handläggarnivå då vissa varit väldigt öppna och andra försvårat arbetet
Eenom att inte vara anträffbara eller mottagliga. Detta kan dock vara pga. att det varit ny personal på
plats ocn en generellt hög arbeLsbelåstnrng. överlag har det fungerat.

5.4BeskrivpåvilketsättI:raomaravinsatsen*o@
innehållsmässig0

Vi ser att målgruppen mår bra av parallella insatser samtidigi som vi har en god samverkan och
kommunikation både internt och externr med samverkansparter som genererar en trygghet och god
överlämning när individen är redo för nästa steg. Detta är något vi viI fortsätta arbeta aktivt med då vi
ser vinsterna för aila medverkande parter. Dessa är både ekonomiska och organisatorjska. Genom detta
önskar vi fortsätta det aktiva arbetet och implementera den goda samverkan.

5.5 Beskriv eventuella identifierade systemfelsom pavert<at utra octr resuttat
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(ostnadsslas Budget Utfall
Aktiviteter (ange typ av akt vitet t ex. möte, semlnarler

mm)

Externa tiånster (tvp av köpttjänst)

6s0.000 5s0000
150.000 150000

Material (a nge typ av naterial)

Resekostnader (ange typ av aktlvitet)

övriga kostnader (Uibi dring) s0.000 0 (kommer att inköpas)

850,000 8s0000

organisation:

Ort och datLrm:
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7, Underskrifter

Kostnadsslag Budget urtall
Aktivit€t€r (ange typ av aktlvitet t ex. mÖte, seminarier
mm)

Exter.a tjänster (typ av köpitjänst)
650.000 550000
150.000 150000

Malerial (angetyp av material)

Resekostnäder (ange typ av aktidtet)

övrita konnader iUtbiidning) 50.000 0 lkommer att inköpas)

Summa 8s0.000 850000

orsanisation: ,b6ä_kr fiL1t l//1Å S a*<

Od och datum: .i vdLL Zoz.l - Q-- t7

Organisation:

Organisation:

Underskrift

Organisation:

ort och datuml
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Finansiella samordningsförbund är en kommunal samordningsorganisation som finansierar
samordnade rehabiliteringsinsatser. Förbunden finansieras med medel från stat, kommun
och region.
I Västernorrland har Härnösand-Timrå och ytterligare fem förbund för finansiell samordning
bildats med stöd av lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
Enligt lagens 2§ ska insatserna inom den finansiella samordningen avse individer som är i
behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin
förmåga att utföra förvärvsarbete. Lagens 7§ fastslår att samordningsförbunden har till
uppgift att

 besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen,
 stödja samverkan mellan samverkansparterna,
 finansiera sådana insatser som ligger inom de samverkande parternas samlade

ansvarsområde,
 besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall

användas,
 svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna, och
 upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda
eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser
tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda. Samordningsförbundens styrelse har
ansvar för förbundets verksamhet, räkenskaper och interna kontroll.
Förbundets revisorer, utsedda av förbundets parter, ska årligen granska om styrelsen har
skött verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Den
grundläggande granskningen är inriktad på en översiktlig bedömning.

1.2 Syfte och revisionsfrågor
Syftet med denna grundläggande granskning är att översiktligt bedöma om förbundets
styrelse har tillsett att verksamhetens målstyrning fungerar på ett ändamålsenligt sätt, och
om förbundets interna kontroll är tillräcklig.
De av kommunen, regionen och staten valda revisorerna har enats om granskningens
inriktning och omfattning.

1.3 Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens
analyser, slutsatser och bedömningar. I denna granskning utgörs revisionskriterierna av:
 Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
 Kommunallagen (2017:725) i tillämpliga delar
 Aktuella styrdokument för förbundet

1.4 Ansvarig styrelse
Granskningen avser styrelsen i samordningsförbundet Härnösand-Timrå.
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1.5 Genomförande och avgränsning
Granskningen är översiktlig och är huvudsakligen genomförd genom dokumentstudier av
styrelsens styrande och redovisande dokument samt protokoll.

Granskningen är genomförd i enlighet med de utgångspunkter och principer som framgår av
God revisionssed i kommunal verksamhet (2018). Även vägledningar och rekommendationer
från Skyrev (Sveriges kommunala Yrkesrevisorer) är tillämpade.

Det har inte genomförts någon substansgranskning avseende verifikat, fakturor och liknande.
Granskningen har heller inte omfattat styrning och kontroll av enskilda projekt eller värdering
av enskilda projekt.

Rapporten är sakgranskad av förbundschefen.
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2 Resultat av granskningen
Nedan följer i granskningen identifierade iakttagelser som tillsammans med tillhörande
revisionsbevis ligger till grund för vår bedömning av om delarna i respektive
granskningsmoment är uppfyllt. Genom färgsättning illustreras om respektive
granskningsmoment bedöms vara Uppfyllt, Delvis uppfyllt eller Ej uppfyllt.

2.1 Styrning av verksamhet och ekonomi
Granskningsmoment Bedöm

ning
Revisionsbevis eller
kommentarer

1 Verksamhetsplan
a Har styrelsen antagit en

plan för sin verksamhet?
Verksamhetsplan 2021–2023,
beslutad 2020-11-20.

b Har styrelsen antagit mål för
sin verksamhet? Omfattar
de i så fall alla
verksamheter?

Fyra mål för verksamhetsarbetet
är fastställda, vid sidan av två
mål för finansierade insatser.

c Har styrelsen antagit mål för
sin ekonomi?

Tre stycken finansiella mål är
antagna.

d Har de beslutade målen
mätbara indikatorer med
bedömningsintervall?

Framgår av verksamhetsplan för
2021–2023.

Uppsatta mål är snarast
utformade som aktiviteter vilket
försvårar måluppföljning.

2 Budget
a Har styrelsen upprättat en

budget för innevarande år?
Framgår i verksamhetsplan
2021–2023.

b Omfattar budget alla
verksamheter
(heltäckande)?

Verksamhetsplanen specificerar
samtliga utgiftsposter. Vi noterar
dock att posten ”Medel för
insatser” inte detaljredovisar
varje finansierad insats.

3 Intern kontroll
a Har styrelsen arbetat fram

en riskanalys inom ramen
för den interna kontrollen?

Enligt protokoll 2021-03-26 har
verkställande tjänsteman
redovisat en risk- och
väsentlighetsanalys. Dock
framgår inte av
internkontrollplan för 2021
kopplingen till genomförd
riskanalys.
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b Har styrelsen antagit en
internkontrollplan för året?

Styrelsen har upprättat en Plan
för intern styrning och kontroll
2021.

2.2 Måluppfyllelse
Granskningsmoment Bedöm

ning
Revisionsbevis eller
kommentar

4 Måluppfyllelse
a Lämnar styrelsen prognos

för måluppfyllelse,
verksamhet och ekonomi i
delårsrapporter?

Styrelsen har upprättat en
delårsrapport som redovisar
prognos för verksamhet och
ekonomi.

b Redovisas måluppfyllelse
för verksamhet och ekonomi
i årsredovisning?

I årsredovisningen för 2021
redovisas måluppfyllelse för mål
för verksamhetsarbete, mål för
finansierade insatser samt för
finansiella mål.

2.3 Uppföljning och återrapportering av verksamhet och ekonomi
Granskningsmoment Bedöm

ning
Revisionsbevis eller
kommentar

5 Uppföljningsplan
a Har styrelsen antagit

riktlinjer/plan för uppföljning
av verksamhet och
ekonomi?

Framgår av internkontrollplan.
Av den framgår att styrelsen ska
följa upp budget vid varje
styrelsemöte och
verksamhetsmål 2 gånger per
år.

b Sker återrapportering enligt
uppställda direktiv?

Styrelsen har inte behandlat
budgetuppföljning vid varje
styrelsemöte, vilket ska göras
enligt förbundets
internkontrollplan. Det har
förekommit ekonomiska
uppföljningar av bidrag men inte
budgetprognos för hela
verksamheten.

6 Uppföljning och återrapportering
a Är uppföljningen

heltäckande, dvs omfattar
all verksamhet samt
ekonomi?

Uppföljningen av året framgår i
årsredovisningen 2021.

b Fokuserar rapporteringen
på måluppfyllelse, resultat
och effekter?

Bedömning av måluppfyllelse
med kommentarer framgår i
årsredovisning 2021.
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Förbundet uppnår samtliga sina
mål förutom målet om
”styrelsens verksamhet som ska
bedrivas inom den budgetram
som har beslutas av styrelsen”.

Bedömningen saknar tydlig
information om effekter av
verksamheten.

c Vidtar styrelsen tillräckliga
åtgärder vid information om
avvikelser?

Enligt årsredovisningen 2021
har styrelsen vidtagit åtgärder
för verksamhetsmål som har fått
förändrade planer under
pandemin. Dock har styrelsen
inte vidtagit åtgärder för det
finansiella målet som inte har
uppfyllts.

7 Intern kontroll
a Följer styrelsen upp

resultatet av sitt
internkontrollarbete?

Enligt protokoll per 2021-11-25
har förbundet följt upp den
interna styrningen av
verksamheten utifrån
internkontrollplanen 2021.
Verkställande tjänsteman gick
även igenom ett resultat av ett
stickprov. Av styrelseprotokollet
framgår att det inte fanns några
anmärkningar i efterlevnad av
förbundets internkontrollplan.

Av årsredovisningen framgår att
kontroller med stickprov av
internkontrollen är genomförd
under året. Information saknas
dock om utfallet av kontrollerna.

Vidtas åtgärder vid
avvikelser?

Ej möjligt att granska.
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3 Sammanfattande bedömning och rekommendationer
Vår översiktliga bedömning i denna grundläggande granskning är att förbundsstyrelsen
delvis säkerställt en ändamålsenlig målstyrning. Förbundets interna kontroll av verksamhet
och ekonomi bedömer vi vara delvis tillräcklig.

Styrelsens årsredovisning 2021 redogör för det gångna årets verksamhet på en
övergripande nivå. Årsredovisningen redogör måluppfyllelsen av uppsatta mål. Ett finansiellt
mål har dock inte uppfyllts och av årsredovisningen framgår inte åtgärder för ökad
måluppfyllelse.

Samordningsförbundet har i sin verksamhetsplan för 2021 satt upp mål för
verksamhetsarbetet, mål för finansierade insatser och finansiella mål. Målen är dock inte
kvantifierade eller har mätbara indikatorer kopplade till sig. Dessutom är flera av dem snarast
utformade som aktiviteter. Det gör måluppfyllelsen svårbedömd.
Styrelsen har upprättat en delårsrapport som innehåller en beskrivning av aktiviteter som ska
genomföras för att uppnå målen. Delårsrapporten innehåller ingen tydlig prognos över
måluppfyllelse.
Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi styrelsen att:

 Vidareutveckla mätbara mål och mått för att säkerställa en tydlig bedömning av
måluppfyllelse.

 Vidta åtgärder vid missad måluppfyllelse
 Upprätta rutiner för att fånga upp och hantera avvikelser i verksamheten.

Örnsköldsvik 2022-04-12

Petter Frizén Karla Escobar Barzola
EY EY



De förtroendevalda revisorerna i

samordningsförbundet Härnösand-Timrå

Till

Styrelsen i samordningsförbundet Härnösand-Timrå

Fullmäktige, Härnösands kommun

Fullmäktige, Timrå kommun

Fullmäktige, Region Västernorrland

Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen

Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Härnösand-Timrå år 2021

Vårt uppdrag är att granska räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens

förvaltning i Samordningsförbundet Härnösand-Timrå (organisationsnummer 222000-

2055) för verksamhetsåret 2021.

Uppdraget är vidare att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från

ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna

kontrollen är tillräcklig.

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och

riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en

årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern

kontroll i verksamhet och räkenskaper.

Vi har utfört granskningen utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen,

förbundsordningen samt god revisionssed i kommunal verksamhet.

I uppdraget samverkar vi med av staten utsedd auktoriserad revisor. I granskningen av

förbundets räkenskaper och årsredovisning har vi förlitat oss på den statliga revisorns

granskning och bedömning.

Våra granskningsinsatser har utförts av sakkunnigt biträde från EY.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på

ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna

kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har

upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning

och god redovisningssed. I detta avseende förlitar vi oss på den statliga revisorns bedömning.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella

mål som är uppställda. I detta avseende förlitar vi oss på den statliga revisorns bedömning. Det

sammantagna resultatet för verksamhetsmålen är svårt att styrka revisionellt då målen snarast

är utformade som aktiviteter.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Vi åberopar bifogade rapporter.
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(Digital signering)

Stig Nilsson Therese Rosbach
utsedd av Härnösands kommun utsedd av Region Västernorrland

Keijo Ojala
utsedd av Timrå kommun

Bilagor:

Revisionsrapport EY: Grundläggande granskning av Samordningsförbundet Härnösand-Timrå 2021

Revisionsrapport KPMG: Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2021
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Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala 
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar 

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets 
innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att 
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. 
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

STIG NILSSON
Godkänd revisor
Serienummer: 19480925xxxx
IP: 95.193.xxx.xxx
2022-04-10 20:14:59 UTC

Keijo Johannes Ojala
Godkänd revisor
Serienummer: 19460221xxxx
IP: 81.234.xxx.xxx
2022-04-10 21:55:38 UTC

THERESE ROSBACH
Godkänd revisor
Serienummer: 19861121xxxx
IP: 31.208.xxx.xxx
2022-04-11 14:01:16 UTC
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Samordningsförbundet  Härnösand-Timrå SKRIVELSE

De fört roendevalda revisorerna 2022-04-12

Bilaga: Revisionsrapport , Grundläggande granskning av samordningsförbundet Härnösand-Timrå, EY

Till

Styrelsen i samordningsförbundet Härnösand-Timrå

Fullmäktige, Härnösands kommun

 Fullmäktige, Timrå kommun

Fullmäktige, Region Västernorrland

Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen

Grundläggande granskning av samordningsförbundet Härnösand-
Timrå
Finansiella samordningsförbund är en kommunal samordningsorganisat ion som finansierar

samordnade rehabiliteringsinsatser. Förbunden finansieras med medel från stat, kommun och

region.

Förbundets förtroendevalda revisorer, utsedda av förbundets parter, ska årligen granska om

styrelsen har sköt t verksamheten på ett  ändamålsenligt  och från ekonomisk synpunkt

t illfredsställande sätt , om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är t illräcklig.

Den grundläggande granskningen är inriktad på en översikt lig bedömning.

Vår översikt liga bedömning i denna grundläggande granskning är att  förbundsstyrelsen delvis

säkerställt  en ändamålsenlig målstyrning. Förbundets interna kontroll av verksamhet och ekonomi

bedömer vi vara delvis t illräcklig.

Styrelsens årsredovisning 2021 redogör för det  gångna årets verksamhet på en övergripande nivå.

Årsredovisningen redogör måluppfyllelsen av uppsat ta mål. Et t finansiellt  mål har dock inte uppfyllts

och av årsredovisningen framgår inte åtgärder för ökad måluppfyllelse.

Samordningsförbundet  har i sin verksamhetsplan för 2021 sat t  upp mål för verksamhetsarbetet , mål

för finansierade insatser och finansiella mål. M ålen är dock inte kvant ifierade eller har mätbara

indikatorer kopplade t ill sig. Dessutom är flera av dem snarast utformade som akt iviteter. Det gör

måluppfyllelsen svårbedömd.

Styrelsen har upprättat en delårsrapport  som innehåller en beskrivning av akt iviteter som ska

genomföras för att  uppnå målen. Delårsrapporten innehåller ingen tydlig prognos över

måluppfyllelse.

Ut ifrån granskningens resultat  rekommenderar vi styrelsen at t:

 Vidareutveckla mätbara mål och mått  för at t  säkerställa en tydlig bedömning av
måluppfyllelse.

 Vidta åtgärder vid missad måluppfyllelse
 Upprät ta rutiner för at t  fånga upp och hantera avvikelser i verksamheten.
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Samordningsförbundet  Härnösand-Timrå SKRIVELSE

De fört roendevalda revisorerna 2022-04-12

Bilaga: Revisionsrapport , Grundläggande granskning av samordningsförbundet Härnösand-Timrå, EY

Samordningsförbundets förtroendevalda revisorer (digital signering)

St ig Nilsson Therese Rosbach
utsedd av Härnösands kommun utsedd av Region Västernorrland

Keijo Ojala
utsedd av Timrå kommun
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Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala 
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
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för Samordningsförbundet Härnösand-Timrå, org. nr 222000-2055. 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Härnösand-Timrå för år 2021. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt 
lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi 
är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om kommunal bokfö-
ring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll 
som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa be-
ror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upply-
ser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen av-
ser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis-
ion som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas på-
verka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsre-
dovisningen. 

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi profess-
ionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be-
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an- 
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vii revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den vä-
sentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie-
rat.  hr. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet Härnösand-Timrå för 
år 2021. 

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Vi bedömer även sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Härnösand-Timrå har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero- 
ende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyl-
dig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot förbundet. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot förbundet. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella be-
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållan-
den som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ-
delser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om an-
svarsfrihet. 

Sundsvall den 25 13 2022 

KPMG AB 

Lars Skoglund 

Auktoriserad revisor 
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Finansiella samordningsförbund är en kommunal samordningsorganisation som finansierar
samordnade rehabiliteringsinsatser. Förbunden finansieras med medel från stat, kommun
och region.
I Västernorrland har Härnösand-Timrå och ytterligare fem förbund för finansiell samordning
bildats med stöd av lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
Enligt lagens 2§ ska insatserna inom den finansiella samordningen avse individer som är i
behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin
förmåga att utföra förvärvsarbete. Lagens 7§ fastslår att samordningsförbunden har till
uppgift att

 besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen,
 stödja samverkan mellan samverkansparterna,
 finansiera sådana insatser som ligger inom de samverkande parternas samlade

ansvarsområde,
 besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall

användas,
 svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna, och
 upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda
eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser
tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda. Samordningsförbundens styrelse har
ansvar för förbundets verksamhet, räkenskaper och interna kontroll.
Förbundets revisorer, utsedda av förbundets parter, ska årligen granska om styrelsen har
skött verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Den
grundläggande granskningen är inriktad på en översiktlig bedömning.

1.2 Syfte och revisionsfrågor
Syftet med denna grundläggande granskning är att översiktligt bedöma om förbundets
styrelse har tillsett att verksamhetens målstyrning fungerar på ett ändamålsenligt sätt, och
om förbundets interna kontroll är tillräcklig.
De av kommunen, regionen och staten valda revisorerna har enats om granskningens
inriktning och omfattning.

1.3 Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens
analyser, slutsatser och bedömningar. I denna granskning utgörs revisionskriterierna av:
 Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
 Kommunallagen (2017:725) i tillämpliga delar
 Aktuella styrdokument för förbundet

1.4 Ansvarig styrelse
Granskningen avser styrelsen i samordningsförbundet Härnösand-Timrå.
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1.5 Genomförande och avgränsning
Granskningen är översiktlig och är huvudsakligen genomförd genom dokumentstudier av
styrelsens styrande och redovisande dokument samt protokoll.

Granskningen är genomförd i enlighet med de utgångspunkter och principer som framgår av
God revisionssed i kommunal verksamhet (2018). Även vägledningar och rekommendationer
från Skyrev (Sveriges kommunala Yrkesrevisorer) är tillämpade.

Det har inte genomförts någon substansgranskning avseende verifikat, fakturor och liknande.
Granskningen har heller inte omfattat styrning och kontroll av enskilda projekt eller värdering
av enskilda projekt.

Rapporten är sakgranskad av förbundschefen.
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2 Resultat av granskningen
Nedan följer i granskningen identifierade iakttagelser som tillsammans med tillhörande
revisionsbevis ligger till grund för vår bedömning av om delarna i respektive
granskningsmoment är uppfyllt. Genom färgsättning illustreras om respektive
granskningsmoment bedöms vara Uppfyllt, Delvis uppfyllt eller Ej uppfyllt.

2.1 Styrning av verksamhet och ekonomi
Granskningsmoment Bedöm

ning
Revisionsbevis eller
kommentarer

1 Verksamhetsplan
a Har styrelsen antagit en

plan för sin verksamhet?
Verksamhetsplan 2021–2023,
beslutad 2020-11-20.

b Har styrelsen antagit mål för
sin verksamhet? Omfattar
de i så fall alla
verksamheter?

Fyra mål för verksamhetsarbetet
är fastställda, vid sidan av två
mål för finansierade insatser.

c Har styrelsen antagit mål för
sin ekonomi?

Tre stycken finansiella mål är
antagna.

d Har de beslutade målen
mätbara indikatorer med
bedömningsintervall?

Framgår av verksamhetsplan för
2021–2023.

Uppsatta mål är snarast
utformade som aktiviteter vilket
försvårar måluppföljning.

2 Budget
a Har styrelsen upprättat en

budget för innevarande år?
Framgår i verksamhetsplan
2021–2023.

b Omfattar budget alla
verksamheter
(heltäckande)?

Verksamhetsplanen specificerar
samtliga utgiftsposter. Vi noterar
dock att posten ”Medel för
insatser” inte detaljredovisar
varje finansierad insats.

3 Intern kontroll
a Har styrelsen arbetat fram

en riskanalys inom ramen
för den interna kontrollen?

Enligt protokoll 2021-03-26 har
verkställande tjänsteman
redovisat en risk- och
väsentlighetsanalys. Dock
framgår inte av
internkontrollplan för 2021
kopplingen till genomförd
riskanalys.
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b Har styrelsen antagit en
internkontrollplan för året?

Styrelsen har upprättat en Plan
för intern styrning och kontroll
2021.

2.2 Måluppfyllelse
Granskningsmoment Bedöm

ning
Revisionsbevis eller
kommentar

4 Måluppfyllelse
a Lämnar styrelsen prognos

för måluppfyllelse,
verksamhet och ekonomi i
delårsrapporter?

Styrelsen har upprättat en
delårsrapport som redovisar
prognos för verksamhet och
ekonomi.

b Redovisas måluppfyllelse
för verksamhet och ekonomi
i årsredovisning?

I årsredovisningen för 2021
redovisas måluppfyllelse för mål
för verksamhetsarbete, mål för
finansierade insatser samt för
finansiella mål.

2.3 Uppföljning och återrapportering av verksamhet och ekonomi
Granskningsmoment Bedöm

ning
Revisionsbevis eller
kommentar

5 Uppföljningsplan
a Har styrelsen antagit

riktlinjer/plan för uppföljning
av verksamhet och
ekonomi?

Framgår av internkontrollplan.
Av den framgår att styrelsen ska
följa upp budget vid varje
styrelsemöte och
verksamhetsmål 2 gånger per
år.

b Sker återrapportering enligt
uppställda direktiv?

Styrelsen har inte behandlat
budgetuppföljning vid varje
styrelsemöte, vilket ska göras
enligt förbundets
internkontrollplan. Det har
förekommit ekonomiska
uppföljningar av bidrag men inte
budgetprognos för hela
verksamheten.

6 Uppföljning och återrapportering
a Är uppföljningen

heltäckande, dvs omfattar
all verksamhet samt
ekonomi?

Uppföljningen av året framgår i
årsredovisningen 2021.

b Fokuserar rapporteringen
på måluppfyllelse, resultat
och effekter?

Bedömning av måluppfyllelse
med kommentarer framgår i
årsredovisning 2021.
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Förbundet uppnår samtliga sina
mål förutom målet om
”styrelsens verksamhet som ska
bedrivas inom den budgetram
som har beslutas av styrelsen”.

Bedömningen saknar tydlig
information om effekter av
verksamheten.

c Vidtar styrelsen tillräckliga
åtgärder vid information om
avvikelser?

Enligt årsredovisningen 2021
har styrelsen vidtagit åtgärder
för verksamhetsmål som har fått
förändrade planer under
pandemin. Dock har styrelsen
inte vidtagit åtgärder för det
finansiella målet som inte har
uppfyllts.

7 Intern kontroll
a Följer styrelsen upp

resultatet av sitt
internkontrollarbete?

Enligt protokoll per 2021-11-25
har förbundet följt upp den
interna styrningen av
verksamheten utifrån
internkontrollplanen 2021.
Verkställande tjänsteman gick
även igenom ett resultat av ett
stickprov. Av styrelseprotokollet
framgår att det inte fanns några
anmärkningar i efterlevnad av
förbundets internkontrollplan.

Av årsredovisningen framgår att
kontroller med stickprov av
internkontrollen är genomförd
under året. Information saknas
dock om utfallet av kontrollerna.

Vidtas åtgärder vid
avvikelser?

Ej möjligt att granska.
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3 Sammanfattande bedömning och rekommendationer
Vår översiktliga bedömning i denna grundläggande granskning är att förbundsstyrelsen
delvis säkerställt en ändamålsenlig målstyrning. Förbundets interna kontroll av verksamhet
och ekonomi bedömer vi vara delvis tillräcklig.

Styrelsens årsredovisning 2021 redogör för det gångna årets verksamhet på en
övergripande nivå. Årsredovisningen redogör måluppfyllelsen av uppsatta mål. Ett finansiellt
mål har dock inte uppfyllts och av årsredovisningen framgår inte åtgärder för ökad
måluppfyllelse.

Samordningsförbundet har i sin verksamhetsplan för 2021 satt upp mål för
verksamhetsarbetet, mål för finansierade insatser och finansiella mål. Målen är dock inte
kvantifierade eller har mätbara indikatorer kopplade till sig. Dessutom är flera av dem snarast
utformade som aktiviteter. Det gör måluppfyllelsen svårbedömd.
Styrelsen har upprättat en delårsrapport som innehåller en beskrivning av aktiviteter som ska
genomföras för att uppnå målen. Delårsrapporten innehåller ingen tydlig prognos över
måluppfyllelse.
Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi styrelsen att:

 Vidareutveckla mätbara mål och mått för att säkerställa en tydlig bedömning av
måluppfyllelse.

 Vidta åtgärder vid missad måluppfyllelse
 Upprätta rutiner för att fånga upp och hantera avvikelser i verksamheten.

Örnsköldsvik 2022-04-12

Petter Frizén Karla Escobar Barzola
EY EY



De förtroendevalda revisorerna i

samordningsförbundet Härnösand-Timrå

Till

Styrelsen i samordningsförbundet Härnösand-Timrå

Fullmäktige, Härnösands kommun

Fullmäktige, Timrå kommun

Fullmäktige, Region Västernorrland

Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen

Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Härnösand-Timrå år 2021

Vårt uppdrag är att granska räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens

förvaltning i Samordningsförbundet Härnösand-Timrå (organisationsnummer 222000-

2055) för verksamhetsåret 2021.

Uppdraget är vidare att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från

ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna

kontrollen är tillräcklig.

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och

riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en

årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern

kontroll i verksamhet och räkenskaper.

Vi har utfört granskningen utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen,

förbundsordningen samt god revisionssed i kommunal verksamhet.

I uppdraget samverkar vi med av staten utsedd auktoriserad revisor. I granskningen av

förbundets räkenskaper och årsredovisning har vi förlitat oss på den statliga revisorns

granskning och bedömning.

Våra granskningsinsatser har utförts av sakkunnigt biträde från EY.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på

ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna

kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har

upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning

och god redovisningssed. I detta avseende förlitar vi oss på den statliga revisorns bedömning.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella

mål som är uppställda. I detta avseende förlitar vi oss på den statliga revisorns bedömning. Det

sammantagna resultatet för verksamhetsmålen är svårt att styrka revisionellt då målen snarast

är utformade som aktiviteter.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Vi åberopar bifogade rapporter.

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

yc
ke

l: 
D

ZQ
EK

-J
G

KS
L-

ID
SU

E-
3E

0O
8-

6N
1D

N
-P

Q
KV

G



(Digital signering)

Stig Nilsson Therese Rosbach
utsedd av Härnösands kommun utsedd av Region Västernorrland

Keijo Ojala
utsedd av Timrå kommun

Bilagor:

Revisionsrapport EY: Grundläggande granskning av Samordningsförbundet Härnösand-Timrå 2021

Revisionsrapport KPMG: Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2021
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Samordningsförbundet  Härnösand-Timrå SKRIVELSE

De fört roendevalda revisorerna 2022-04-12

Bilaga: Revisionsrapport , Grundläggande granskning av samordningsförbundet Härnösand-Timrå, EY

Till

Styrelsen i samordningsförbundet Härnösand-Timrå

Fullmäktige, Härnösands kommun

 Fullmäktige, Timrå kommun

Fullmäktige, Region Västernorrland

Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen

Grundläggande granskning av samordningsförbundet Härnösand-
Timrå
Finansiella samordningsförbund är en kommunal samordningsorganisat ion som finansierar

samordnade rehabiliteringsinsatser. Förbunden finansieras med medel från stat, kommun och

region.

Förbundets förtroendevalda revisorer, utsedda av förbundets parter, ska årligen granska om

styrelsen har sköt t verksamheten på ett  ändamålsenligt  och från ekonomisk synpunkt

t illfredsställande sätt , om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är t illräcklig.

Den grundläggande granskningen är inriktad på en översikt lig bedömning.

Vår översikt liga bedömning i denna grundläggande granskning är att  förbundsstyrelsen delvis

säkerställt  en ändamålsenlig målstyrning. Förbundets interna kontroll av verksamhet och ekonomi

bedömer vi vara delvis t illräcklig.

Styrelsens årsredovisning 2021 redogör för det  gångna årets verksamhet på en övergripande nivå.

Årsredovisningen redogör måluppfyllelsen av uppsat ta mål. Et t finansiellt  mål har dock inte uppfyllts

och av årsredovisningen framgår inte åtgärder för ökad måluppfyllelse.

Samordningsförbundet  har i sin verksamhetsplan för 2021 sat t  upp mål för verksamhetsarbetet , mål

för finansierade insatser och finansiella mål. M ålen är dock inte kvant ifierade eller har mätbara

indikatorer kopplade t ill sig. Dessutom är flera av dem snarast utformade som akt iviteter. Det gör

måluppfyllelsen svårbedömd.

Styrelsen har upprättat en delårsrapport  som innehåller en beskrivning av akt iviteter som ska

genomföras för att  uppnå målen. Delårsrapporten innehåller ingen tydlig prognos över

måluppfyllelse.

Ut ifrån granskningens resultat  rekommenderar vi styrelsen at t:

 Vidareutveckla mätbara mål och mått  för at t  säkerställa en tydlig bedömning av
måluppfyllelse.

 Vidta åtgärder vid missad måluppfyllelse
 Upprät ta rutiner för at t  fånga upp och hantera avvikelser i verksamheten.
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Ordförande har ordet  

Nu är bokslutet för 2021 klart och återrapporterat till medlemmarna. 2021 blev ännu ett år präglat av 

den pandemi som drabbat världen. Viruset har bytt skepnad och återkommande drabbat det svenska 

samhället. Efter sommaren lättades ett flertal restriktioner och tron om en normal höst och vinter 

började växa fram. Samhället började så smått öppna upp, människor började återigen besöka hotell 

och restauranger. Det visade sig dock under december månad att smittspridningen tog fart igen och 

skärpta restriktioner fick införas. Din Tur fick återigen fatta beslut om att stänga framdörrarna i våra 

bussar, detta genomfördes lagom till skolornas uppstart efter jullovet. 

Pandemin och dess effekt på samhället kommer att vara kännbara även långt efter det att 

restriktionerna har släppts och viruset övergår till att klassas som en normal säsongsinfluensa. För 

kollektivtrafiken kommer det att vara stora problem att prognosticera biljettintäkternas utveckling, 

kommer resandet att snabbt återgå till normala nivåer igen? Känner människor en trygghet i att resa 

kollektivt tillsammans med andra? Blir det möjligen så som många förutspår att arbetsresandet 

kommer att minska, idag vet alla att det fungerar att arbeta hemifrån på distans.  

Kollektivtrafiksverige kommer att behöva tänka nytt och erbjuda den typ av resor som våra resenärer 

efterfrågar. I Västernorrland har vi under hösten 2021 analyserat befintligt utbud av biljetter och kort 

samt vår prisprofil. Arbetet utmynnade i ett antal förslag till förändringar, en rejäl justering nedåt av 

priset på periodkort/länskort, högre pris på enkelbiljetter vid köp ombord. Mer nyheter kommer att 

lanseras under vintern/våren 2022 då restriktionerna släpps. 

Under 2021 inleddes arbetet med ett stort antal viktiga projekt. Inför kommande upphandling 

behöver bränslefrågan belysas och politiskt behöver ett vägval göras, det är inte realistiskt att tro att 

dagens lösning med HVO 100 kommer att vara möjlig i nästa upphandling. Myndigheten är 

behjälplig med administrativa resurser i det arbete som medlemmarna under regionens ledning 

tillsammans gör i syfte att förhandla fram och besluta om ny förbundsordning. I arbetet ingår även att 

föreslå en ny kostnadsfördelningsmodell. Arbetet med att ta fram ett nytt Trafikförsörjningsprogram 

är i gång och inne i sin mest intensiva fas med kunskapsseminarier.  

Den nya organisationen har nu hunnit finna sina former och ett antal nya medarbetare har under året 

rekryterats. Med tanke på det arbete som ligger framför oss i myndigheten kommer det att krävas 

mer resurser i form av medarbetare som kan ta ansvar för delar av det arbete som ligger framför oss. 

Dagens myndighet har varken de personella resurserna eller den samlade kompetens som framtidens 

myndighet kräver för att lyckas i sitt viktiga arbete. Här kommer direktionen att under vintern 2022 

enas om ett vägval och tillsammans med medlemmarna fatta beslut i frågan. 

I vinter inleds budgetarbetet inför kommande planperiod. Här kommer medlemmarna att få förklarat 

för sig vilka utmaningar myndigheten står inför vad gäller, resandeutveckling, kostnadsindex, 

utveckling för bränsle, resurssättning på myndigheten inför kommande stora arbeten som beskrivits 

ovan. 

Den här årssummeringen blir den sista som ordförande för den här mandatperioden. Jag är nöjd med 

det arbete som vår myndighet levererat under mandatperioden. Vi har lyckats ställa om myndigheten 

till att bli en myndighet med den kompetens som efterfrågas, våra medlemmar är idag mer nöjd med 

vårt arbete än vid 2019 års ingång. Vi har med professionalism hanterat alla de svårigheter som 

uppstått under den pandemi som drabbat världen. Jag är övertygad om att myndigheten är på väg in i 

en ny spännande utvecklingsresa vad gäller kollektivtrafikens och länets utveckling. Ett stort tack till 

er alla för fantastiska insatser under 2021, nu fortsätter resan mot en bättre kollektivtrafik i 

Västernorrland. 

 

 

Per Wahlberg, Ordförande  

Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 
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Förvaltningsberättelse 

Vårt uppdrag  

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län bildades av länets sju 

kommuner och Region Västernorrland 2012 med ansvar för den regionala kollektivtrafiken enligt Lag 

om Kollektivtrafik (SFS 2010:1065) och EU kollektivtrafikförordning (EG 1370/2007)  

Kommunalförbundets uppdrag och arbetsformer beslutas av medlemmarna i styrdokumenten 

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

Samarbetsavtal för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, 

Reglemente för förbundsdirektionen samt Reglemente för revisorerna.  

Kommunalförbundet leds av en förbundsdirektion som består av 9 ordinarie ledamöter. 

Förbundsdirektionen fastställer vision och mål i ett regionalt trafikförsörjningsprogram samt beslutar 

om budget. Förbundsdirektionen beslutar om allmän trafikplikt inom länet.  

Direktionen ansvarar även för att: 

• efter överenskommelse med Region Västernorrland eller en kommun i länet upphandla 

persontransport- och samordningstjänster för sådana transportändamål som kommunerna eller 

regionen ska tillgodose samt samordna sådana transporttjänster, 

• verka för att den regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för alla resenärsgrupper samt  

• verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet 

 

I dialog med kommunalförbundets medlemmar definieras behovet av kollektivtrafik och 

administrativa resurser i en treårig Mål- och resursplan (MRP). Direktionen beslutar om budget för 

nästkommande år grundat på MRP:s första år.  

Den upphandlade samhällsfinansierade busstrafiken och särskilda persontrafiken i Västernorrland 

kommuniceras med varumärket Din Tur.  

Kommunalförbundet är delägare (25 %) av Norrtåg AB som upphandlar den regionala tågtrafiken. 

Övriga bolag i koncernen är helägda Bussgods Västernorrland AB och delägda (5 %) AB Transitio. 

Vilande bolag är helägda Västernorrlands läns Trafik AB (VLTAB). 
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Året som gått 
• Året har i hög grad påverkats av covid-19 och olika typer av åtgärder och anpassningar 

kopplat till pandemin.  

• Från 1 juli togs allmänna råd om munskydd i kollektivtrafik under rusningstid bort. 

• Från 15 juli hävdes begränsningen av antal passagerare för långväga kollektivtrafik.  

• Myndighetens medarbetare vid kontoret i Kramfors har i stor utsträckning arbetat på distans, 

vilket fungerat bra.  

• Framdörrarna i bussarna har under åter hållits stängda på grund av arbetsmiljöskäl. Detta har 

medfört svårigheter att bland annat köpa biljetter ombord. 

• Inom IT har stora förändringar skett för att säkerställa data-/informationssäkerhet. Den 

interna IT-miljön har separerats till två delar. För vår IT-produktionsmiljö har det införts 

strikta åtkomster. Stora delar av vår infrastruktur har byggts om, som har möjliggjort att vi 

har kunnat säga upp onödiga accesser och sparat på kostnader. Vi har infört övervakning, 

backup/återställning av verksamhetskritiska datorer och en rad av andra metoder att säkra 

från externa access till våra system.      

• Mål och resursplan (MRP) 2022-2024 inklusive budget har arbetats fram efter dialog med 

respektive medlem i kommunalförbundet. Önskade trafikförändringar har inarbetats och 

MRP blev fastställd av direktionen i september månad.  

• Myndigheten har utlöst optionsåren i trafikavtalen fram till 2024 i samtliga trafikområden.  

I den överenskommelse som tecknades med trafikföretagen övergick incitamentsavtalen till 

produktionsavtal med kända kostnader för de kommande åren fram till 2024. En övergång 

till produktionsavtal kommer att medföra merkostnader hos myndigheten för bland annat för 

marknadsföringsinsatser men även för insatser för intäktssäkring i form av ökad 

biljettkontrollverksamhet. 

• Staten har avsatt riktade medel till kollektivtrafiken för att mildra de ekonomiska effekterna 

av covid-19 och för att säkerställa en god kollektivtrafik i landet. 

Kollektivtrafikmyndigheten har lämnat in en ansökan för det under september månad.   

• Sundsvalls Centralstation togs i bruk i augusti och har byggts om till ett modernt, 

funktionellt och tillgänglighetsanpassat resecentrum. Syftet är att knyta samman regional 

busstrafik och tågtrafik i ett sammanhållet stationsområde.  

• Under året har fem nya medarbetare anställts. En HR-ansvarig, en IT-ansvarig, två 

trafikutvecklare samt en trafikstrateg.  

• Myndigheten har arbetat med det sista utvecklingsarbetet inför lansering av realtid i app. 
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Förvaltningsberättelse 
Ekonomisk information (mnkr) Myndigheten 2021 2020 2019 2018 2017 

KOSTNADER     
 

Allmän kollektivtrafik     
 

•        landsbygdstrafik -270,2 -265 -264,8 -259,8 -245,6 

•        tätortstrafik -200,3 -185,8 -199,1 -191,3 -175,5 

•        tågtrafik (ny princip tåghyra 2020) -103,7 -88 -57,4 -49,1 -45,5 

Särskild persontrafik inkl miljöpremie -110,1 -100,1 -114,7 -110,4 -108,2 

Administrativa kostnader -61,1 -63,5 -60,1 -56,8 -52,4 

Stationsavgifter -1,3 -2,2 -1,4 -2,4 -1,8 

Avskrivning bussar 0 0 -1,3 -2,9 -2,9 

Avskrivning biljettmaskiner och biljettsystem -0,5 -0,2 -0,2 -0,2 -0,7 

Övriga avskrivningar -0,7 -2,4 -1,1 -1 -0,4 

Övriga kostnader - - - -1 - 

Totala kostnader  -748,0 -707,2 -700,1 -674,9 -633 

INTÄKTER     
 

Allmän kollektivtrafik      

•        biljettförsäljning 65,4 67,6 101,9 105,9 105,9 

•        skolkort 15,4 16,1 17,7 19,8 24,3 

Övriga intäkter 69,5 60,7 15,7 16,9 9,5 

Totala intäkter 150,3 144,4 135,3 142,6 145 

Jämförelsestörande poster 1,0 1 0 0,9 8,1 

Verksamhetens nettokostnader -597,7 -562,9 -564,8 -531,4 -488,5 

Kommunala biljettsubventioner 115,1 139,8 181,1 143,6 89,2 

Medlemsbidrag 482,6 423,1 383,6 386,1 396 

Finansiella poster 0 0 0,1 1,7 0 

Resultat 0,0 0 0 0 0 

Produktionsinformation 2021 2020 2019 2018 2017 

PRODUKTIONSKILOMETER (exklusive särskild persontrafik) 
 

Landsbygdstrafik 8 432 935 8 460 966 8 438 432 8 531 713 8 516 599 

Tätortstrafik 4 542 025 4 768 337 4 768 954 4 701 354 4 662 361 

Total produktionskilometer 12 974 960 13 229 303 13 207 385 13 233 067 13 178 960 

BRUTTOKOSTNAD KR/KM[1]      

Landsbygdstrafik -32,04 -31,18 -31,38 -30,45 -28,84 

Tätortstrafik -44,09 -38,97 -41,75 -40,69 -37,64 

Total bruttokostnad/km -36,26 -33,99 -35,12 -34,09 -31,95 

Förändring i % 7% -3% 3% 7% 6% 

Skattesubventionsgrad 2021 2020 2019 2018 2017  

Skattesubvention
2 83% 81% 79% 78% 77% 

 

1 Bruttokostnaden/km beräknas som trafikkostnaden i förhållande till antalet totala produktionskilometer för respektive landsbygd och tätort. 

2 Skattesubventionen beräknas som landsbygds- och tätortstrafikens nettokostnader (kostnader för landsbygds- och tätortstrafiken minus 
biljettintäkter) i förhållande till kostnader för landsbygds- och tätortstrafik. 
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Översikt över verksamhetens utveckling  

Ekonomisk information (mnkr) Koncernen 2021 2020 2019 2018 2017  
   

  

Intäkter 252,9 205,2 219,9 228,3 186,3 
 

   
  

Kostnader 

  

-876,1 -768,2 -785,2 -759,7 -672,3 
 

   
  

Verksamhetens nettokostnader -623,1 -563,0 -565,3 -531,4 -486,0 

Kommunala biljettsubventioner 115,1 139,8 181,1 143,6 89,2 

Medlemsbidrag 513,2 423,1 383,6 386,1 396,1 

Finansiella poster -4,4 -0,1 0,5 1,9 0,0 

Resultat 0,7 -0,1 -0,1 0,2 -0,7 

 
   

  

Omvärldsanalys och förväntad utveckling 

Kollektivtrafikbranschen i stort har påverkats mycket av pandemin. De nationella restriktionerna och 

smittspridningen har medfört minskat antal resor och därigenom minskade intäkter. När Sverige nu 

närmar sig att covid-19 inte längre ska klassas som en pandemi så börjar arbetet att vinna tillbaka 

resenärerna som slutat resa under pandemin. Det finns dock mycket som tyder på att resmönstren 

efter pandemin fortsatt kommer att se annorlunda ut på grund av distansarbete och digitala möten. 

Detta är något som branschen kommer behöva följa och anpassa sig till de kommande åren. 

Flexiblare trafiklösningar och reseprodukter kan vara viktiga pusselbitar i den anpassningen. 

 

Samtidigt så tar klimatfrågan en allt större roll i samhället vilket också påverkar kollektivtrafiken. 

Kollektivtrafiken är, om den körs på förnybara drivmedel, ett klimatsmart och resurseffektivt sätt att 

resa. Andelen personer som anser att detta är viktigt ökar, vilket kan bidra till fler resenärer i 

kollektivtrafiken. Samtidigt så står kollektivtrafiken generellt i världen och specifikt i Västernorrland 

inför en utmaning då all fordonstrafik ska bli fossilfri, samtidigt som det populära drivmedlet 

HVO100 stiger i pris och förväntas bli svårare att få tillgång till succesivt. Det innebär att 

kollektivtrafiken behöver byta bränsle. Trenden är tydlig och den är att Sverige, precis som resten av 

Europa, går mot en i väldigt hög grad elektrifierad bussflotta. För Västernorrlands del innebär det att 

nya fordon måste upphandlas och att infrastruktur för laddning behöver förberedas runt om i länet. 

 

Länets utveckling inom kollektivtrafiken processas just nu i två parallella processer, ny 

förbundsordning och nytt regionalt trafikförsörjningsprogram. I trafikförsörjningsprogrammet 

förväntas kommunalförbundets medlemmar nå samsyn gällande ambition och mål för länets 

kollektivtrafik samt vilka insatser som krävs för att nå dessa mål. Förbundsordningen sätter ramarna 

för samverkan och finansiering. Med bägge dessa dokument på plats kan resan mot Västernorrlands 

framtida kollektivtrafik på allvar ta fart.   

 

  

  



 

 

 

 

 

Sid 8 av 43 

Väsentliga personalförhållanden 

Frånvaro på grund av sjukdom 

 

Sjukfrånvaro  

Sjuktalen har minskat jämfört med 2020 års utfall men riktvärdet på 3,5 procent har inte uppnåtts vid 

årets slut. I huvudsak beror sjuktalet för 2021 på korttidssjukfrånvaro till följd av covid-19. 

Löne- och medarbetarsamtal  

Kollektivtrafikmyndigheten tillämpar individuell lönesättning. Med anledning av att det nya centrala 

löneavtalet fr.o.m. 2020 fördröjdes och inte blev klart förrän i slutet av 2020, genomfördes under 

våren lönesamtal som omfattande nya löner för båda åren 2020 och 2021. De nya lönerna betalades 

ut under maj månad. 

Medarbetarsamtal har för de flesta utförts under hösten 2021, medan några medarbetarsamtal som inte 

kunnat genomföras under året är inbokade och hålls under januari 2022. 

Fyra medarbetare har valt att byta semestertillägg mot extra lediga dagar.      

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Syftet med det systematiska arbetsmiljöarbetet är att främja hälsa, förebygga ohälsa och olycksfall i 

arbetet och se till att arbetsmiljön är god.  

Handlingsplaner finns framtagna för arbetsplatserna i Kramfors och på Din Tur kundcenter och följs 

upp kontinuerligt. Handlingsplanerna finns tillgängliga på intranätet.     

Jämställdhet och mångfald 

Gällande jämställdhetsplan är den under utarbetande och revidering men har på grund av ändrade 

förutsättningar försenats. 

Av 18 tillsvidareanställda i Kramfors är 50 % kvinnor och 50 % män. På Din Tur kundcenter är av 

de 31 tillsvidareanställda 65 % kvinnor och 35 % män.  

Av de visstidsanställda är det en könsfördelning med 50 % kvinnor och 50 % män. Vid rekryteringar 

eftersträvas jämlikhet och mångfald. 

Inom myndigheten är fler kvinnor än män anställda. I ledningsgruppen är fördelningen två män och 

en kvinna.  

Kompetensutveckling 

Under året har ett antal utbildningsinsatser genomförts bland annat med inriktning mot KOLL 2020.  

Interna utbildningar har genomförts i Offentlighet och sekretess samt IT-säkerhet. Pandemin har 

medfört att många medarbetare arbetat på distans. För att bibehålla kontakten med kollegorna har en 

Sjukfrånvaro (%)    2021 2020 2019 2018 2017 

Total sjukfrånvaro i procent av de 

anställdas sammanlagda ordinarie 

arbetstid 

 

4,3 

 

6,0 

 

3,6 

 

4,8 4,8 

Andel av sjukfrånvaron som avser 

långtidsfrånvaro  

0,6 10,9 8,0 
22,0 29,4 

Sjukfrånvaro kvinnor 3,1 6,7 3,6 5,5 4,7 

Sjukfrånvaro män 6,0 5,0 3,1 3,5 5,1 

Sjukfrånvaro 29 år och yngre 3,9 2,0 2,6 8,3 6,9 

Sjukfrånvaro 30 – 49 år 6,0 4,3 2,7 4,3 5,4 

Sjukfrånvaro 50 år och äldre 3,4 3,7 4,6 3,5 3,0 
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tid för ”digital fika” planerats in varje vecka. Vid dessa tillfällen har förutom kontakten med kollegor 

även möjligheten till kollegialt lärande tagits tillvara.  

Personalstruktur  

Antal  2021 2020 2019 2018 2017 

Kvinnor                           30 34 40            35 32 

    varav tillsvidareanställda 29 32 37 33 30 

Män                                31 24 22            20 16 

   varav tillsvidareanställda 30 21 18           17 14 

Summa 51 58 64           55 48 

   varav tillsvidareanställda 49 53 55           50 44 

 

Av de 49 tillsvidareanställda är 50 procent kvinnor och 50 procent män i Kramfors, på Din Tur 

kundcenter är 66 procent kvinnor och 34 procent män. Av visstidsanställda är det en könsfördelning 

på 67 procent kvinnor och 33 procent män. Vid rekryteringar eftersträvas jämlikhet och mångfald. 

Det totala antalet medarbetare har minskat jämfört med tidigare år, totalt har 12 medarbetare avslutat 

sina anställningar och 5 medarbetare har nyanställts. 
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Styrning och uppföljning av kommunalförbundets verksamhet 

 

God ekonomisk hushållning och måluppfyllnad 

Kommunallagen och den kommunala redovisningslagen innehåller regler för vår styrning. Ett av 

kraven är att vi ska ha god ekonomisk hushållning. Det kravet har både ett finansiellt perspektiv och 

ett verksamhetsperspektiv. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart en budget i balans, 

utan omfattar även ett krav på att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt 

sätt. De delmål som är särskilt betydelsefulla och ska ha uppnått godkänd nivå för att vi ska kunna 

redovisa att vi uppnått god ekonomisk hushållning är:  

• Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet 

• Minskad negativ miljöpåverkan 

• Resurseffektiv kollektivtrafik  

Genom delårsbokslut och årsredovisning följs utvecklingen kontinuerligt upp för såväl verksamhet 

som ekonomi. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning beslutades i och med att Budget 2022 antogs 

av förbundsdirektionen. 

Metod 

Målen ska utvärderas utifrån den grad som de uppfylls. Indikatorerna ska vara utformade så att de 

ger svar på hur verksamhetsmål och finansiellt mål uppfylls.  

 

Genomförda åtgärder är i den mån det är relevant förankrade hos medlemmarna i budgetdialogerna. 

Uppföljning av åtgärder som är beslutade i budget sker tertialvis efter augusti och december månad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definition av måluppfyllnad: 
 

= mål uppfylls 
 

= mål uppfylls med vissa brister 
 

= mål uppfylls ej 
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Vision och mål 

Visionen för kommunalförbundet är den regionalt gemensamma vision som finns med i den regionala 

utvecklingsstrategin En hållbar och innovativ kollektivtrafik som inkluderar hela Västernorrland med 

resenären i fokus. 

De strategimål som anges i den regionala utvecklingsstrategin innebär sammanfattningsvis att 

Västernorrland ska ha positiv befolkningstillväxt, ökad tillgänglighet och stärkt innovationsförmåga.  

Kollektivtrafiken är en förutsättning för att uppnå ett funktionellt och attraktivt län. Kollektivtrafiken 

skapar möjligheter för invånarna att kunna arbeta och studera utanför boendeorten. Det leder till en 

bättre matchad arbetsmarknad och bättre förutsättningar för individer och organisationer att utvecklas 

i regionen. Dessutom skapar kollektivtrafiken möjligheter för en rik och aktiv fritid. 

Utifrån vision och strategimål i den regionala utvecklingsstrategin har fyra övergripande målområden 

för länets kollektivtrafik arbetats fram: Resenär, Hållbarhet, Tillväxt och Medarbetare. Inom varje 

målområde finns ett övergripande mål som anger ett önskat tillstånd 2030. 

Kollektivtrafiken i Västernorrland ska utgå från resenärens behov och bidra till ett hållbart och 

inkluderande samhälle med starka arbetsmarknadsregioner. För att lyckas med det krävs att 

kompetenta och engagerade medarbetare får rätt förutsättningar att verka. 

Tio delmål konkretiserar de övergripande målen. Kopplat till varje delmål har strategiskt viktiga 

åtgärder identifierats för att de övergripande målen ska uppnås till 2030. Delmålen följs upp årligen. 

Delmålet om resurseffektiv kollektivtrafik utgör även kommunalförbundets finansiella mål. 

 

 

Bild 1: Målbild för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län enligt Dir 17-16 Mål för 

Kollektivtrafikmyndigheten 2030 
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Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet  

 Utfall 2021 Årsprognos T2 Utfall 2020 Utfall 2019 

Måluppfyllnad 
    

Analys: 

Bedömningen är att målet ej uppfylls. Antalet resor i Västernorrlands län har minskat kraftigt till följd av covid-19 

pandemin. Restriktionerna har successivt avvecklats under 2021 men till viss del återinförts. Det finns en osäkerhet 

gällande hur länge effekterna av covid-19 kommer att påverka trafiken. Under hösten öppnades åter framdörrarna i 

bussarna. En ny smittspridningsvåg drog in i slutet av året vilket på nytt tvingade fram stängning av framdörrarna. 

Regeringen rekommenderade i slutet av året att alla som hade möjlighet skulle välja annat färdmedel än 

kollektivtrafik i rusningstid, vilket ytterligare påverkade resandet negativt. 

 

 

 
 
 

Indikatorer för att följa upp målet 

 
Utfall 
2021 

Utfall 2020 
Utfall 
2019 

Riktvärde 
2021 

Antalet påbörjade kollektivtrafikresor med den 

upphandlade kollektivtrafiken exklusive skolkort 
5 863 917 6 621 874 9 506 620 9 243 749 

Avgångstider: Andelen som instämmer i påståendet 

”Avgångstiderna passar mina behov” (%) 

Nationellt snitt1 

55/31 

 

59/33 

69/52 

 

59/34 

69/54 

63/40 

Hitta information: Andelen som instämmer i påståendet 

”Det är enkelt att få information om resan (avgångstider, 

biljettpriser mm) (%) 

Nationellt snitt 

70/70 

 

66/63 

 

78/77 

62/60 

 

77/77 

70/67 

Enkelhet: Andelen som instämmer i påståendet ”Det är 

enkelt att resa med Din Tur” (%) 

Nationellt snitt 

68/43 

 

75/60 

69/45 

 

75/61 

68/45 

 

76/63 

70/50 

Trygghet: Andelen som instämmer i påståendet ”Det 

känns tryggt att resa med Din Tur” (%) 

Nationellt snitt 

65/56 

 

63/59 

68/58 

 

67/62 

69/60 

 

72/67 

71/60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Nationellt snitt är medelvärdet i Kolbars nationella undersökning av alla medverkande aktörer inom kollektivtrafikområdet 
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Antal påstigande i den linjelagda kollektivtrafiken2 

Trafik-
område 

Trafikering 2021 2020 2019 2018 2017 2016 
Förändring 

2021 - 
2020 

Förändring 
2021 – 

2020 (%) 

O2 Höga Kusten 35 827 42 844 60 680 67 532 79 035 99 843 -7 017 -16,4% 

O3  Sollefteå tätort 49 816 55 482 83 695 77 874 74 381 69 906 -5 666 -10,2% 

O45  
Sollefteå 
landsbygd 

53 182 72 078 122 053 124 426 125 740 134 579 -18 896 -26,2% 

O6  
Örnsköldsviks 
tätort 

761 427 927 960 1 269 766 1 222 244 1 165 562 911 055 -166 533 -17,9% 

O7  

Örnsköldsvik – 
Husum, Gideå 
och 
Trehörningsjö 

46 731 63 109 90 760 98 149 115 424 108 339 -16 378 -26,0% 

O8  

Örnsköldsvik – 
Solberg, 
Mellansel och 
Bredbyn 

74 873 104 075 149 831 148 821 150 126 140 861 -29 202 -28,1% 

O9  
Örnsköldsvik – 
Skorped och 
Köpmanholmen 

98 749 124 530 154 405 150 199 154 064 145 822 -25 781 -20,7% 

O10  
Härnösands 
tätort 

444 718 466 251 711 025 601 761 511 073 440 559 -21 533 -4,6% 

O1415  Sundsvalls tätort 3 425 069 3 812 840 5 505 740 5 403 093 5 370 199 5 090 788 -387 771 -10,2% 

O16 
Sundsvall – Holm 
och Liden 

90 661 102 434 133 666 130 962 118 986 121 420 -11 773 -11,5% 

O1721 
Njurunda – 
Sundsvall – Timrå 

768 926 845 055 1 224 339 1 250 714 1 204 362 1 135 558 -76 129 -9,0% 

O18 
Sundsvall – 
Matfors 

153 495 175 176 235 039 224 133 206 343 182 358 -21 681 -12,4% 

O20 
Sollefteå – 
Kramfors - 
Härnösand 

198 415 211 171 318 065 352 362 387 699 374 478 -12 756 -6,0% 

O22 
Härnösand 
landsbygd 

80 377 95 358 123 610 121 371 110 728 98 303 -14 981 -15,7% 

O23 Ånge landsbygd 103 041 111 928 151 557 159 745 170 712 173 187 -8 887 -7,9% 

S3 

Tvärflöjten, 
Örnsköldsvik - 
Sollefteå – 
Östersund 

6 004 14 379 25 020 26 335 24 023 33 216 -8 375 -58,2% 

S4 
Linje 331 
Sollefteå - 
Sundsvall 

7 995 7 981 15 423 19 507 19 782 17 115 14 0,2% 

S5 
Linje 201 
Härnösand – 
Timrå – Sundsvall 

127 498 142 442 221 787 232 326 222 640 200 542 -14 944 -10,5% 

S6 
Linje 50 
Härnösand-
Örnsköldsvik 

31 599 30 627 35 958 47 744 43 709 83 751 972 3,2% 

Koll 2020[2] Världsarvsbussen - 738 1 709 - - -     

  Totalt (ej tåg) 6 558 403 7 406 458 10 634 128 10 459 298 10 254 588 9 561 680 -847 317 -11,4% 

Tågtrafik 
Mittbanan och 
Botniabanan 

255 054 315 081 514 247 496 816 537 254 145 027 -60 027 -19,1% 

 
2 Resandestatistiken är justerad för 2018 och 2017 efter avläsning i databas 2019-05-13 

file:///C:/Users/susanna.blomgren/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/81016F65.xlsx%23RANGE!%23REFERENS!
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Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka  

 Utfall 2021 Årsprognos T2 Utfall 2020 Utfall 2019 

Måluppfyllnad 
             

Analys: 

Bedömningen är att målet inte uppnås. Utfallet av flera indikatorvärden ligger knappt under riktvärdena.  

Arbetsmiljöverkets krav att framdörrarna ska hållas stängda för att skydda föraren från smitta har inneburit 

svårigheter att hitta en bra lösning för validering av produkter och stoppat möjligheten att köpa produkter 

ombord på bussarna. Detta har påverkat resandet och resenärerna negativt. 

 

 

 
 
 

Indikatorer för att följa upp målet3 
Utfall 
2021 

Utfall 2020 
Utfall 
2019 

Riktvärde 
2020 

Nöjdhet med bolaget (andelen av svarande som är nöjda 

med Din Tur) (%) 

Nationellt snitt 

57/41 

 

60/52 

 

57/44 

 

61/54 

55/41 

 

60/54 

58/50 

Nöjdhet med senaste resan (andelen av svarande som är 

nöjda med sin senaste resa med Din Tur) (%) 

Nationellt snitt 

78/77 77/77 

79/79 

76/76 

79/79 

80/75 

NPS (Net Promoter Score dvs andel som skulle 

rekommendera vänner och bekanta att resa med Din Tur) 

(%) 

Nationellt snitt 

28/18 

 

 

27/18 28/18 35/25 

 
 
 

Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering  

 

 Utfall 2021 Årsprognos T2 Utfall 2020 Utfall 2019 

Måluppfyllnad 
    

Analys: 

Bedömningen är att målet inte uppnås. Två indikatorer visar på en minskad nöjdhet från resenärer. 

Arbetsmiljöverkets krav att framdörrarna ska hållas stängda för att skydda föraren från smitta har inneburit 

svårigheter att hitta en bra lösning för validering av produkter och stoppat möjligheten att köpa produkter 

ombord på bussarna. Detta har sammantaget påverkat resenärerna negativt. 

Användandet av Din Turs app har ökat. 

 

 
 
 

 
3 Utfallet  xx/yy på indikatorerna beskriver (xx = antal procent av resenärer/yy = antal procent av allmänheten) 
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Indikatorer för att följa upp målet4 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Riktvärde 
2021 

Antalet användare av Din Tur-app  

Genomsnitt/mån 

 

31 336 

 

29 492 

 

31 896 

360 000 

30 000 

Bemötande ombord: Andel som instämt i påståendet 

”Förarna och ombordpersonalen har ett trevligt 

bemötande” 

Nationellt snitt 

65/67 

 

70/71 

68/68 

 

74/74 

70/71 

 

77/78 

71/71 

 

- 

Köpa biljetter och kort: Andel som instämmer i 

påståendet ”Det är enkelt att köpa Din Turs biljetter och 

kort” 

Nationellt snitt 

68/67 

77/74 

74/71 

79/78 

73/72 

78/76 

74/74 

 

 

 
 

Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med 
funktionsnedsättning 

 

 Utfall 2021 Årsprognos T2 Utfall 2020 Utfall 2019 

Måluppfyllnad 
  

 
 

Analys: 

Bedömningen är att målet inte är uppfyllt. Vissa förbättringar i jämförelse med föregående år men ändock i 

huvudsak under riktvärdet för 2021. Målet om att det är enkelt att hitta information om resan har uppnått 

riktvärde för 2021.  

Ett realtidssystem som ger resenärerna information om bussarnas ankomsttid till hållplatser är infört. Det har 

dock funnits brister i driftsäkerhet. 

 

Indikatorer för att följa upp målet Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Riktvärde 
2021 

Bemötande kring service/information: Andel som 

instämt i påståendet ”Personalen på 

kundcenter/trafikupplysning har ett trevlig bemötande” 

 

Nationellt snitt 

65/66 

68/67 

64/64 

69/68 

65/63 

71/71 

68/68 

Information ombord: Andel som instämt i påståendet 

”Jag får den information jag behöver ombord” 

Nationellt snitt 

60/60 

70/71 

 

58/60 

72/72 

59/60 

73/74 

63/61 

Information inför resan: Andel som instämmer i 

påståendet ”Det är enkelt att få information inför resan 

(avgångstider, biljettpriser mm)” 

Nationellt snitt 

70/70 

78/77 

66/63 

78/77 

62/60 

77/77 

68/65 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Utfallet xx/yy på indikatorerna beskriver (xx = antal procent av resenärer/yy = antal procent av allmänheten) 
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Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan 

 Utfall 2021 Årsprognos T2 Utfall 2020 Utfall 2019 

Måluppfyllnad                 

  Analys:  

Bedömningen är att målet i sin helhet inte uppfylls för 2021.  

Busstrafiken körs fortsatt på HVO100 som är ett förnybart drivmedel. Nettoeffekten för HVO100 jämfört 

med normal MK1-diesel bedöms vara upp till 90 procents minskning av CO2-utsläpp. Det kollektiva 

resande som utförs i fordon som drivs av förnybara drivmedel bidrar därför i sig till minskad negativ 

miljöpåverkan jämfört om resan skulle ha genomförts med bil. Då resandet minskade under 2021 samtidigt 

som trafiken upprätthölls på samma nivå så har den positiva effekten minskat under året eftersom 
energiåtgång per personkilometer har ökat. Tågtrafiken körs på förnybar el vilket i princip innebär 

nollutsläpp. 

 

 

 

Indikatorer för att följa upp målet  Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 2019 Riktvärde 
2021 

Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till det 

motoriserade resandet (%) 
8 8 12 10 

Mängden kväveoxider i linjelagd trafik per förbrukad 

kilowattimma (g/kWh) 
1,0 1,2 1,26 1,28 

Energianvändning per produktionskilometer i linjelagd 

trafik (kWh/km) 
3,3 3,3 3,2 3,0 

Biodrivmedelsandel per produktionskilometer (%) 99,5 98,5 98,9 99,0 

 

 

Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik  

 Utfall 2021 Årsprognos T2 Utfall 2020 Utfall 2019 

Måluppfyllnad 
    

Analys: 

Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas 2021. Antalet resor i Västernorrlands län har minskat 

kraftigt till följd av covid-19 pandemin. Det totala resandet i Västernorrlands län har minskat avsevärt 

jämfört med året innan pandemin (2019). Det har sammantaget haft en negativ påverkan på målen. 

 
 

Indikatorer för att följa upp målet Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 
2019 

Riktvärde 
2021 

Nettokostnad per resa (kr) 

 

51,3 49,1 

 

39,1 43 

 Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad5 (%) 

varav landsbygdstrafik 

varav tätortstrafik 

12,7 

9,4 

17,1 

19,0 

17,7 

20,8 

20,1 

15,5 

26,4 

19,6 

15,6 

25,0 

Antal kollektivtrafiklinjer med i genomsnitt färre än fem resenärer/tur6 25 25 23 24 

Antal sjukresor 137 905 136 278 187 320 - 

 
5 Självfinansieringsgrad är andelen av trafikkostnader för tätort- och landsbygdstrafik, som täcks av externa biljettintäkter.  

6 Totala antal kollektivtrafiklinjer i Västernorrland län är 119 linjer. 
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Antal färdtjänstresor 

Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun och inkl. Sollefteå 

kommun från juni 

 

121 238 99 100 168 461 - 

Kostnad/sjukresa (kr per resa) 559 507 401 - 

Kostnad/färdtjänstresa (kr) 

Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun och inkl. Sollefteå 

kommun från juni 

 

253 244 225 - 

Andel samordnade sjukresor (%) 19,01 30,52 57,89 50 

Andel samordnade färdtjänstresor (%)  

Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun och inkl. Sollefteå 

kommun från juni 

39,92 43,23 58,43 55 

Kostnad per produktionskilometer (kr) särskild persontrafik 22,87 22,18 21,91 23,8 

 

Samordnade resor 

Din Tur har som uppdrag att samordna färdtjänstresor och sjukresor för sex av länets kommuner och 

Region Västernorrland. En samordnad resa är när flera resenärer åker i samma fordon på hela eller 

en del av sträckan. Regionen står för kostnaden för sjukresor och kommunerna för övriga resor. När 

resorna samordnas delas kostnaden mellan parterna.  

Pandemin har lett till ett minskat antal resor för regionen och kommunerna. Beslut på restriktioner att 

samordna färre antal resenärer i fordonen leder till att andelen samordnade resor minskat kraftigt. 

Samordningsgraden för regionens sjukresor har en lägre nivå i och med att andelen ensamåkare är 

högre vilket medför att resorna inte kan samordnas. 

   

Diagram: Andel samordnade resor (%) 
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Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk –  

 Utfall 2021 Årsprognos T2 Utfall 2020 Utfall 2019 

Måluppfyllnad     

Analys: 

Bedömningen är att målet ej kommer att uppfyllas.  

Antalet resor i Västernorrlands län har minskat på flera håll vilket innebär att riktvärdet för indikatorerna enbart 

uppfylldes i ett fall. Effekterna av covid-19 och därtill hörande restriktioner har haft stor påverkan på 

måluppfyllelsen.  

 

 

Indikatorer att följa upp målet 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Riktvärde 
2021 

Antal resor i de prioriterade stråken 
 

5 203 046 5 849 386 9 091 677 7 730 000 

Landsbygdstrafik (50, 90, 120, 141, 142 191, 201, 611) 1 229 723 1 226 386 1 801 924 1 530 000 

Tätortstrafik (Sundsvall O14/15) 3 425 069 3 812 840 5 505 740 4 680 000 

Tätortstrafik (Örnsköldsvik O6) 761 427 927 960 1 269 766 1 080 000 

Regional tågtrafik (Norrtåg alla produkter) 255 054 315 0891 514 247 440 000 

 

 

Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och 
innovation 

 Utfall 2021 Årsprognos T2 Utfall 2020 Utfall 2019 

Måluppfyllnad 
    

Analys: 

Bedömningen är att målet inte uppnås. Viktiga faktorer för att nå måluppfyllnad är att en ökad 

biljettsamverkan kommer till, där biljettsamverkan med SJ skulle skapa ökade resealternativ. Inget arbete är 

utfört. 

Antalet användare av Din Turs-app har ökat.  

 

Indikatorer för att följa upp målet 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Riktvärde 
2021 

Utbudsförändring genom biljettsamverkan 
SJ Mittbanan       (antal dubbelturer/må-fre) 

SJ Botniabanan   (antal dubbelturer/må-fre) 
X-trafik                (antal dubbelturer tåg och buss /må-fre)7 

 

0 

0 

22 

 

 

0 

0 

25 

 

0 

0 

25 

 

2 

2 

25 

Andel produkter som är digitaliserade8 (%) 36 20 20 80 

Antalet användare av Din Tur-app,  

genomsnitt/mån 

 

 

31 336 

 

29 492 

 

31 896 

300 000 

30 000 

 

 

 

7 Redovisningen avser enkelturer ej dubbelturer.  
8 Produktutbud: Periodkort/Reskassa, Enkelbiljett, Företagskort, Skolkort, Barnkort (gratis), totalt fem, varav enkelbiljett är digitaliserad 

per augusti 2019. 
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Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare 

 Utfall 2021 Årsprognos T2 Utfall 2020 Utfall 2019 

Måluppfyllnad 
    

Analys: 

Bedömningen är att målet inte är uppfyllt. Av utfallet från medarbetarenkäten i december 2018 uppnås inte 

riktvärdena och under 2021 genomförs ingen medarbetarenkät. Arbetet med att göra målen välkända för våra 

medarbetare har fortsatt under 2021 och även i medarbetarsamtalen. Medarbetarsamtal har inte genomförts 

för alla medarbetare under 2021. 

 

Indikatorer för att följa upp målet 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall aug 
2019 

Riktvärde 
2021 

Andelen medarbetare som upplever att målen genomsyrar 

hela myndigheten (%)  

Benchmark9 

- - - 

- 

- 

-  

Andelen medarbetare som upplever att de har mål kopplat till 

sitt arbete (%)  

Benchmark myndigheter 

- - - 

- 

100  

 

 

Delmål: Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar 
som ställs på verksamheten  

 Utfall 2021 Årsprognos T2 Utfall 2020 Utfall 2019 

Måluppfyllnad 
    

Analys: 

Bedömningen är att målet inte är uppfyllt. Under 2021 genomförs ingen medarbetarenkät, varför indikator 

om medarbetarindex saknar värde. Sjuktalen har minskat jämfört med motsvarande period 2020 men når 

inte målet 3,5. Både antalet utnyttjade friskvårdstimmar och andelen medarbetare som utnyttjar 

friskvårdsbidraget har minskat. Insatser med att uppmuntra till och främja friskvård har dock gjorts under 

året. 

 

Indikatorer för att följa upp målet Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Riktvär 
de 2021 

Medarbetarindex, hämtat ur medarbetarundersökning (MI) (%) - - - 65 

Sjuktal (%) 4,3 6,0 3,6 3,5 

Antalet friskvårdstimmar registrerade i Agda (h) 283 384 382 450 

Andelen av medarbetare som utnyttjar friskvårdsbidrag (%)  45 66 48 60 

 

 
9 Benchmarking mäts i eNPS (Employee Net Promotor Score) som är ett mätverktyg som utvärderar alla branscher i Sverige 
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Samlad bedömning om måluppfyllnad och god ekonomisk hushållning 

Bedömningen, utifrån direktionens riktlinjer om god ekonomisk hushållning, är att god ekonomisk 

hushållning inte nås för 2021. Främsta orsaken är att delmålen som identifierats som särskilt viktiga 

för bedömningen om god ekonomisk hushållning inte uppfyllts. Det gäller målen om Vi ska 

resurseffektivt öka det kollektiva resandet, Minskad negativ miljöpåverkan och Resurseffektiv 

kollektivtrafik. Det förklaras huvudsakligen av effekter av covid-19. Den stora minskningen av resande 

påverkar indikatorerna negativt, varav måluppfyllelsen blir mycket låg.  

 

Övergripande  
målområde 

Verksamhetens mål Analys 2021 Måluppfyllelse 

Resenär Vi ska resurseffektivt 

öka det totala kollektiva 

resandet 

Som en följd av covid-19 så har resandet i Västernorrlands län 

minskat. Generellt påverkar det alla indikatorer vilket är den 

huvudsakliga förklaringen till låg nivå av måluppfyllelse. 

Nej, målet 

uppfylls inte. 

Hållbarhet Minskad negativ 

miljöpåverkan 

Varierat utfall för indikatorerna med en helhetsbedömning att målet 

uppfylls med vissa brister. Andelen biodrivmedel ligger på 99,5 

procent och klarar riktvärdet. Marknadsandelen av det motoriserade 

resande är lägre än riktvärdet. 

Nej, målet 

uppfylls inte. 

Hållbarhet Resurseffektiv 

kollektivtrafik 

Bedömningen är att målet inte uppfylls. Antalet resor i 

Västernorrlands län har minskat kraftigt till följd av covid-19 

pandemin. Samordningen av resor är också drabbade. Det har 

sammantaget haft en negativ påverkan på målen. 

Nej, målet 

uppfylls inte. 

 

Av övriga sju delmål uppfylls inget under 2021. Den huvudsakliga anledningen är effekter av covid-

19. 

 

Övergripande  
målområde 

Verksamhetens mål Analys 2021 Måluppfyllelse 

Resenär Antalet nöjda och mycket 

nöjda kunder ska öka 

Bedömningen är att målet inte uppnås. Utfallet av flera 

indikatorvärdena ligger knappt under riktvärdena. Bland annat 

stängda framdörrar har påverkat upplevelsen av resandet negativt. 

 

Nej, målet 

uppfylls inte. 

Hållbarhet Kollektivtrafik bidrar till 

social inkludering  

Bedömningen är att målet inte uppnås. Två indikatorer visar på en 

minskad nöjdhet från resenärer. 

Användandet av Din Turs app har ökat. 

Nej, målet 

uppfylls inte. 

Hållbarhet Ökad tillgänglighet i 

kollektivtrafiken för 

personer med 

funktionsnedsättning  

Vissa förbättringar i jämförelse med föregående år, ändå i huvudsak 

under riktvärdet för 2021. Målet om att det är enkelt att hitta 

information om resan har uppnått riktvärde för 2021. Ett 

realtidssystem som ger resenärerna information om bussarnas 

ankomsttid till hållplatser är infört, dock med brister i driftsäkerhet. 

Nej, målet 

uppfylls inte. 

Tillväxt Vi ska resurseffektivt öka 

resandet i prioriterade 

stråk 

Antalet resor i Västernorrlands län har minskat kraftigt till följd av 

covid-19 pandemin. Effekterna och restriktionerna av covid-19 

påverkar generellt alla indikatorer, vilket är den huvudsakliga 

förklaringen till låg nivå av måluppfyllelse.  

 

Nej, målet 

uppfylls inte. 
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Tillväxt Vi ska öka antalet 

resmöjligheter genom 

samverkan och innovation 

En viktig del för måluppfyllnad är en ökad biljettsamverkan, där 

biljettsamverkan med SJ skulle skapa ökade resandealternativ. 

 

Nej, målet 

uppfylls inte. 

Medarbetare Målen är välkända för 

våra medarbetare  

Arbete med att uppnå målen har fortsatt under året, men är ännu inte 

på önskvärd nivå. 

Nej, målet 

uppfylls inte. 

Medarbetare Medarbetarna har rätt 

förutsättningar att möta de 

förväntningar som ställs 

på verksamheten 

Berorende på effekter av covid-19 så visar sjuktalen en klar 

försämring jämfört med tidigare år och uppnår ej målet. Övriga mål 

visar viss förbättring, dock utan att uppnå målvärdena. 

Nej, målet 

uppfylls inte. 

 

Åtgärder för att uppnå god ekonomisk hushållning 

Effekterna av covid-19 innebär att förutsättningarna för kollektivtrafiken väsentligt förändrats. Att öka 

resandet är en central del för att uppnå målet om god ekonomisk hushållning. Tidigare restriktioner 

med anledning av covid-19 har medfört svårigheter att öka intäkterna genom kampanjer för mer 

kollektivt resande. När restriktionerna nu avvecklats kommer resandet troligtvis att öka, om än med 

ett förändrat resandemönster. Myndigheten arbetar med biljettutbudet för att tillgodose fler resenärers 

behov av flexibla biljettlösningar. Det pågår även ett stort arbete med att utveckla nya tekniska 

lösningar genom ett gemensamt projekt med övriga aktörer i norra Sverige vilket på sikt väntas 

underlätta för resenären. Myndigheten arbetar även med ett flertal andra åtgärder vilka syftar till att 

göra det kollektiva resandet mer attraktivt.     
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning  

Årets resultat 

Kommunalförbundet redovisar ett resultat om 0,0 mnkr för 2021.  

Året visar nettokostnader om 597,7 mnkr. Vid en jämförelse med föregående år är verksamhetens 

nettokostnader 34,7 mnkr högre.  

Många av kommunalförbundets intäkter och kostnader har fortsatt påverkats av covid-19 pandemin. 

Det gäller bland annat biljettintäkter från resenärer, skolkortsintäkter och intäkter för resplusbiljetter. 

I intäkterna ingår 16,3 mnkr som avser statligt stöd som kompensation för del av de förlorade 

intäkterna för perioden januari – juni 2021. 

Under 2021 förändrades de trafikavtal som tidigare varit incitamentsavtal att övergå till rena 

produktionsavtal. Det gör att jämförelsen med 2020 blir missvisande, då incitamentsavtalen 2020 gav 

en kickback till följd av det låga resandet under pandemins första år. 

Övriga kostnader som påverkas är främst rörliga kostnader så som index, förstärkningstrafik samt 

kostnader för sjukresor och färdtjänstresor.  

Kommunala biljettsubventioner visar en minskning med 24,7 mnkr mellan åren, till följd av fortsatt 

lägre volymer av resande. Medlemsbidrag är 59,5 mnkr högre än föregående år vilket beror på den 

samlade effekten av förändringarna för intäkter, kostnader och subventioner. 

Ett sätt att analysera risk och kontroll är att mäta prognossäkerheten. Tillförlitliga prognoser skapar 

förutsättningar för kommunalförbundet att fatta rätt beslut och genomföra nödvändiga korrigeringar. 

Prognossäkerheten är även en viktig del inför arbetet med budget kommande år.  

Vid tertialuppföljning per april görs årets första helårsprognos och vid tertialuppföljning per augusti 

görs kommunalförbundets andra helårsprognos. Vid tertialuppföljningen per april gjordes 2021 en 

förenklad, ej fullständig, rapport och därför analyseras avvikelser ej från den. 

Verksamhetens nettokostnader prognostiserades vid augustirapporten till 606,8 mnkr för helåret 

2021. Utfallet blev 9,1 mnkr lägre än utfallet. Förändringen består huvudsakligen av statsbidrag och 

trafikkostnader. Statsbidraget prognostiserades till 15 mnkr men utfallet blev 16,3 för kompensation 

av minskade biljettintäkter.  

Belopp i mnkr Utfall 2021 Utfall 2020 
Förändring 
2021-2020 

Förändring 
(%) 

Års 
prognos 
aug 2021 

Prognos 
avvikelse 

Prognos 
avvikelse 

(%) 

Verksamhetens intäkter 150,3 144,4 5,9 4,1 149,0 1,3 0,9 

Verksamhetens kostnader -746,7 -704,6 -42,1 6,0 -754,9 8,2 -1,1 

Avskrivningar -1,2 -2,6 1,4 -52,9 -0,9 -0,3 38,0 

Verksamhetens nettokostnader -597,7 -562,9 -34,7 6,2 -606,8 9,1 -1,5 

Kommunala biljettsubventioner 115,1 139,8 -24,7 -17,7 114,7 0,4 0,4 

Medlemsbidrag 482,6 423,1 59,5 14,1 492,1 -9,5 -1,9 

Verksamhetens resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Resultat efter finansiella poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Investeringsredovisning 

Kommunalförbundets investeringar utföll med 1,8 mnkr för 2021. Förutom komplettering av 

biljettmaskiner enligt plan, tillkom kostnader för ny biljettering under fjärde kvartalet. En investering 

enligt plan för perioden 2022 – 2025, varav kostnader nu tidigarelagts.  

Investeringar (mnkr) Utfall 2021 
Årsprognos 

aug 

Budget 
2021 

Utfall 2020 

Biljettmaskiner 0,1 0,8 0,8 0,8 

Datorer 0,2 0,1 0 0,1 

Skyltar 0 0 0 0,1 

Optiska läsare 0 0 0 0,3 

Fordon 0,3 0 0 0 

BOB - biljettsystem 1,2 0 0 0 

Totalt 1,9 0,9 0,8 1,3 

 

Budgetföljsamhet 

Vid en jämförelse med budget är avvikelsen 45,6 mnkr motsvarande 10,4 procent. Budgetavvikelsen 

beror främst på covid-19. Både intäkter och kostnader har påverkats.  

Budgetavvikelsen för verksamhetens intäkter är positiv och uppgår till 24,7 mnkr, vilket motsvarar 

19,7 procent högre intäkter än budget.  I de redovisade intäkterna återfinns intäktsförda bidrag för 

avslutade projekt, tåghyra och bidrag via Trafikverket för tappade biljettintäkter. 

Kostnaderna uppgår till 746,7 mnkr och är 29,3 mnkr högre än budgeterat. Vid antagandet av budget 

för 2021, fanns ett antal incitamentsavtal vilket omförhandlats till produktionsavtal senare. I budget 

för 2021 fanns antagandet att den rörliga delen för incitamenten skulle vara fortsatt låg eller negativ. 

Utfallet för 2021 speglar istället den faktiska trafikkostnaden utifrån rena produktionsavtal, Övriga 

kostnader som påverkat resultatet är index, förstärkningstrafik samt kostnader för sjukresor och 

färdtjänstresor som också speglar effekterna av pandemin.  

Avvikelsen på avskrivningskostnader består till största del av investering i biljettmaskiner samt nytt 

biljettsystem. 

Även för 2021 ger den lägre nivån av resande sen effekt, så att Kommunal biljettsubvention utföll 40,5 

mnkr lägre än budget, motsvarande 26 procent. Budgeterad återhämtningsgrad av resande har inte 

infriats, vilket påverkar utfallet av subventionerna. Periodens medlemsbidrag är 45,6 mnkr högre än 

budget vilket förklaras av den totala effekten av budgetavvikelser för intäkter, kostnader och 

subventioner. 

Belopp, mnkr Utfall  Budget 
Budget-

avvikelse 
Avvikelse 

(%) 

Verksamhetens intäkter 150,3 125,6 24,7 19,7 

Verksamhetens kostnader -746,7 -717,4 -29,3 4,1 

Avskrivningar och nedskrivningar -1,2 -0,8 -0,4 55,3 

Verksamhetens nettokostnad -597,7 -592,6 -5,1 0,9 

Kommunala biljettsubventioner 115,1 155,6 -40,5 -26,0 

Medlemsbidrag 482,6 437 45,6 10,4 

Verksamhetens resultat 0 0 0 0 

Finansiella intäkter 0 0 0 0 

Finansiella kostnader 0 0 0 0 

Resultat efter finansiella poster 0 0 0 0 
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Extraordinära poster 0 0 0 0 
 

Årets resultat 0 0 0 0  

 

Likviditet och soliditet 

Kassalikviditet är ett mått som visar kommunalförbundets kortfristiga betalningsförmåga. För 2021 

uppgår likviditeten till 93 procent och ligger på ungefär nivå som föregående år. Ett riktvärde är att 

kassalikviditeten ska ligga på minst 100 procent. Rörelsekapitalet uppgår till 18,4 mnkr. Det negativa 

rörelsekapitalet beror på lägre kortfristiga fordringar och likvida medel i förhållande till kortfristiga 

skulder. Kommunalförbundets finansiella styrka mätt i soliditet uppgår till 0,5 procent, i paritet med 

föregående år.  Eget kapital uppgår till 1,3 mnkr och är oförändrat de fem senaste åren. 

Resultat och kapacitet 2021 2020 2019 2018 2017 

Likviditet (%) 93 93 92 92 89 

Rörelsekapital, mnkr -18,4 -17,7 -19,1 -24,4 -25,8 

Soliditet enligt balansräkningen (%) 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 

Eget kapital, mnkr 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

 

Intäkts- och kostnadsutveckling 

Kostnaderna har ökat 6 procent till följd av förändring av trafikavtal, förstärkningstrafik, index och 

kostnadsökning för sjukresor till följd av pandemin. Ökningen av avskrivningar med närmare 53 

procent, hänför sig till tidigarelagda kostnader för nytt biljettsystem. Verksamhetens nettokostnader 

har totalt ökat med 6,2 procent. 

Intäkts- och kostnadsutveckling                              
(förändring i %) 

2021 2020 2019 2018 2017 

 

Verksamhetens Intäkter 4,1 6,7 -5,8 2,1 -2,2  

Verksamhetens kostnader 6,0 1,0 4,0 6,6 5,9  

Avskrivningar -52,9 0,0 -36,0 2,5 -50,8  

Verksamhetens nettokostnad 6,2 -0,3 6,0 7,9 7,5  

 

Balanskravsresultat 

Balanskravet innebär att kommunalförbundets intäkter ska överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett 

underskott mot balanskravet ska återställas inom de tre kommande budgetåren. Enligt balanskravet 

ska realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar avräknas mot balanskravet. 

Balanskravsutredningen visar att balanskravsresultatet för perioden är 0 mnkr. Eftersom 

kommunalförbundet finansieras av medlemmarna innebär det att såväl positiva som negativa resultat 

fördelas på medlemmarna i efterskott vid bokslutet och att balanskravet kommer att uppfyllas. I 

resultatet ingår inte några underskott från tidigare år som ska återföras. 

Balanskravsutredning (mnkr) 2021 2020 2019 2018 2017 

Årets resultat enligt resultaträkningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Samtliga realisationsvinster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vissa realisationsförluster enligt 

undantagsmöjlighet 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Orealiserade förluster i värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Återföring av orealiserad förlust värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Periodens resultat efter balanskravsjusteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Medel efter/från resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Periodens balanskravsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens totala intäkter uppgår till 150,3 mnkr och är 24,7 mnkr högre än budget, motsvarande 

19,7 procent. Budgetavvikelsen beror främst på intäkt för tåghyra (31,4 mnkr) och statsbidrag (16,3 

mnkr) samt intäktsförda projektbidrag (12,6 mnkr) som inte var med i budgeten. Minskade intäkter 

bland annat på lägre biljettintäkter för buss- och tågtrafik samt lägre intäkter för skolkort om 

tillsammans 37,1 mnkr motverkar budgetavvikelsen. Dessa förklaras i huvudsak av minskat resande 

utifrån covid-19. 

Intäkter från kundservice och anropsstyrd trafik avser de uppdragsavtal som 

Kollektivtrafikmyndigheten har slutit med trafikbolag i andra län för tjänster gällande 

kundservicesamtal samt trafikbeställningar av särskild persontrafik. Avtalet med Kramfors kommun 

tillkom efter budgetläggning. 

Skolkortsintäkterna uppgår till 15,4 mnkr, vilket kan jämföras med budgeterat 20,2. Det motsvarar en 

budgetavvikelse på 4,8 mnkr lägre intäkter till följd av minskat resande bland skolungdomar på grund 

av covid-19.  

Intäkterna för reklam på buss har ökat med 0,2 mnkr jämfört med budget, vilket beror på att den rörliga 

ersättningen utföll 2021 med 0,2 mnkr till följd av en viss återhämtning av marknaden under sista 

kvartalet. 

Intäkterna från tågtrafiken har minskat med 5,6 mnkr jämfört med budget, motsvarande nästan 70 

procent. Mot föregående år är skillnaden mindre, 1,8 mnkr, en minskning med nästan 42 procent. 

Effekten av minskat resande till följd av covid-19 kvarstår. 

I jämförelser med årsprognosen blev utfallet för verksamhetens intäkter 1.2 mnkr högre, främst till 

följd av att bidraget av förlorade biljettintäkter blev 1,3 mnkr högre än prognosen.  

Verksamhetens intäkter, 
mnkr 

Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Avvikelse 
(%) 

Utfall  
2020 

Förändring 
2021-2020 

Förändring  
(%) 

Års 
prognos 
aug 2021 

Prognos 
avvikelse 

Prognos 
avvikelse 

(%) 

Biljettintäkter busstrafik 59,6 86,3 -26,7 -31,0 63,4 -3,8 -6,0 62,7 -3,1 -5,0 

Intäkter skolkort 15,4 20,2 -4,8 -23,8 16,1 -0,7 -4,4 15,0 0,4 2,6 

Intäkter tågtrafik 2,4 8,0 -5,6 -69,5 4,2 -1,8 -41,9 1,7 0,7 43,5 

Bidrag, Samverkande system 3,5 3,2 0,3 8,2 3,4 0,1 1,8 3,5 0,0 -1,1 

Tåghyra 31,4 0,0 31,4 100,0 30,8 0,6 2,0 31,1 0,3 1,0 

Vinst försälj mat anl tillg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,5 -100,0 0,0 0,0 0,0 

Statsbidrag 16,3 0,0 16,3 100,0 15,2 1,1 7,0 15,0 1,3 8,4 

Resplusintäkter 3,1 2,9 0,2 7,0 2,0 1,1 55,2 2,2 0,9 41,1 

EU-bidrag projekt Koll 2020 0,4 0,0 0,4 100,0 3,9 -3,5 -90,7 0,4 0,0 -9,2 

Kundservice och anropsstyrdtrafik 2,0 1,5 0,5 35,3 1,4 0,6 45,0 1,8 0,2 12,8 

Reklam på buss 0,8 0,6 0,2 32,7 0,5 0,3 59,2 0,6 0,2 32,7 

Bussgodsintäkter 0,3 0,4 -0,1 -30,0 0,5 -0,2 -44,0 0,3 0,0 -6,7 

Färdtjänsthandläggning 1,1 1,0 0,1 14,6 0,9 0,2 27,3 1,0 0,1 14,6 

Färdtjänstsamordning 0,2 0,6 -0,4 -59,8 0,6 -0,4 -59,8 0,4 -0,2 -39,6 

Persontransporter 0,6 0,8 -0,2 -29,2 0,5 0,1 13,4 0,5 0,1 13,4 

Avgift för kortämne 0,2 0,1 0,1 61,3 0,3 -0,1 -46,2 0,1 0,1 61,3 

Tilläggsavgift biljettkontroll 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,1 -89,3 0,1 -0,1 -89,3 
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Övriga intäkter 13,0 0,0 13,0 100,0 0,1 12,9 12944,1 12,7 0,3 2,7 

Summa  150,3 125,6 24,7 19,7 144,4 5,9 4,1 149,0 1,2 0,8 

 

Under 2021 fanns möjlighet att ansöka om statsbidrag för det inkomstbortfall som covid-19 medförde 

under perioden januari-juni med hänsyn till trafikförändringar. För 2020 avsåg perioden mars-juni. För 

båda åren uppgick belopp att fördela till 3 miljarder från Trafikverket. Det beviljade statsbidraget blev 

16,3 mnkr för Västernorrland. 

Trafikverket bidrag per 
medlem (mnkr) 

Andel bidrag 
biljettintäkt 

Andel 
förändring 
trafikutbud 

Netto 2021 
Prognos 

2021 
Utfall 2020 

Härnösand 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 

Kramfors 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 

Sollefteå 0,6 0,2 0,8 0,5 0,5 

Sundsvall 7,8 -0,1 7,7 7,2 7,3 

Timrå 0,4 0,0 0,4 0,4 0,3 

Ånge 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 

Örnsköldsvik 2,8 -0,3 2,6 2,6 2,6 

Region Västernorrland 4,1 0,2 4,3 3,8 3,9 

Summa intäkter  16,3 -0,1 16,3 15,0 15,2 

Biljettintäkter för linjelagd busstrafik 

Biljettintäkter från linjelagd busstrafik fördelas efter den sträcka som resenären åker, till den medlem 

som finansierar linjen. För busslinjer som berör flera medlemmar fördelas intäkten utifrån vilken 

medlem som finansierar den aktuella linjen, eller hur lång sträcka resenären har färdats inom respektive 

medlems sträcka.  

Det totala resandet i Västernorrlands län har under året minskat med 11,4 procent jämfört med 2020. 

Detta påverkar utfallet av biljettintäkter och vid en jämförelse med budget är intäkterna 26,7 mnkr 

lägre än budget motsvarande 31 procent. Vid en jämförelse med föregående år är förändringen 3,7 

mnkr lägre intäkter till följd av pandemin. För 2020 innefattade årets första tre månader normalt 

resande innan utbrottet av covid-19. 

I augusti prognostiserades biljettintäkterna till 62,7 mnkr, vilket är 3,1 mnkr högre än utfallet på 59,6 

mnkr. Utifrån minskat resande på grund av covid-19 så grundades prognosen för biljettintäkter på att 

biljettintäkterna skulle uppgå till 85 procent av budget från september till och med december. Totalt 

för året landade intäkterna på 70 procent av budget.  

Biljettintäkter per 
medlem (mnkr) 

Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Avvikelse 
(%) 

Utfall  
2020 

Förändring 
2021-2020 

Förändring  
(%) 

Prognos 
2021 

Jämförelse 
utfall 

Jämförelse   
(%) 

Härnösand 0,7 0,7 -0,0 -5,9 0,6 0,1 13,3 0,6 0,1 -17,0 

Kramfors 0,8 1,5 -0,7 -47,0 1,0 -0,2 -18,6 1,0 -0,2 -15,7 

Sollefteå 1,3 2,5 -1,1 -46,3 1,4 -0,1 -7,4 1,5 -0,2 -12,0 

Sundsvall 34,5 45,9 -11,4 -24,8 35,0 -0,4 -1,3 36,1 -1,5 -4,2 

Timrå 3,5 3,2 0,3 9,7 3,9 -0,3 -8,8 2,9 0,6 20,2 

Ånge 0,2 0,3 -0,1 -37,9 0,2 0,0 -0,1 0,2 0,0 3,5 

Örnsköldsvik 7,8 13,0 -5,2 -40,0 9,1 -1,3 -14,3 8,6 -0,8 -9,5 

Region 

Västernorrland 
10,6 19,0 -8,4 -44,1 12,0 -1,4 -11,8 11,8 -1,2 -10,0 

Summa intäkter  59,6 86,3 -26,7 -31,0 63,3 -3,7 -5,9 62,7 -3,1 -5,0 
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Verksamhetens kostnader 

Verksamhetens kostnader uppgår till 746,7 mnkr i jämförelse med budget till 717,5 mnkr, vilket 

innebär högre kostnader motsvarande 29,3 mnkr. För den linjelagda busstrafiken har trafikavtal 

omförhandlats från incitamentsavtal till produktionsavtal, efter att budget för 2021 beslutats. I årets 

kostnader ingår fordonshyra med 29,5 mnkr, till följd av förändrad princip för mellanhavande i AB 

Transitio och Norrtåg AB, där kollektivtrafikmyndigheten istället vidarefakturerar kostnaden.  

I jämförelse med årsprognosen blev utfallet 8,4 mnkr lägre, främst till följd av lägre kostnader för 

förstärkningstrafik och färdtjänstresor.   

Verksamhetens 
kostnader (mnkr) 

Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Avvikelse 
(%) 

Utfall  
2020 

Förändring 
2021-2020 

Förändring  
(%) 

Års 
prognos 

aug 
2021 

Prognos 
avvikelse 

Prognos 
avvikelse 

(%) 

Linjelagd busstrafik, 

exkl avskrivning 
-468,8 -451,2 -17,6 3,9 -443,7 -25,1 5,7 -472,3 3,5 -0,7 

Särskild persontrafik 

inkl miljöincitament 
-110,1 -117,7 7,6 -6,4 -100,1 -10,0 10,0 -114,6 4,5 -3,9 

Tågtrafik inkl 

biljettgiltighet 
-70,3 -75,2 4,9 -6,5 -60,8 -9,5 15,6 -70,7 0,4 -0,6 

Fordonshyra -29,5 0,0 -29,5 100,0 -27,2 -2,3 8,3 -31,1 1,6 -5,3 

Administrativa 

kostnader 
-56,6 -60,0 3,4 -5,6 -62,3 5,7 -9,1 -56,4 -0,2 0,4 

Bankkostnad inkl 

försäljningsprovision 
-3,3 -4,7 1,4 -29,2 -3,4 0,1 -2,1 -2,9 -0,4 14,8 

Stationsavgifter -1,3 -2,0 0,7 -33,3 -2,2 0,9 -39,4 -0,7 -0,6 90,5 

Biljettsamverkan 

Xtrafik 
-4,0 -4,0 0,0 0,0 -2 -2,0 100,0 -4,0 0,0 0,0 

Kompletteringstrafik -1,6 -2,0 0,4 -20,4 -1,7 0,1 -6,4 -1,4 -0,2 13,7 

Realtid, drift och 

underhåll  
-1,1 -0,6 -0,5 87,5 -1,2 0,1 -6,3 -1,0 -0,1 12,5 

Summa 

verksamhetens 

kostnader 

-746,7 -717,4 -29,3 4,1 -704,6 -42,1 6,0 -754,9 8,4 -1,1 

 

Linjelagd busstrafik 

De totala kostnaderna för linjelagd busstrafik uppgår till 468,8 mnkr i jämförelse med budget om 451,2 

mnkr, med en högre kostnad med 17,7 mnkr. Trafikavtal med resandeincitament, omförhandlades till 

produktionsavtal, efter beslutad budget som baserades på en fortsatt låg återhämtningsgrad av resande. 

Det innebär att utfallet av själva trafikkostnaden 390,1 mnkr är mer korrekt än budget 368,8 mnkr. 

Miljöincitamentet, som baseras på i hur stor andel av drivmedel som körs på förnyelsebara drivmedel 

(HVO) kvarstår på samma nivåer som tidigare år.  

Förstärkningstrafik avser sådan trafik som utförs för att möta tillkommande behov inom tidtabellslagd 

trafik inom Trafikuppdraget. Förstärkningstrafiken syftar till att få med alla kunder och kan utföras 

tillfälligt eller mer långsiktigt samt på hel linje eller del av linje. Förstärkningstrafik förekommer både 

i form av oplanerad förstärkningstrafik och av planerad förstärkningstrafik. Planerad 

förstärkningstrafik kan uppstå vid trafikomläggning till följd av ombyggnad av vägnät. Kostnaden för 

förstärkningstrafiken är 0,3 mnkr lägre än budgeterad.  

I jämförelse med föregående år har kostnaderna ökat med 18,2 mnkr. Den största avvikelsen med 14,2 

mnkr hänför sig till följd av utvecklingen av index. Trafikkostnaden ska jämföras med 2020’s utfall 

av trafikkostnad plus incitamentskostnad, varvid det är en nettoökning med 2,7 mnkr.  

I jämförelse med prognosen blir utfallet 3,5 mnkr lägre.  Det har varit svårigheter att lämna en prognos 

för 2021 till följd av pågående covid-19 pandemi. En osäkerhet kring hur Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer kommer att slå på kollektivtrafiken såväl som fortsatta stödåtgärder till 

arbetsmarknaden. 
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Trafikkostnaden är 4,7 mnkr lägre än prognosen och det beror främst på en retroaktiv avstämning av 

trafikproduktion för 2021 för ett antal trafikområden.   

För förstärkningstrafiken är utfallet 1,5 mnkr lägre än prognosen vid augusti. Behovet befanns lägre 

av förstärkningsfordon för att anpassa de linjer med flest resande vid rusningstrafik för att kunna svara 

mot de rekommendationer som getts från Folkhälsomyndigheten. 

Trafikkostnader 
(mnkr) 

Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Avvikelse 
(%) 

Utfall  
2020 

Förändring 
2021-2020 

Förändring  
(%) 

Års 
prognos 
aug 2021 

Prognos 
avvikelse 

Prognos 
avvikelse 

(%) 

Trafikkostnad -390,1 -368,8 -21,3 5,8% -379,3 -10,8 2,8% -394,8 4,7 -1,2% 

Index -72,9 -73,5 0,6 -0,8% -58,7 -14,2 24,3% -70,3 -2,6 3,7% 

Resandeincitament 0,0 -2,7 2,7 -100,0% -8,1 8,1 -100,0% 0 0,0 -100,0% 

Miljöincitament -1,1 -1,1 0,0 3,5% -1,2 0,1 -5,1% -1 -0,1 13,9% 

Förstärkningstrafik -4,7 -5,0 0,3 -5,9% -3,3 -1,4 42,6% -6,2 1,5 -24,1% 

Summa -468,8 -451,2 -17,7 3,9% -450,5 -18,2 4,1% -472,3 3,5 -0,7% 

 

Index  

Trafikavtalen, vilka utgör lejonparten för majoriteten av myndighetens bruttokostnader, justeras 

årligen utifrån en avtalad indexmodell. Indexmodellen består främst av: AKI (arbetskostnadsindex), 

KPI (konsumentprisindex), ITPI 29-30 SPIN 2015 (prisindex för inhemsk tillgång), HVO (index för 

hydrerad vegetabilisk olja).   

Procentfördelningen mellan olika index i indexkorgarna varierar mellan trafikavtalen. För budget 2021 

är indexuppräkningen 19,4 procent för tätortstrafiken och 20,08 procent för landsbygdstrafiken.  

 

 

Diagram: Indexutveckling 2014 -2021, med prognos 2020 och preliminär december 2021 

Under året har index fortsatt påverkats i hög grad av covid-19 liksom 2020. De olika indexkorgarnas 

utveckling har påverkats framför allt av vilka beslut och stödåtgärder som stimulerat näringslivet även 

under 2021. Indexrådet har publicerat en rekommendation hur AKI bör justeras för trafikavtal. Under 

sista tertialet 2021 har index för HVO diesel haft sina högsta nivåer någonsin. 
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För samtliga trafikavtal blev utfallet 72,9 mnkr av trafikkostnad 390,7. Det sammanlagda snittindexet 

för 2021 är 18,67 procent i utfall jämfört med snitt 20 procent i budget. Utfallet 72,9 mnkr är 0,6 mnkr 

lägre än budget 73,5 mnkr.  

Jämfört med föregående års utfall om 51,7 mnkr är utfallet för 2021 21,2 mnkr högre. Utfallet 2020 

hänför sig dock till den negativa resandeutvecklingen under året, då index regleras på trafikkostnader 

inklusive resandeincitament.  

 

 

Diagram: Indexutveckling per år 2015 -2021 inklusive preliminär december 2021 

Trafikavtal med trafikstart juni 2014 har i snitt 20 procent i budget. För den indexkorg som till största 

del regleras utifrån tätortstrafiken uppgår snittindex tom december 2021 från trafikstart juni 2014 till 

18,53 procent i jämförelse med budget 19,04 procent. Motsvarande indexkorg som till största del 

återfinns inom landsbygdstrafiken uppgår index till 19,39 procent i jämförelse med budget 20,08 

procent.  

För trafikavtal linje 40 som trafikerar Örnsköldsvik-Sollefteå-Östersund med trafikstart december 

2020, var utfallet 1,77 procent. 

Linje 50 som trafikerar Örnsköldsvik-Härnösand med trafikstart december 2016, var utfallet 18,31 

procent. 

I jämförelse med prognosen från augusti 70,3 mnkr, så är utfallet av index 2,6 mnkr högre. Främst till 

följd av utvecklingen av HVO index under sista tertialet som ingår i indexkorgen. 

Särskild persontrafik  

Kostnaden för den särskilda persontrafiken uppgår till 110,0 mnkr och budgeten uppgår till 117,3 

mnkr. Budgetavvikelsen är 7,2 mnkr vilket motsvarar en minskning på 6 procent. Budgetavvikelsen 

beror främst på covid-19, som lett till att resandet har fortsatt varit på en låg nivå under året vilket 

medför lägre kostnader. I strävan med att minska smittspridningen har begränsningar av samåkning i 

fordonen införts, vilket ger mindre besparing och högre kostnad per resa. Nytt trafikavtal trädde i 

kraft i juni månad där ersättningen är en kombination av fast samt en rörlig ersättning. Sollefteå 

kommun har från juni överlämnat samordningen till Din Tur kundcenter vilket ger en 

kostnadsbesparing när kommunens resor kan samordnas med regionens sjukresor. 

En effekt av justeringen 2020, till följd av omräkningen av färdtjänstindex för den särskilda 

persontrafiken, är att även egenavgifterna påverkades. Därmed har en ny beräkning av 

egenavgifterna genomförts för perioden januari 2016 – oktober 2020 och belastar årets resultat med 

0,6 mnkr.    
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Kostnaden för Region Västernorrlands sjukresor uppgår till 79,2 mnkr och i jämförelse med 

föregående år visar det en kostnadsökning med 9,3 mnkr. Budgetavvikelsen för sjukresor är 2 

procent och motsvarar 1,3 mnkr. Antalet sjukresor har i jämförelse med tidigare år ökat med 1 627 

resor till 137 905. Andelen samordnade sjukresor är 12 procent lägre än föregående år vilket är en 

bidragande orsak till ökade kostnader. 1 september tog regionen bort den tidigare rabatterade 

egenavgiften för personer med färdtjänsttillstånd som medför högre intäkter och lägre kostnader.  

Kostnaden för Örnsköldsviks kommun är 3,6 mnkr lägre än budgeterat och i jämförelse med 

föregående år är det en kostnadsökning på 33 procent. Resandet har ökat med 4 718 resor vilket 

motsvarar en resandeökning på 16 procent.    

Härnösands kommun har en budgetavvikelse på 37 procent lägre kostnader och i jämförelse med 

föregående år är kostnaden 0,2 mnkr högre. Resandevolymen har ökat med 7 procent till 20 243 

resor.    

Budgetavvikelsen i Ånge kommun redovisar 0,1 mnkr lägre kostnader och i jämförelse med 

föregående år är kostnadsökningen 1,2 mnkr. Antalet resor har ökat med 1 743 resor till 7 401 som 

motsvarar 31 procent. Färdtjänsttillstånden har minskat till 299 jämfört med 336 föregående år. 

För Timrå kommun är budgetavvikelsen 1,9 mnkr lägre kostnader. Jämfört med föregående år har 

kostnaderna ökat med 0,3 mnkr vilket motsvarar 10 procent. Resandet har ökat med 16 procent till 

18 620 resor och antalet färdtjänsttillstånd ökat från 667 till 704.  

Kramfors kommun redovisar 0,1 mnkr lägre kostnader än föregående år och budgetavvikelsen visar 

på 30 procent lägre kostnader än budgeterat. Antalet resor har minskat med 2 procent vilket 

motsvarar 467 resor. Färdtjänsttillstånden har minskat från 936 till 907 i jämförelse mellan åren. 

 

Särskild persontrafik mnkr Utfall 2021 
Budget 

2021 
Budget-

avvikelse 
Avvikelse 

(%) 
Utfall 2020 

Förändring 
2021–2020 

Förändring 
2021–2020 

(%) 

Region Västernorrland -79,2 -77,8 -1,3 2% -69,9 -9,3 13% 

Ånge kommun -3,3 -3,4 0,1 -3% -2,1 -1,2 56% 

Sundsvalls kommun 0,0 -0,1 0,0 0% 0,0 0,0 0% 

Timrå kommun -3,1 -5,0 1,9 -38% -2,8 -0,3 10% 

Härnösands kommun -3,7 -5,8 2,1 -37% -3,5 -0,2 4% 

Kramfors kommun -8,5 -12,2 3,6 -30% -8,6 0,1 -1% 

Sollefteå kommun -2,7 0,0 -2,7 9012% 0,0 -2,7 100% 

Örnsköldsviks kommun -9,5 -13,0 3,6 -27% -7,1 -2,3 33% 

Summa  -110,0 -117,3 7,2 -6% -58,7 -16 27% 

 

Administration – Förvaltningens nettokostnader 

Under 2021 slutfördes den omorganisation som påbörjades 2020 av främst kontoret i Kramfors. I 

samband med det arbetet har även strukturen omarbetats varvid kostnadsuppföljningen blir 

missvisande. En omarbetning av budget 2021 för den nya strukturen pågår inför anpassning till budget 

för 2022, varför utfall visas på en övergripande nivå. 

De administrativa nettokostnaderna uppgår till 52,4 mnkr vilket är 4,1 mnkr lägre än budget. För 2020 

har personalkostnader till följd av uppsägningar reserverats för personalavveckling under 2021.  

Det som även påverkar budgetavvikelsen är vakanta tjänster, tjänstledigheter samt ett minskat behov 

av vikarier på Din Tur kundcenter, till följd av covid-19. Minskade kostnader för resor, utbildning och 
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möten på annan ort har utgått och ersatts med digitala möten i större utsträckning, vilket lett till 

minskade kostnader. I Kramfors har kontorsytan minskats under hösten 2021. 

Jämfört med föregående år om 55,2 mnkr är kostnaden 3,1 mnkr lägre. En förändring inom fördelning 

personalkostnader Ånge påverkar, samt även en viss återtillsättning av vakanta tjänster samt 

vikarietäckning under hösten 2021. 

Förbundsdirektionens kostnader uppgår till 0,8 mnkr jämfört med budget 0,4 mnkr vilket är en 

budgetavvikelse med 0,4 mnkr. Till följd av den rådande situationen under året med covid-19 samt det 

pågående arbetet med nytt Trafikförsörjningsprogram har fler möten genomförts.  

För Marknad är intäkterna 0,2 mnkr högre än budget och det beror på att försäljningen av reklamplats 

på buss återhämtat sig något under hösten 2021, så att ett utfall av rörliga ersättning uppnåtts. 

Verksamhet, mnkr 
Utfall 2021 Budget 2021 Budget-

avvikelse 
nettokost. 

Budget-
avvikelse 

% 

Prognos 
aug 2021 
nettokost 

Netto-
kostnad 

2020 Intäkt Kostnad 
Netto-

kostnad 
Intäkt Kostnad 

Netto-
kostnad 

Kramfors 1,7 -36,2 -34,5 0,6 -36,8 -36,2 1,7 -4,7 -35,5 -38,4 

Ånge 3,1 -19,2 -16,1 3,2 -21,0 -17,8 1,7 -9,7 -15,0 -15,1 

Central 

bedömningsfunktion 
0 -1,8 -1,8 0,0 -2,5 -2,5 0,7 -27,3 -2,0 -2,0 

Summa 4,8 -57,2 -52,4 3,8 -60,4 -56,6 4,1 -7,2 -52,5 -55,5 

  

Avskrivningar 

Under 2021 har projektet med nytt biljettsystem 2022 - 2024 startats och investeringskostnader utföll 

redan under året. Ett servicefordon är anskaffat under året. Det har även gjorts utrangeringar av äldre 

inventarier. 

I jämförelse med föregående år, ingick nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar med 1,3 mnkr 

2020.  

Avskrivning, mnkr 
Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Budget- 
avvikelse 

% 

Netto 
kostnad 

2020 

Prognos 
aug 2021 

Prognos 
avvikelse 

Prognos 
avvikelse 

(%) 

Immateriella tillgångar -0,4 -0,2 -0,2 93,8 -0,2 -0,2 -0,2 93,8 

Optiska läsare -0,2 -0,7 0,5 -75,4 -0,8 -0,7 0,5 -75,4 

Inventarier -0,3 -0,4 0,1 -19,4 -0,3 -0,4 0,1 -19,4 

Biljettmaskin -0,3 -0,2 -0,1 64,2 -0,2 -0,2 -0,1 64,2 

Fordon -0,1 0,0 -0,1 100,0 0 0 -0,1 100,0 

Nedskriv finans anl tillg 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 0 0,0 0,0 

Summa -1,2 -1,5 0,3 -17,2 -2,6 -1,5 0,3 -17,2 
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Verksamhetens nettokostnad fördelad per medlem 

Nedan redovisas nettokostnad per medlem. I nettokostnaden exkluderas kommunernas intäkter för 

subventionerade produkter eftersom det är en intäkt för kommunalförbundet men tillika en kostnad 

hos respektive kommun med subventionerade produkter.  

Utfallet för verksamhetens nettokostnader uppgår till 597,7 mnkr. I budget låg nettokostnaderna på 

592,6 mnkr och i augusti prognostiseras verksamhetens nettokostnad till 607 mnkr.  

Verksamhetens 
nettokostnad (mnkr) 

Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Avvikelse 
(%) 

Utfall  
2020 

Förändring 
2021-2020 

Förändring  
(%) 

Prognos 
aug 
2021 

Prognos 
avvikelse 

Prognos 
avvikelse 

(%) 

Region 

Västernorrland 
-259,3 -262,9 3,6 -1,4 -243,8 -15,5 6,4 -265,7 6,4 -2,4 

Ånge kommun -10,9 -11,8 0,8 -6,9 -9,8 -1,1 11,3 -11,3 0,3 -2,9 

Sundsvalls kommun -147,6 -134,7 -12,9 -9,5 -133,3 -14,3 10,7 -144,3 -3,2 2,2 

Timrå kommun -19,2 -21,7 2,5 -11,4 -17,5 -1,7 9,6 -20,4 1,1 -5,6 

Härnösands kommun -32,4 -36,3 3,9 -10,8 -33,2 0,8 -2,5 -34,1 1,8 -5,1 

Kramfors kommun -27,0 -30,0 3,0 -9,9 -27,0 0,0 0,0 -28,1 1,1 -3,8 

Sollefteå kommun -17,5 -14,9 -2,6 17,8 -15,0 -2,5 16,4 -16,7 -0,8 4,7 

Örnsköldsviks 

kommun 
-83,8 -80,4 -3,3 4,1 -83,2 -0,5 0,6 -86,4 2,6 -3,0 

Summa -597,7 -592,6 -5,1 0,9 -562,9 -34,8 6,2 -607,0 9,3 -1,5 

 

Medlemsbidrag fördelad per medlem 

I medlemsbidraget ingår även intäkter för subventionerade produkter. Medlemsbidraget uppgår till 

482,6 mnkr vilket kan jämföras med budget på 437 mnkr och utfall 2020 med 423,1 mnkr. De 

medlemmar med störst avvikelse är Härnösands kommun, Sundsvalls Kommun och Örnsköldsviks 

kommun. Sammantaget för alla medlemmar är att Trafikverkets bidrag på totalt 16,2 mnkr inte fanns 

med i budget. 

Härnösands kommun minskade sina subventionsintäkter för vuxna, barn och seniorer med drygt 11 

mnkr mot budget. Kostnaden för särskild persontrafik minskade med 2,1 mnkr.  

Sundsvalls kommun minskade sina totala subventionsintäkter med 15,2 mnkr mot budget och 

biljettintäkter med drygt 8 mnkr. Även intäkter från skolor minskade med över 2 mnkr. 

Trafikkostnader tätort ökade med 8,3 mnkr och för landsbygdstrafiken med 2,4 mnkr. 

 Örnsköldsviks kommun minskar sina subventionsintäkter med nästan 6 mnkr och biljettintäkter med 

5,2 mnkr. Kostnader för tätortstrafiken ökar med 5,8 mnkr mot budget. De största beståndsdelarna i 

ökade kostnader är trafikkostnader. Den särskilda persontrafiken har minskade kostnader jämfört med 

budget med 3,6 mnkr. Bidrag Trafikverket står också för en positiv avvikelse på 2,6 mnkr. 

 

Sammantaget för medlemsbidraget var avvikelsen nästan 10 procent lägre för utfallet för året jämfört 

med prognosen per augusti.  

Störst fluktuation mellan prognosen och utfallet har Härnösands kommun, Örnsköldsviks kommun 

och Timrå kommun. För Härnösands kommun sker en minskning med nästan 28 procent jämfört 

med årets andra årsprognos och motsvarande för Örnsköldsvik är 9 procent. Härnösands kommun 

har en kostnadsminskning på 1 mnkr jämfört med årets andra prognos. Kostnaderna för särskild 

persontrafik för Härnösand minskar också med 0,5 mnkr. 

Medlemsbidrag 
(mnkr) 

Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Avvikelse 
(%) 

Utfall  
2020 

Förändring 
2021-2020 

Förändring  
(%) 

Prognos 
aug 
2021 

Prognos 
avvikelse 

Prognos 
avvikelse 

(%) 

Region 

Västernorrland 
254,8 257,8 -3,0 -1,2 238,8 16,0 6,7 261,2 -6,5 -2,5 

Ånge kommun 10,9 11,8 -0,8 -6,9 9,8 1,1 11,3 11,3 -0,3 -2,9 

Sundsvalls kommun 101,8 67,6 34,2 50,6 69,2 32,6 47,1 97,0 4,9 5,0 

Timrå kommun 19,2 21,7 -2,5 -11,4 17,5 1,7 9,6 20,4 -1,1 -5,6 
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Härnösands kommun 4,1 -4,5 8,6 191,8 3,9 0,2 5,8 5,7 -1,6 -27,8 

Kramfors kommun 27,0 30,0 -3,0 -9,9 27,0 0,0 0,0 28,1 -1,1 -3,8 

Sollefteå kommun 17,5 14,9 2,6 17,8 15,0 2,5 16,4 16,7 0,8 4,7 

Örnsköldsviks 

kommun 
47,2 37,8 9,4 25,0 41,8 5,4 13,0 51,9 -4,7 -9,0 

Summa 482,6 437,0 45,6 10,4 423,1 59,5 14,1 492,2 -9,6 -2,0 

 

 

Sammanställd redovisning 

Utöver kärnverksamheten har kommunalförbundet intressen i andra bolag som på något sätt bidrar till 

att utveckla länets kollektivtrafik. Nedan ges en kortfattad beskrivning av de bolag där ägarandelen 

uppgår till fem procent eller mer.  

 

Västernorrlands läns Trafik AB 

Västernorrlands läns Trafik AB är ett helägt vilande dotterbolag vars syfte är behålla varumärket i 

kommunalförbundets ägo. 

Bussgods i Västernorrland AB 

Bussgods i Västernorrland AB är från och med 2017 ett helägt dotterbolag. Verksamheten bedrivs i 

egen regi på tre godsterminaler. Bussgods har ett 40-tal in- och utlämningsställen i länet. Ett arbete 

med att bilda ett gemensamt bussgodsbolag med tre ägare Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland 

har pågått sedan 2017. Arbetet beräknades vara klart under 2019 med det nya gemensamma bolaget 

Bussgods i Norr AB. Under januari 2019 pausade Norrbotten den planerade fusionen av 

norrlandslänens bussgodsbolag för att göra en genomlysning av Bussgods Norrbotten AB på grund av 

negativt resultat 2018. I mitten av maj 2019 kom beskedet att Norrbotten kommer att avveckla sin 

bussgodsverksamhet den sista december 2021. De minskade godsflödena från Norrbotten mynnar ut i 

att alla bussgodsbolag i norrlandslänen tappar frakter och det medför att omsättning och resultat 

minskar. 

Förbundsdirektionen har inlett en dialog med Västerbotten om en möjlig framtida lösning av 

godstransporter i Västernorrland. 

 

Under hösten har nya diskussioner förts med Bussgods i Norr om ett övertagande från deras sida av 

Bussgods i Västernorrland. 

 

Under början av 2021 har effekter av Covid-19 fortsatt precis som under 2020, vilket medfört ett tapp 

på 6% av den totala omsättningen. Mitten och senare delen av 2021 har omsättningen dock varit god 

med positiv påverkan på resultat och likviditet. Tappet på privatmarknaden har dock inte återhämtats.  

 

Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrlands län

Västernorrlands läns 
Trafik AB 

ägarandel 100% 
(vilande)

Bussgods  i 
Västernorrland AB

ägarandel 100%

Norrtåg AB 

ägarandel 25%

AB Transitio 

ägarandel 5%                 
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Norrtåg AB 

Kommunalförbundet äger 25 procent av Norrtåg AB. Övriga ägare är Region Jämtland Härjedalen, 

Länstrafiken i Västerbotten AB och Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens 

län. Norrtåg AB skall i enlighet med ägarnas uppdrag bedriva regional persontrafik med tåg. 

Kommunalförbundets andel av finansieringen är 34 procent baserat på kilometerproduktion och antal 

personkilometer i Västernorrland. 

Under året har kvaliteten i trafiken påverkats till stor del av den snörika vintern, stora belastningar på 

infrastruktur har medfört trafikstörningar vilket påverkat trafikkvalitet negativt. Under sommaren har 

det varit omfattande banarbeten och fortsatt infrastrukturstörningar till följd av urspårningar av 

godståg, åsknedslag i teknikskåp och ERTMS störningar på Haparandabanan för att nämna några 

orsaker. Även klimatförändringar får redan idag stor påverkan på infrastrukturen. 

Resandet har under det senaste kvartalet minskat med 6% jämfört med föregående år och med 38% 

jämfört med normalåret 2019. Vi befinner oss fortfarande i en pandemi och många arbetar mestadels 

eller delvis hemifrån. Flera insatser genomförs för att återfå resandet till exempel pensionärsrabatter.  

Norrtåg har tillsammans med RKM i de fyra nordligaste länen träffat ett nytt samverkansavtal med 

Trafikverket som börjar gälla from augusti 2021. I det nya samverkansavtalet ökar statens 

medfinansiering till Norrtågstrafiken från dagens 50 miljoner kronor per år till 90 miljoner, i syfte att 

säkerställa god tillgänglighet med tåg i norra Sverige. Under året har även ersättning för uteblivna 

kommersiella avgångar under 2020.  

Län (belopp i tkr) 
Skuld         

2021-01-01 

Trafikkostnad 

2021 

Inbetalt 

2021 

Reglering 

av 

fordonshyra 

Återbet av 

skuld 
Skuld 

2021-12-31 

Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrland 
-13 114 68 588 -67 228 -737  -12 491 

Region Jämtland Härjedalen -2 822 29 616 -30 285 74            -3 

417 
Länstrafiken i Västerbotten AB -20 780 53 222 -53 853 936 10 400 -10 075 

Kollektivtrafikmyndigheten i 

Norrbotten 
-8 467 38 902 -39 166 -273 

 
-9 004 

Summa  190 328 -190 533 0 10 400  

Summa skuld aktieägare -45 183     -34 987 

 

Norrtåg AB erhåller fakturor kvartalsvis avseende fordonshyresavtal från Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. 

AB Transitio  

Kommunalförbundet äger 5 procent av AB Transitio tillsammans med 19 andra regioner och 

kollektivtrafikmyndigheter. Bolaget har som huvuduppgift att på olika sätt stödja aktieägare avseende 

frågor om upphandling och finansiering av spårfordon och reservdelar. Bolaget har tillika en uppgift 

avseende anskaffande, uthyrning, förvaltning och underhåll av spårfordon, högvärdeskomponenter 

avseende spårfordon och reservdelar avseende spårfordon. Bolaget skall också förvalta tidigare 

genomförda finansieringar.  

AB Transitio fakturerar kvartalsvis aktuella fordonshyresavtal till Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. 

 

Koncernens mellanhavanden 

Kommunalförbundets och Norrtågs mellanhavanden har minskat med 1,8 mnkr  
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Kommunalförbundets och Bussgods mellanhavanden har minskat med 0,2 mnkr. 

Kommunalförbundets och AB Transitios mellanhavanden har ökat med 29,4 mnkr.  

 

Försäljning (mnkr) 
Köpare 

2021 

Säljare 

2021 

Köpare 

2020 

Säljare 

2020 

Köpare 

2019 

Säljare 

2019 

Köpare 

2018 

Säljare 

2018 

Kommunalförbundet 31,9 0,3 4,2 0,5 8,2 0,5 7,4 0,3 

Norrtåg AB  2,4  4,2  8,2  7,4 

Bussgods AB 0,3  0,5  0,5  0,3  

Västernorrlands läns Trafik AB         

AB Transitio  29,4       

 

Driftsbidrag (mnkr) 
Givare 

2021 

Mottagare 

2021 

Givare 

2020 

Mottagare 

2020 

Givare 

2019 

Mottagare 

2019 

Givare 

2018 

Mottagare 

2018 

Kommunalförbundet  67,9  56,7  47,7  41,7  

Norrtåg AB  67,9  56,7  47,7  41,7 

Bussgods AB         

Västernorrlands läns Trafik 

AB  

        

AB Transitio         

 

Samlad bedömning om god ekonomisk hushållning  

Någon Mål och resursplan för koncernen har kommunalförbundet ej upprättat tidigare år, ej heller för 

2021, varför det inte finns någon sammanställning eller jämförelse av utfall mot budget.  

Ekonomiska rapporter 

Resultaträkning 

Förändring från och med 2021, av rubricering för driftsbidrag till Norrtåg i koncernkonsolideringen. 

Justerad från Verksamhetens intäkter och återfinns i Medlemsbidrag för både 2020 och 2021. 

Belopp i mnkr Not 

  Kommunalförbundet   
Sammanställd 
redovisning 

2021 2020 Prognos 2021 
Budget 

2021 
2021 2020 

Verksamhetens intäkter inkl 

jämförelsestörande poster 
2 150,3 144,4 149,0 125,6 252,9 205,2 

Verksamhetens kostnader 3 -746,7 -704,6 -754,9 -717,4 -862,7 -766,3 

Avskrivningar 4 -1,2 -2,6 -0,9 -0,8    -13,4 -1,9 

Verksamhetens nettokostnader 
 

-597,7 -562,9 -606,8 -592,6 -623,1 -563,0 

Kommunala biljettsubventioner 5 115,1 139,8 114,7 155,6 115,1 139,8 

Medlemsbidrag 6 482,6 423,1 492,1 437,0 513,2 423,1 

Verksamhetens resultat  0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 -0,1 

Finansiella intäkter 12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 

Finansiella kostnader 12 0,0 0,0 0,0 0,0  -4,6 -0,1 

Resultat efter finansiella poster   0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 -0,1 

Extraordinära poster 
 

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 

Årets resultat   0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 -0,1 
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Balansräkning 

Belopp i mnkr Not 
Kommunalförbundet Sammanställd redovisning 

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

TILLGÅNGAR           

Anläggningstillgångar   
 

 
  

Immateriella anläggningstillgångar 
 

    

Förvärvade system  7 0,9 0,2 0,9 0,2 

      

Materiella anläggningstillgångar 
 

    

Maskiner och inventarier 7 1,7 1,8 280,7 4,2 

      

Finansiella anläggningstillgångar 
 

    

Aktier i dotterbolag och intressebolag 8 17,1 17,1 0,0 1,0 

Andra långfristiga värdepappersinnehav  0,0 0,0 58,5 0,1 

Långfristiga fordringar   0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa finansiella anläggningstillgångar   17,1 17,1  58,5 1,1 

Summa anläggningstillgångar   19,7 19,1 340,1 5,5 

  
    

Omsättningstillgångar 
 

    

Kortfristiga placeringar 9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kortfristiga fordringar 10 113,2 97,6 133,1 93,7 

Kassa och bank 14 117,0 130,2  180,0 154,6 

Summa omsättningstillgångar   230,2 227,8  313,1 248,3 

SUMMA TILLGÅNGAR   249,9 246,8 653,2 253,8 

    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

Eget kapital    
   

Eget kapital  0,0 0,0 0,0 0,0 

Reservfond  0,0 0,0 -0,4 0,0 

Balanserat resultat  1,3 1,3 2,6 1,4 

Årets resultat   0,0 0,0  0,7 -0,1 

Summa eget kapital 
 

1,3 1,3 2,9 1,3 

 
  

 
 

 

Avsättningar   
 

 
 

Avsättningar för pensioner  0,0 0,0 0,0 0,0 

Andra avsättningar   0,0 0,0  22,7 4,0 

Summa avsättningar  0,0 0,0 22,7 4,0 

Skulder  
    

Långfristiga skulder  0,0 0,0 290,8 0,3 

Kortfristiga skulder 11 248,6 245,5  336,8 248,1 

Summa skulder   248,6 245,5  627,6 248,4 
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SUMMA EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
 

249,9 291,1 653,2 253,8 

 

Kassaflödesanalys 

Belopp i mnkr Not 

Kommunalförbundet Sammanställd redovisning 

2021-01-01 
2021-12-31 

2020-01-01 
2020-12-31 

2021-01-01 
2021-12-31 

2020-01-01 
2020-12-31 

Den löpande verksamheten 

12 

    

Resultat efter finansiella poster 0,0 0,0 0,7 -0,1 

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet 13 1,2 2,6 8,5 1,9 

Betald inkomstskatt  0,0  0,0  2,0 0,0 

Kassaflöden från den löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapital 
   1,2 2,6  11,4 1,8 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital     

Ökning(-) minskning(+) av kortfristiga fordringar -15,7 -14,1 -29,0 -13,7 

Ökning(+) minskning(-) av kortfristiga skulder  3,2 4,3  8,0 3,4 

Kassaflöden från den löpande verksamheten -11,3 -7,2 -9,6 -8,5 

Investeringsverksamheten  
 

 
 

Lämnat kapitaltillskott 0,0 0,0 0,0 0,0 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar                             -1,9 -1,3 -2,8 -2,3 

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,5 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 -1,0 0,0 

Avyttring immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tillkommande dotterföretag, netto likvidpåverkan            14 0,0 0,0 38,0 0,0 

Förvärv av finansiella tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Avyttring av finansiella tillgångar  0,0 0,0  0,0 0,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1,9 -1,3 35,2 -1,8 

Finansieringsverksamheten      

Upptagna lån  0,0 0,0 0,0 0,8 

Amortering   0,0 0,0  0,0 -0,2 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 0,0 0,0 0,6 

Årets kassaflöde  -12,0 -8,5 25,6 -9,7 

Likvida medel vid periodens början 15 130,1 138,6 154,6 164,4 

Likvida medel vid periodens slut 15 117,0 130,1 180,0 154,6 

 

 

Noter  

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Kommunalförbundets Årsredovisning är i allt väsentligt upprättad enligt kommunallagen, lag 

(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt de rekommendationer och 

informationer som Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) utarbetat. Detta innebär sammantaget 

att årsredovisningen är upprättad i enlighet med god redovisningssed.  
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Intäkter 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 

tillgodogöras kommunalförbundet och om intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Periodiseringar  

Periodisering av inkomster och utgifter sker enligt god redovisningssed. Det innebär att inkomster och 

utgifter bokförs på de perioder de intjänats respektive förbrukats. 

Fordringar  

Fordringar upptas till de belopp de beräknas inflyta med.  

Jämförelsestörande poster 

Som jämförelsestörande poster behandlas intäkter och kostnader som inte utgör den normala 

verksamheten samt är väsentliga belopp. 

 

Tillgångar/Skulder 

Överordnad princip för värdering av tillgångar och skulder är försiktighetsprincipen som innebär att 

skulder inte undervärderas och tillgångar inte övervärderas. 

Finansiella anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar värderas till som huvudregel till anskaffningsvärdet, men om värdet 

är lägre på balansdagen kan det väljas. 

Materiella och immateriella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar avser investeringar med en ekonomisk livslängd på minst tre år och 

ett anskaffningsvärde som uppgår till minst ett halvt basbelopp. Materiella anläggningstillgångar 

avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Huvudsakligen tillämpas följande 

linjära avskrivningstider: 

Tillämpade avskrivningstider            ÅR 

Bussar 5 

Inventarier 5 

Biljettmaskiner 5 

Datorer 3 

RKR:s rekommendation 11,4 om materiella anläggningstillgångar, innehåller explicit krav på 

komponentavskrivning, vilket ej tillämpas, då kommunalförbundet inte har tillgångar vars restvärde 

överstiger 1 mkr, eller där kvarvarande nyttjandeperioden är på mer är 10 år. 

Immateriella anläggningstillgångar avser investeringar avseende utgifter för utvecklingsarbete som 

är av väsentligt värde för kommunalförbundets verksamhet under kommande år. Investeringarna ska 

vara hänförbara till att en ökad service pontential kan uppnås. Immateriella anläggningstillgångar 

avskrivs på fem år. Omprövning av nyttjandeperiod ska ske i slutet av varje räkenskapsår och 

eventuellt en annan avskrivningsperiod fastställas. 

 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller med en nyttjandeperiod på minst tre år, 

klassificeras som anläggningstillgång. Inventarier vars värde understiger ett halvt basbelopp avskrivs 

direkt. 
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Skulder 

Skulder värderas till det belopp som det med tillförlitlighet omfattar. Huvudprincipen är att de skulder 

som beräknas betalas inom ett år från balansdagen redovisas som kortfristig skuld. Övriga skulder är 

långfristiga. 

Avsättningar 

En avsättning redovisas i balansräkningen när en legal eller informell förpliktelse uppstår som en följd 

av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer krävas för att reglera 

åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

Leasing 

Alla leasingavtal redovisas som nyttjanderättsavtal och leasingavgiften fördelas linjärt över 

leasingperioden. Bussar som redovisas som anläggningstillgång leasas ut till upphandlade trafikföretag 

till en avgift om 0 kr.  

Sammanställda räkenskaper 

Syftet med de sammanställda räkenskaperna är att ge en sammanfattande bild av koncernens 

ekonomiska ställning. Klyvningsmetoden (proportionell konsolidering) används vid framtagandet av 

de sammanställda räkenskaperna. Förutom Kommunalförbundet ingår de helägda bolagen Bussgods 

i Västernorrland AB och Västernorrlands läns Trafik AB. Dessutom ingår det till 25 % ägda bolaget 

Norrtåg AB samt det till 5% ägda bolaget AB Transitio. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen upprättas enlig indirektmetod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 

transaktioner som medför in- och utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och 

banktillgodohavanden. 

Noter till resultaträkningen 

Belopp i mnkr 

 
Kommunalförbundet 

Sammanställd 
redovisning 

2021 2020 2021 2020 

Not 2 Verksamhetens intäkter, inkl jämförelsestörande poster 150,3 144,4 252,9 205,2 

 Biljettintäkter 62,0 67,6 62,0 67,6 

 Skolkortsintäkter 15,4 16,1 15,4 16,1 

 Resplusintäkter 3,1 2,0 3,1 2,0 

 Fraktintäkter 0,3 0,5 24,1 17,8 

 Bidrag Trafikverket (biljett) 16,3 15,2 37,6 31,0 

 Bidrag Trafikverket samverkande system 3,5 3,4 3,5 3,4 

 EU-bidrag 0,4 3,9 0,4 3,9 

 Tåghyror 31,4 30,8 82,1 35,9 

 Ersättning resande med RKTM färdbevis 0,0 0,0 1,6 2,8 

 Driftsbidrag 0,0 0,0 0,0 24,4 

 Övriga intäkter 18,0 4,9 23,1 0,2 

    

Not 3 Verksamhetens kostnader -746,7 -704,6 -862,7 -766,3 

 Trafikkostnader -656,2 -641,7 -756,4 -689,3 

 Tåghyra  -29,5 0,0 -29,5 0,0 

 Personalkostnader inkl direktionen -33,9 -39,5 -49,7 -47,9 
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 IT-system (avtal, drift, underhåll, support) -11,0 -10,5 -11,0 -10,5 

 Lokalkostnader -1,9 -2,1 -1,9 -2,1 

 Konsultkostnader -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 

 Övriga kostnader -12,6 -9,2 -12,6 -14,9 

  

 Avsättning för latent skatt har reserverats för i den sammanställda redovisningen med 0.1 mnkr avseende AB Transitio. 

    

Not 4 Avskrivningar och nedskrivningar  1,2 2,6 13,4 1,9 

 Avskrivning immateriella tillgångar 0,4 0,0 0,4 0,0 

 Avskrivning maskiner och inventarier 0,8 1,3 13,0 1,9 

 Nedskrivning 0,0 1,3 0,0 0,0 

      

Not 5 Kommunal biljettsubvention 115,1 139,8 115,1 139,8 

 Sundsvalls kommun 48,0 66,8 48,0 66,8 

 Örnsköldsviks kommun 36,6 41,6 36,6 41,6 

 Härnösands kommun 30,5 31,4 30,5 31,4 

      

      

Not 6 Medlemsbidrag 482,6 423,1 513,2 423,1 

 Region Västernorrland 254,8 238,8 254,8 238,8 

 Sundsvalls kommun 101,8 69,2 101,8 69,2 

 Örnsköldsviks kommun 47,2 41,8 47,2 41,8 

 Härnösands kommun 4,1 3,9 4,1 3,9 

 Kramfors kommun 27,0 27,0 27,0 27,0 

 Sollefteå kommun 17,5 15,0 17,5 15,0 

 Timrå kommun 19,2 17,5 19,2 17,5 

 Ånge kommun 10,9 9,8 10,9 9,8 

 Norrtåg AB  0,0 0,0 30,6 0,0 

 

Noter till balansräkningen 

Belopp i mnkr 
Kommunalförbundet 

Sammanställd 
redovisning 

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

     

Not 7 Materiella och immateriella anläggningstillgångar     

 Ingående anskaffningsvärden 44,1 51,6 49,0 56,4 

 Årets anskaffningar 1,9 1,3 2,8 1,5 

 Tillkommande dotterbolag 0,0 0,0 277,7 0,0 

 Försäljningar och utrangeringar -6,2 -8,8 -7,1 -8,9 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 39,8 44,1 322,0 49,0 

      

 Ingående avskrivningar -42,2 -49,6 -45,8 -52,4 
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 Försäljningar och utrangeringar 6,2 8,8 6,7 8,9 

 Avskrivningar -1,2 -1,4 -1,7 -2,3 

 Utgående ackumulerade avskrivningar -37,2 -42,2 -40,4 -45,8 

      

  2,6 1,9 281,6 4,4 

      

Belopp i mnkr 
Kommunalförbundet 

Sammanställd 
redovisning 

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

     

Not 8 

Finansiella 

anläggningstillgångar Antal Kvotvärde, kr 

Bokfört 

värde 

Bokfört 

värde 

Bokfört 

värde 

Bokfört 

värde 

 Avseende andelar i andra bolag       

 Transitio AB 1000 100 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Norrtåg AB 500 1 000 0,5 0,5 0,0 0,0 

 Västernorrlands läns Trafik AB 15 000 1 000 15,0 15,0 0,0 0,0 

 Bussgods i Västernorrland AB 3 000 629 0,6 1,9 0,0 0,0 

 Bussgods ek förening 3 1 500 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Samtrafiken i Sverige AB 30 1 000 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Sveriges kommunikationer AB 15 100 0,0 0,0 0,0 0,0 

    17,1 18,4 1,0 1,0 

        

Not 9 Kortfristiga placeringar   0,0 0,0 0,0 0,0 

 Noterade aktier och andelar, omsättningstillgångar     

      

      

Not 10 Kortfristiga fordringar 113,2 97,6 313,1 93,7 

 Kundfordringar 58,5 46,2 71,4 49,2 

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 29,6 29,7 39,0 32,7 

 Övriga kortfristiga fordringar 25,1 21,7 202,7 11,8 

      

Not 11 Kortfristiga skulder 248,6 245,5 336,8 248,3 

 Leverantörsskulder 56,7 67,7 67,5 71,8 

 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18,0 6,5 51,2 20,5 

 Övriga kortfristiga skulder 173,9 171,3 218,1 155,7 

 

Noter till kassaflödesanalys 

Belopp i mnkr 
Kommunalförbundet 

Sammanställd 
redovisning 

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Not 12 Betalda räntor och erhållen utdelning     

 Erhållen ränta 0,0 0,1 0,2 0,0 

 Erlagd ränta 0,0 0,0 -4,6 -0,1 
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Not 13 

 

Erlagd ränta avser fordonsfinansiering för AB Transitio 

 

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet   

  

 Rearesultat vid avyttring av anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,9 0,0 

 Avskrivningar 1,2 1,3 1,3 1,9 

 Nedskrivningar finansiell anläggningstillgång 0,0 1,3 0,0 0,0 

 Ökning av avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Förändring avsättningar 0,0 0,0 7,4 0,0 

 Nedskrivning fg år påverkan eget kapital 0,0 0,0 -1,1 0,0 

  1,2 2,6 8,5 1,9 

      

Not 14 Tillkommande dotterföretag 0,0 0,0 38,0 0,0 

 Netto likvidpåverkan AB Transitio     

      

 

 

  

    

Not 15 Likvida medel     

 Följande delkomponenter ingår i likvida medel:      

 Kortfristig placering 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Kassa och bank 117 130,2 180,0 154,6 

  117,0 130,2 180,0 154,6 

      

 

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att: 

▪ De har en obetydlig risk för värdefluktuationer. 

▪ De kan lätt omvandlas till kassamedel. 

▪ De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten. 

      

      

      

      

    

 

Ekonomisk ordlista 

Anläggningstillgång  

Tillgångar avsedda för stadigvarande innehav, såsom anläggningar och inventarier.  

Avskrivning  

Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar för att fördela kostnaden över tillgångens livslängd.  
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Balansräkning  

Visar den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen och hur den förändrats under året. Av balansräkningen 

framgår hur kommunalförbundet har använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar), respektive 

hur kapitalet anskaffats (lång- och kortfristiga skulder samt eget kapital).  

Budget 

En budget är en specificerad sammanfattning av sannolika intäkter och kostnader för en viss period. Det 

övergripande syftet med budgetering är att ge en prognos av kostnader och intäkter, som kan ligga till grund 

för att användas som verktyg för beslutsfattning 

Eget kapital  

Skillnaden mellan tillgångar och skulder.  

Finansiella kostnader & intäkter  

Poster som inte är direkt hänförliga till verksamheten, exempelvis räntor.  

Intäkt 

En intäkt är en periodiserad inkomst. Det vill säga, inkomsten är fördelad till den eller de perioder som den 

faktiskt avser.  

Jämförelsestörande poster  

Kostnader och intäkter som inte tillhör den ordinarie verksamheten och som är viktigt att uppmärksamma vid 

jämförelse med andra perioder.  

Kortfristiga fordringar och skulder  

Skulder och fordringar som förfaller inom ett år från balansdagen.  

Kostnader 

En kostnad är en periodiserad utgift. Det vill säga, utgiften är fördelad till den eller de perioder som den faktiskt 

avser. 

Långfristiga fordringar och skulder  

Skulder och fordringar som förfaller senare än ett år från balansdagen.  

Omsättningstillgång  

Tillgångar i likvida medel och kortfristiga fordringar med mera. Dessa tillgångar kan på kort sikt omsättas till 

likvida medel.  

Resultaträkning  

Sammanställning av årets intäkter och kostnader som visar årets resultat (förändring av eget kapital). 



  



 

 

Innehållsförteckning 
 

Inledning ............................................................................................................................................................... 3 

Definitioner poster i tabeller ..................................................................................................................................................7 

Redovisning per avtalsområde, linjetrafik ..................................................................................................................... 8 

O2 Kramfors/Höga kusten ......................................................................................................................................................... 8 

O3 Sollefteå tätort .......................................................................................................................................................................... 9 

O45 Sollefteå landsbygd ........................................................................................................................................................... 10 

O6 Örnsköldsviks tätort ............................................................................................................................................................... 11 

O7 Örnsköldsvik – Husum ......................................................................................................................................................... 12 

O8 Örnsköldsvik – Bredbyn ...................................................................................................................................................... 13 

O9 Örnsköldsvik Köpmanholmen ......................................................................................................................................... 14 

O10 Härnösands tätort ................................................................................................................................................................15 

O22 Härnösands landsbygd .....................................................................................................................................................16 

O14/15 Sundsvalls tätort ............................................................................................................................................................ 17 

O16 Sundsvall/Nordvästra ....................................................................................................................................................... 18 

O17/21 Njurunda – Sundsvall – Timrå .................................................................................................................................19 

O18 Matfors ...................................................................................................................................................................................... 20 

O20 Sollefteå – Kramfors/Ådalen – Härnösand .......................................................................................................... 21 

O23 Ånge landsbygd ...................................................................................................................................................................22 

S3 Tvärflöjten, Linje 40, Örnsköldsvik – Sollefteå – Östersund......................................................................... 23 

S4 Linje 331, Sollefteå – Sundsvall ......................................................................................................................................24 

S5 Linje 201, Sundsvall – Härnösand ................................................................................................................................ 25 

S6 Linje 50, Härnösand - Örnsköldsvik............................................................................................................................ 26 

Redovisning per trafikområde, anropsstyrd linjetrafik ......................................................................................... 27 

Trafikområde Ånge ....................................................................................................................................................................... 27 

Trafikområde Sundsvall/Timrå ............................................................................................................................................ 28 

Trafikområde Härnösand ......................................................................................................................................................... 28 

Trafikområde Kramfors ............................................................................................................................................................ 29 

Trafikområde Sollefteå ............................................................................................................................................................. 29 

Trafikområde Örnsköldsvik .................................................................................................................................................... 30 

Bilaga 1. Avtalsförteckning linjetrafik .............................................................................................................................. 31 

Bilaga 2. Avtalsförteckning anropsstyrd linjetrafik................................................................................................. 32 

Bilaga 3. Linjeförteckning, linjetrafik ............................................................................................................................... 33 

Bilaga 4. Linjeförteckning, anropsstyrd linjetrafik ...................................................................................................36 



3 

 

Inledning 
Detta trafikbokslut för den upphandlade regionala kollektivtrafiken i Västernorrland år 2021 
har upprättats i enlighet med EU:s kollektivtrafikförordning, som i sin tur är grunden för den 
svenska lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1065)  

EU:s kollektivtrafikförordning 1370/2007 anger att varje behörig myndighet en gång om 
året ska offentliggöra en samlad rapport om den allmänna trafikplikten inom sitt 
behörighetsområde, om de utvalda kollektivtrafikföretagen samt om ersättningar och 
ensamrätt som dessa kollektivtrafikföretag beviljats som kompensation.  

År 2021 var ett år som i stor utsträckning påverkades av pandemin Covid-19. Trafiken har 
under året utförts i normal omfattning för att minska risken för trängsel och smittspridning. 
Resandet har dock varit drygt 38 procent lägre än normalåret 2019.  Minskningen slår olika 
mellan linjer och trafikområden. Detta då det främst är vuxna arbetspendlare och seniorer 
som minskat sitt resande. Linjer med hög andel skolresor har en mindre påverkan då 
skolornas verksamhet till stor utsträckning pågått som vanligt under 2021. 

Under året trafikerades länet med 118 busslinjer som är fördelade på tätortstrafik i 
Sundsvall, Örnsköldsvik, Härnösand och Sollefteå samt landsbygdstrafik i redan nämnda 
kommuner och i Timrå, Ånge och Kramfors kommun. Anropsstyrda linjer uppgick till 112 
linjer som består av anropsstyrda turer upphandlade på en busslinje eller 
kompletteringslinjer, inklusive sjukreselinje 190 där allmänna resenärer kan resa i mån av 
plats. De anropsstyrda linjerna redovisas per kommun. Nytt är att Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har upphandlat den särskilda 
persontrafiken för Sollefteå kommun från och med juni 2021. Innebärande att sifforna för 
den anropsstyrda linjetrafiken i Sollefteå kommun redovisas från att nytt trafikavtal trädde 
kraft i juni 2021.  

Tabell 1 redovisar en total sammanställning av resandet per avtalsområde mellan 2017–
2021 för den upphandlade busstrafiken. Samt förändringen i procent av talet resenärer 
mellan 2020–2021. I avsnittet Redovisning per avtalsområde, linjetrafik ges en detaljerad 
beskrivning av linjedata, antalet resenärer, intäkter och kostnader per avtalsområde. I tabell 
2 är antalet resande för anropsstyrd linjetrafik redovisad och i avsnittet Redovisning per 
trafikområde, anropsstyrd linjetrafik sammanfattas trafiken för den anropsstyrda linjetrafiken 
i varje trafikområde.  

Tabell 3 sammanställer intäkter i form av biljettintäkter inklusive skolkortsintäkter samt 
resplus intäkter, kostnader till entreprenör samt kostnadstäckningen från biljettintäkterna. 
Godsintäkter är ej sammanställda i denna tabell. I jämförelse med 2020 kan fortsatt 
pandemipåverkan utskiljas då kostnadstäckningsgraden har blivit lägre i samtliga 
avtalsområden under 2021 som en följd av minskade biljettintäkter. Undantaget är 
avtalsområde O10, Härnösands tätort där kostnadstäckningen har stigit med 1% från 2020. 
I jämförelsen av kostnadstäckningsgraden mellan 2020 och 2021 urskiljs var resandet har 
minskat samt till viss del återhämtats där resandet har präglats av pandemin för båda åren. 
Till nästa års trafikbokslut kan dessa siffror bli intressanta för att följa återhämtningsgraden. 
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Tabell 1. Totalt påstigande resenärer per avtalsområde för linjetrafik 2017–2021, inklusive förändring av 
påstigande 2021–2020 

Trafik-område Trafikering 2021 2020 2019 2018 2017 Förändring 
2021 - 2020 

Förändring 
2021 – 2020 

(%) 
 

O2 Kramfors/Höga Kusten            35 827  42 844 60 680 67 532 79 035 -7 017 -16,4%  

O3  Sollefteå tätort            49 816  55 482 83 695 77 874 74 381 -5 666 -10,2%  

O45  Sollefteå landsbygd            53 182  72 078 122 053 124 426 125 740 -18 896 -26,2%  

O6  Örnsköldsviks tätort          761 427  927 960 1 269 766 1 222 244 1 165 562 -166 533 -17,9%  

O7  
Örnsköldsvik – Husum, Gideå och 
Trehörningsjö 

           46 731  63 109 90 760 98 149 115 424 -16 378 -26,0%  

O8  
Örnsköldsvik – Solberg, Mellansel 
och Bredbyn 

           74 873  104 075 149 831 148 821 150 126 -29 202 -28,1%  

O9  
Örnsköldsvik – Skorped och 
Köpmanholmen 

           98 749  124 530 154 405 150 199 154 064 -25 781 -20,7%  

O10  Härnösands tätort          444 718  466 251 711 025 601 761 511 073 -21 533 -4,6%  

O1415  Sundsvalls tätort       3 425 069        3 812 840  5 505 740 5 403 093 5 370 199 -387 771 -10,2%  

O16 Sundsvall – Holm och Liden            90 661  102 434 133 666 130 962 118 986 -11 773 -11,5%  

O1721 Njurunda – Sundsvall – Timrå          768 926  845 055 1 224 339 1 250 714 1 204 362 -76 129 -9,0%  

O18 Sundsvall – Matfors          153 495  175 176 235 039 224 133 206 343 -21 681 -12,4%  

O20 Sollefteå – Kramfors - Härnösand          198 415  211 171 318 065 352 362 387 699 -12 756 -6,0%  

O22 Härnösand landsbygd            80 377  95 358 123 610 121 371 110 728 -14 981 -15,7%  

O23 Ånge landsbygd          103 041  111 928 151 557 159 745 170 712 -8 887 -7,9%  

S3 
Tvärflöjten, Örnsköldsvik - Sollefteå 
– Östersund 

             6 004  14 379 25 020 26 335 24 023 -8 375 -58,2%  

S4 Linje 331 Sollefteå - Sundsvall              7 995  7 981 15 423 19 507 19 782 14 0,2%  

S5 
Linje 201 Härnösand – Timrå – 
Sundsvall 

         127 498  142 442 221 787 232 326 222 640 -14 944 -10,5%  

S6 Linje 50 Härnösand-Örnsköldsvik            31 599  30 627 35 958 47 744 43 709 972 3,2%  

  Totalt (ej tåg)   6 558 403    7 406 458  10 634 128 10 459 298 10 254 588 -848 055 -11,5%  

Tågtrafik Mittbanan och Botniabanan          255 054  315 081 514 247 496 816 537 254 -60 027 -19,1%  
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Tabell 2. Totalt påstigande resenärer per trafikområde för anropsstyrd linjetrafik 2017–2021, inklusive 
förändring av påstigande 2021–2020 

Trafikområde Trafikering 2021 2020 2019 2018 2017 Förändring 
2021–2020 

Förändring 
2021–2020 

(%) 

 

Dagtrafikområde 10, Ånge 10:1, Anropsstyrd trafik dagtid inom Ånge kommun 112 59 49 18 12 53 89,8 
 

Dagtrafikområde 10, Ånge 10:2, Sjukreselinje 190 Ånge-Sundsvalls sjukhus  1599 1 653 2 794 2 616 2 189 -54 -3,3 
 

Dagtrafikområde 20, Sundsvall/Timrå 20:1, Anropsstyrd trafik dagtid och sjukreselinje 290 
inom Sundsvall och Timrå kommuner 324 366 300 360 298 -42 -11,5  

Trafikområde 40, Härnösand 40:1, Anropsstyrd trafik dagtid och nattetid inom 
Härnösands Kommun 

370 319 372 426 364 51 16,0 

 

Dagtrafikområde 50, Kramfors  50:1 och 50:2, Anropsstyrd trafik dagtid inom 
Kramfors kommun  

420 577 972 1484 1621 -157 -27,2 
 

Dagtrafikområde 60, Sollefteå  60:1, Anropsstyrd trafik dagtid och sjukreselinje 790        
inom Sollefteå kommun 

272 - - - - - - 
 

Trafikområde 70, Örnsköldsvik  70:1, Anropsstyrd trafik dagtid och nattetid inom 
Örnsköldsviks kommun 946 1469 2349 2865 2545 -523 -35,6 
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Tabell 3. Kostnadstäckning från biljettintäkter inklusive skolkortsintäkter 2021  

Trafikområde 
Intäkter inkl. 

skolkortsintäkter 
Ersättning 

Entreprenör 
Kostnadstäckning 

2021 
Kostnadstäckning 

2020 
O2 Kramfors/ Höga Kusten 837 437 kr 11 938 193 kr 7% 9% 

O3 Sollefteå tätort 737 452 kr 4 117 611 kr 18% 19% 

O45 Sollefteå landsbygd 1 458 416 kr 14 751 843 kr 10% 14% 

O6 Örnsköldsviks tätort 5 815 079 kr 46 901 000 kr 12% 15% 

O7 Örnsköldsvik - Husum 559 906 kr 10 756 382 kr 5% 7% 

O8 Örnsköldsvik - Bredbyn 798 194 kr 14 070 452 kr 6% 8% 

O9 Örnsköldsvik - Köpmanholmen 900 097 kr 13 879 135 kr 6% 8% 

O10 Härnösands tätort 633 078 kr 11 185 739 kr 6% 5% 

O22 Härnösands landsbygd 123 516 kr 17 876 799 kr 1% 1% 

O14/15 Sundsvalls tätort 30 597 949 kr 137 753 955 kr 22% 25% 

O16 Sundsvall Nordvästra 1 584 036 kr 17 665 464 kr 9% 10% 

O17/21 Njurunda - Sundsvall - Timrå 14 669 570 kr 59 609 576 kr 25% 29% 

O18 Matfors 2 576 738 kr 20 085 952 kr 13% 15% 

O20 Sollefteå - Kramfors/Ådalen - 
Härnösand 

4 532 091 kr 34 522 636 kr 13% 16% 

O23 Ånge landsbygd 2 090 360 kr 20 526 515 kr 10% 12% 

S3 Tvärflöjten 680 259 kr 4 909 548 kr 14% 33% 

S4 Linje 331 Sollefteå - Sundsvall 400 048 4 249 253 9% 18% 

S5 Linje 201 Sundsvall - Härnösand 4 996 686 kr 15 544 293 kr 32% 44% 

S6 Linje 50 Härnösand - Örnsköldsvik 968 216 kr 7 971 937 kr 12% 15% 
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Definitioner poster i tabeller 

 

 

  

Beteckning                              Förklaring 

Andel med skolkort  Andel skolkortsresenärer av totala antalet påstigande 
resenärer i procent 

Antal påstigande  Antal resenärer med anropsstyrd eller 
kompletteringstrafik 

Avtal  Avtalsnummer/ Avtalstyp 

Avtalstyp  Produktionsavtal m. miljöincitament /Incitamentsavtal 

Ersättning   Ursprungligt avtalspris från 2014 med trafikförändringar 
med index för 2021, i kronor.  

Finansiär  Kommun eller Region 

Intäkter exkl. skolkort   Biljettintäkter 2021 i kronor 

Intäkter skolkort   Biljettintäkter för skolresande 2021 i kronor 

Intäkt per påstigande  Total intäkt i kronor per påstigande, exklusive 
skolresenärer  

Intäkt per skolresenär  Total intäkt i kronor per påstigande skolresenär 

Kostnad per vagnkilometer  Pris i kronor per kilometer i avtalsområde 

Linjer  Nummer på trafikerad linje inom avtalsområde 

Personkilometrar  Antal kilometer som körts inom avtalsområdet med 
resenär 2021 

Påstigande  Totalt påstigande resenärer inkl. skolkortsresenär 

Påstigande med skolkort  Totalt påstigande skolkortsresenärer 

Trafikuppdrag  Anropsstyrd trafik, sjukreselinje, dagtid eller nattetid 

Typ   Tätortstrafik/ Landsbygdstrafik 

Totala intäkter  Totala biljettintäkter plus skolkortsintäkter 2021 i kronor 

Vagnkilometer  Antal kilometer som körts inom avtalsområdet 2021 
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Redovisning per avtalsområde, linjetrafik 
 

O2 Kramfors/Höga kusten 
O2 Kramfors/Höga kusten är ett trafikområde nordöst om centrala Kramfors med 
landsbygdstrafik.  

Trafikområde O2 Kramfors / Höga kusten 

Typ Landsbygdstrafik 

Avtal 512 

Avtalstyp Produktionsavtal med miljöincitament 

Finansiär Kramfors Kommun 

Entreprenör Mittbuss AB 

Total ersättning 11 938 193 kr 

Linjedata   
Linjer 216,217,218,221,225,226,227,228,229,230 

Vagnskilometer 354 016 

Kostnad per vagnkilometer 33,72 kr 

Resandestatistik    
Totalt antal påstigande 35 827 

Påstigande exkl. skolkort 14 615 

Påstigande med skolkort 21 212 

Andel med skolkort (%) 59% 

Intäkter   
Totala intäkter 837 437 kr 

Intäkter exkl. skolkort 376 651 kr 

Intäkter skolkort  460 786 kr 

Intäkt per påstigande 25,77 kr 

Intäkt per skolresenär 21,72 kr 
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O3 Sollefteå tätort 
Område O3 är en del av avtalsområde O345, bestående av både tätortstrafik och 

landsbygdstrafik i Sollefteå. Då det finns stora skillnader mellan landsbygds- och 

tätortstrafik har avtalsområdet delats upp i trafikbokslutet.  

Trafikområde O3 Sollefteå tätort 

Typ Tätortstrafik 

Avtal 533 

Avtalstyp Produktionsavtal med miljöincitament 

Finansiär Sollefteå Kommun 

Entreprenör Mittbuss AB 

Total ersättning 4 117 611 kr 

Linjedata   

Linjer 345,362 

Vagnskilometer 123 256 

Kostnad per vagnkilometer 33 kr 

Resandestatistik    

Totalt antal påstigande 49 816 

Påstigande exkl. skolkort 41 171 

Påstigande med skolkort 8 645 

Andel med skolkort (%) 17% 

Intäkter   
Totala intäkter 737 452 kr 

Intäkter exkl. skolkort  608 154 kr 

Intäkter skolkort  129 298 kr 

Intäkt per påstigande 14,77 kr 

Intäkt per skolresenär 14,96 kr 
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O45 Sollefteå landsbygd 
O45 är en del av avtalsområdet O345 och omfattar landsbygdstrafiken i Sollefteå. Gällande 
linje 331 redovisas endast turerna mellan Sollefteå- Graninge för detta avtalsområde. Av 
den totala vagnkilometern på 464 251 km har 25 574 km körts i Jämtlands län, dvs lite 
drygt 5,5% av den vagnkilometern 2021. 

Trafikområde O45 Sollefteå 

Typ Landsbygdstrafik 

Avtal 514 

Avtalstyp Produktionsavtal med miljöincitament 

Finansiär 
Region Västernorrland, Sollefteå Kommun, Region 
Jämtland 

Entreprenör Mittbuss AB 

Total ersättning 14 751 843 kr 

Linjedata   

Linjer 39,41,312,331 

Vagnskilometer 438 677 

Kostnad per vagnkilometer 34 kr 

Resandestatistik    

Totalt antal påstigande 53 182 

Påstigande exkl. skolkort 25 682 

Påstigande med skolkort 27 500 

Andel med skolkort (%) 52% 

Intäkter   
Totala intäkter 1 458 416 kr 

Intäkter exkl. skolkort  722 144 kr 

Intäkter skolkort  736 272 kr 

Intäkt per påstigande 28,12 kr 

Intäkt per skolresenär 26,77 kr 
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O6 Örnsköldsviks tätort 

Trafikområde O6 Örnsköldsviks tätort 

Typ Tätort 

Avtal 536 

Avtalstyp Produktionsavtal 

Finansiär Örnsköldsviks Kommun 

Entreprenör Nobina AB 

Total ersättning 46 901 000 kr 

Linjedata   

Linjer 401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411 

Vagnskilometer 993 260 

Kostnad per vagnkilometer 47 kr 

Resandestatistik    

Totalt antal påstigande 761 427 

Påstigande exkl. skolkort 755 129 

Påstigande med skolkort 6 298 

Andel med skolkort (%) 1% 

Intäkter   

Totala intäkter 5 815 079 kr 

Intäkter exkl. skolkort  5 717 291 kr 

Intäkter skolkort  97 788 kr 

Intäkt per påstigande 7,57 kr 

Intäkt per skolresenär 15,53 kr 
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O7 Örnsköldsvik – Husum 
O7 är ett av Örnsköldsviks landsbygdsområden och ligger nordöst om Örnsköldsviks tätort. 

Trafikområde O7 Örnsköldsvik                                    
Husum, Gideå och Trehörningsjö 

Typ Landsbygdstrafik 

Avtal 517 

Avtalstyp Produktionsavtal med miljöincitament 

Finansiär Örnsköldsviks Kommun 

Entreprenör Mittbuss AB 

Total ersättning 10 756 382 kr 

Linjedata   
Linjer 417,419,442 

Vagnskilometer 355 715 

Kostnad per vagnkilometer 30 kr 

Resandestatistik    
Totalt antal påstigande 46 731 

Påstigande exkl. skolkort 46 245 

Påstigande med skolkort 486 

Andel med skolkort (%) 1% 

Intäkter   
Totala intäkter 559 906 kr 

Intäkter exkl. skolkort  537 318 kr 

Intäkter skolkort  22 588 kr 

Intäkt per påstigande 11,62 kr 

Intäkt per skolresenär 46,48 kr 
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O8 Örnsköldsvik – Bredbyn 
Område O8 är ett av Örnsköldsviks kommuns landsbygdsområden och ligger nordväst om 

Örnsköldsviks tätort. 

Trafikområde 
O8 Örnsköldsvik                               
Solberg, Mellansel och Bredbyn 

Typ Landsbygdstrafik 

Avtal 518 

Avtalstyp Produktionsavtal med miljöincitament 

Finansiär Örnsköldsviks Kommun 

Entreprenör Mittbuss AB 

Total ersättning 14 070 452 kr 

Linjedata   
Linjer 42,43,438 

Vagnskilometer 376219 

Kostnad per vagnkilometer 37 kr 

Resandestatistik    
Totalt antal påstigande 74 873 

Påstigande exkl. skolkort 72 338 

Påstigande med skolkort 2 535 

Andel med skolkort (%) 3% 

Intäkter   
Totala intäkter 798 194 kr 

Intäkter exkl. skolkort  719 332 kr 

Intäkter skolkort  78 862 kr 

Intäkt per påstigande 9,94 kr 

Intäkt per skolresenär 31,11 kr 
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O9 Örnsköldsvik Köpmanholmen 
Område O9 är ett av Örnsköldsviks landsbygdsområden och ligger söder om 

Örnsköldsviks tätort. 

Trafikområde 
O9 Örnsköldsvik                                      
Skorped och Köpmanholmen 

Typ Landsbygdstrafik 

Avtal 519 

Avtalstyp Produktionsavtal med miljöincitament 

Finansiär Örnsköldsviks Kommun 

Entreprenör Mittbuss AB 

Total ersättning 13 879 135 kr 

Linjedata   
Linjer 412,413,421,422 

Vagnskilometer 360 069 

Kostnad per vagnkilometer 39 kr 

Resandestatistik    
Totalt antal påstigande 98 749 

Påstigande exkl. skolkort 97 341 

Påstigande med skolkort 1 408 

Andel med skolkort (%) 1% 

Intäkter   
Totala intäkter 900 097 kr 

Intäkter exkl. skolkort  849 946 kr 

Intäkter skolkort  50 151 kr 

Intäkt per påstigande 8,73 kr 

Intäkt per skolresenär 35,62 kr 
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O10 Härnösands tätort 
O10 består av Härnösands tätort och är en del av avtalsområde O10/O22 som omfattar 
trafiken i Härnösands kommun. Trafiken i Härnösands tätort har sedan 2021-12-12 utökats. 

Trafikområde O10 Härnösands tätort 

Typ Tätort 

Avtal 540 

Avtalstyp Produktionsavtal med miljöincitament 

Finansiär Härnösands Kommun 

Entreprenör Mittbuss AB 

Total ersättning 11 185 739 kr 

Linjedata   
Linjer 501,502,503,524,539,558,560,570,590 

Vagnskilometer 279 939 

Kostnad per vagnkilometer 40 kr 

Resandestatistik    
Totalt antal påstigande 444 718 

Påstigande exkl. skolkort 442 070 

Påstigande med skolkort 2 648 

Andel med skolkort (%) 1% 

Intäkter   
Totala intäkter 633 078 kr 

Intäkter exkl. skolkort  580 624 kr 

Intäkter skolkort  52 454 kr 

Intäkt per påstigande 1,31 kr 

Intäkt per skolresenär 19,81 kr 
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O22 Härnösands landsbygd 
Område O22 inkluderar Härnösands landsbygdstrafik och är en del av avtalsområde 
O10/O22 som består av Härnösands landsbygds- och tätortstrafik.  

Trafikområde O22 Härnösands landsbygd 

Typ Landsbygdstrafik 

Avtal 542 

Avtalstyp Produktionsavtal med miljöincitament 

Finansiär Härnösands Kommun 

Entreprenör Mittbuss AB 

Total ersättning 17 876 799 kr 

Linjedata   
Linjer 511,512,513,514,516,517,518,520 

Vagnskilometer 468 410 

Kostnad per vagnkilometer 38 kr 

Resandestatistik    
Totalt antal påstigande 80 377 

Påstigande exkl. skolkort 79 782 

Påstigande med skolkort 595 

Andel med skolkort (%) 1% 

Intäkter   
Totala intäkter 123 516 kr 

Intäkter exkl. skolkort 117 453 kr 

Intäkter skolkort  6 063 kr 

Intäkt per påstigande 1,47 kr 

Intäkt per skolresenär 10,19 kr 
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O14/15 Sundsvalls tätort 
Sundsvalls tätort är Västernorrlands största trafikområde räknat i antalet resor.  

Trafikområde O14/15 Sundsvalls tätort 

Typ Tätort 

Avtal 544 

Avtalstyp Produktionsavtal  

Finansiär Sundsvalls kommun 

Entreprenör Nobina AB 

Total ersättning 137 753 955 kr 

Linjedata   
Linjer 1,2,3,4,5,65,70,71,73,74,75,78,84,85 

Vagnskilometer 3 145 570 

Kostnad per vagnkilometer 44 kr 

Resandestatistik    
Totalt antal påstigande 3 425 069 

Påstigande exkl. skolkort 3 207 553 

Påstigande med skolkort 217 516 

Andel med skolkort (%) 6% 

Intäkter   
Totala intäkter 30 597 949 kr 

Intäkter exkl. skolkort  27 311 537 kr 

Intäkter skolkort 3 286 412 kr 

Intäkt per påstigande 8,51 kr 

Intäkt per skolresenär 15,11 kr 
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O16 Sundsvall/Nordvästra 
Sundsvall/Nordvästra är ett av Sundsvalls kommuns landsbygdsområden och ligger 
nordväst om Sundsvall och omfattar bland annat Holm och Liden. Av totala vagnkilometer 
om 455 171 km inom avtalsområdet körs 16 906 km i Jämtlands län, dvs 3,71% av den 
totala vagnkilometern 2021. 

Trafikområde O16 Sundsvall Holm och Liden 

Typ Landsbygdstrafik 

Avtal 526 

Avtalstyp Produktionsavtal med miljöincitament 

Finansiär 
Region Västernorrland, Sundsvalls Kommun, Region 
Jämtland 

Entreprenör Mittbuss AB 

Total ersättning 17 665 464 kr 

Linjedata   
Linjer 28,30,132,133,134 

Vagnskilometer 438 265 

Kostnad per vagnkilometer 40 kr 

Resandestatistik    
Totalt antal påstigande 90 661 

Påstigande exkl. skolkort 42 101 

Påstigande med skolkort 48 560 

Andel med skolkort (%) 54% 

Intäkter   
Totala intäkter 1 584 036 kr 

Intäkter exkl. skolkort  656 908 kr 

Intäkter skolkort  927 128 kr 

Intäkt per påstigande 15,60 kr 

Intäkt per skolresenär 19,09 kr 
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O17/21 Njurunda – Sundsvall – Timrå 
Område O17/21 innefattar en del av Sundsvalls kommuns landsbygdstrafik samt trafik i 

Timrå kommun.  

Trafikområde O17/21 Njurunda - Sundsvall - Timrå 

Typ Landsbygdstrafik 

Avtal 524 

Avtalstyp Produktionsavtal  

Finansiär 
Sundsvalls Kommun, Region Västernorrland, Timrå 
Kommun 

Entreprenör Nobina AB 

Total ersättning 59 609 576 kr 

Linjedata   

Linjer 
120,121,123,124,125,126, 127,128,129,                            
607,610,611, 612, 630,631,633,634,635,636 

Vagnskilometer 1 567 025 

Kostnad per vagnkilometer 38 kr 

Resandestatistik    
Totalt antal påstigande 768 926 

Påstigande exkl. skolkort 590 977 

Påstigande med skolkort 177 949 

Andel med skolkort (%) 23% 

Intäkter   
Totala intäkter 14 669 570 kr 

Intäkter exkl. skolkort 10 272 416 kr 

Intäkter skolkort 4 397 154 kr 

Intäkt per påstigande 17,38 kr 

Intäkt per skolresenär 24,71 kr 
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O18 Matfors 
Område O18 ligger sydväst om Sundsvall och är ett av Sundsvalls kommuns 

landsbygdsområden. 

Trafikområde O18 Matfors 

Typ Landsbygdstrafik 

Avtal 528 

Avtalstyp Produktionsavtal  

Finansiär Sundsvalls Kommun 

Entreprenör Nobina AB 

Total ersättning 20 085 952 kr 

Linjedata   
Linjer 141,142,143 

Vagnskilometer 613 031 

Kostnad per vagnkilometer 33 kr 

Resandestatistik    
Totalt antal påstigande 153 495 

Påstigande exkl. skolkort 109 849 

Påstigande med skolkort 43 646 

Andel med skolkort (%) 28% 

Intäkter   
Totala intäkter 2 576 737 kr 

Intäkter exkl. skolkort 1 584 360 kr 

Intäkter skolkort 992 377 kr 

Intäkt per påstigande 14,42 kr 

Intäkt per skolresenär 22,74 kr 
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O20 Sollefteå – Kramfors/Ådalen – Härnösand 
Område O20 omfattar landsbygdstrafik i Kramfors kommun och linjer till Härnösand och 
Sollefteå.  Från Kramfors finns också möjligheter till tågpendling med Botniabanan.  

Trafikområde O20 Sollefteå - Kramfors - Härnösand 

Typ Landsbygdstrafik 

Avtal 502 

Avtalstyp Produktionsavtal med miljöincitament 

Finansiär 
Region Västernorrland, Härnösands Kommun,                             
Kramfors Kommun, Sollefteå Kommun 

Entreprenör Mittbuss AB 

Total ersättning 34 522 636 kr 

Linjedata   
Linjer 90,202,211,212,213,214,215,219,263,521 

Vagnskilometer 1 221 597 

Kostnad per vagnkilometer 28 kr 

Resandestatistik    
Totalt antal påstigande 198 415 

Påstigande exkl. skolkort 131 252 

Påstigande med skolkort 67 163 

Andel med skolkort (%) 34% 

Intäkter   
Totala intäkter 4 532 090 kr 

Intäkter exkl. skolkort  2 723 867 kr 

Intäkter skolkort 1 808 223 kr 

Intäkt per påstigande 20,75 kr 

Intäkt per skolresenär 26,92 kr 
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O23 Ånge landsbygd 
Område O23 är Ånge kommuns enda trafikområde. Det omfattar hela kommunen samt 
linje 191(Ånge–Sundsvall). Ånge kommun har tillgång till tåg där Mittlinjen (sträckningen 
Östersund/Storlien-Sundsvall) har hållplatser på orterna Ånge, Erikslund, Ljungaverk, 
Fränsta och Torpshammar. Mittlinjen stannar också vid tågstationen i Stöde som ligger i 
Sundsvalls kommun.  

Trafikområde O23 Ånge landsbygd 

Typ Landsbygdstrafik 

Avtal 543 

Avtalstyp Produktionsavtal med miljöincitament 

Finansiär 
Region Västernorrland, Sundsvalls Kommun, Ånge 
Kommun 

Entreprenör Mittbuss AB 

Total ersättning 20 526 515 kr 

Linjedata   
Linjer 190,191,192,193,194,195,196,197,199 

Vagnskilometer 657 133 

Kostnad per vagnkilometer 31 kr 

Resandestatistik    
Totalt antal påstigande 103 041 

Påstigande exkl. skolkort 35 206 

Påstigande med skolkort 67 835 

Andel med skolkort (%) 66% 

Intäkter   
Totala intäkter 2 090 360 kr 

Intäkter exkl. skolkort 844 118 kr 

Intäkter skolkort 1 246 242 kr 

Intäkt per påstigande 23,98 kr 

Intäkt per skolresenär 18,37 kr 
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S3 Tvärflöjten, Linje 40, Örnsköldsvik – Sollefteå – Östersund 
Linjen är delad med Jämtlands län, varav vagnkilometer inom Västernorrlands län uppgår 
till 44,46 % av den totala sträckan på 545 803 km. Resterande 55,54% produceras i 
Jämtlands län.  

Trafikområde 
S3 Tvärflöjten                                        
Örnsköldsvik - Sollefteå - Östersund 

Typ Landsbygdstrafik 

Avtal 503 

Avtalstyp Trafikavtal 

Finansiär Region Västernorrland, Region Jämtland 

Entreprenör Centrala Buss AB 

Total ersättning 4 909 458 kr 

Linjedata   
Linjer 40 

Vagnskilometer 247 419 

Kostnad per vagnkilometer 20 kr 

Resandestatistik    
Totalt antal påstigande 16 458 

Påstigande exkl skolkort 12 763 

Påstigande med skolkort 3 695 

Andel med skolkort (%) 22% 

Intäkter   
Totala intäkter 680 259 kr 

Intäkter exkl. skolkort  665 424 kr 

Intäkter skolkort 14 835 kr 

Intäkt per påstigande 52,14 kr 

Intäkt per skolresenär 4,01 kr 
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S4 Linje 331, Sollefteå – Sundsvall 
Linje 331 består av turerna mellan Sollefteå – Sundsvall. 

Trafikområde S4 Sollefteå - Sundsvall 

Typ Landsbygdstrafik 

Avtal 504 

Avtalstyp Produktionsavtal  

Finansiär Region Västernorrland 

Entreprenör Mittbuss AB 

Total ersättning 4 249 253 kr 

Linjedata   
Linjer 331 

Vagnskilometer 137 874 

Kostnad per vagnkilometer 31 kr 

Resandestatistik   
Totalt antal påstigande 7 995 

Påstigande exkl. skolkort 7 292 

Påstigande med skolkort 703 

Andel med skolkort (%) 9% 

Intäkter   
Totala intäkter 400 048 kr 

Intäkter exkl. skolkort 366 378 kr 

Intäkter skolkort 33 670 kr 

Intäkt per påstigande 50,24 kr 

Intäkt per skolresenär 47,89 kr 
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S5 Linje 201, Sundsvall – Härnösand 
Linje 201 är en av länets största regionala linjer och går vardagar mellan Sundsvall och 
Härnösand. En stor majoritet av resenärerna på linjen arbetspendlar.  

Trafikområde S5 Härnösand - Timrå - Sundsvall 

Typ Landsbygdstrafik 

Avtal 529 

Avtalstyp Incitamentsavtal 

Finansiär Region Västernorrland 

Entreprenör Mittbuss AB 

Total ersättning 15 544 293 kr 

Linjedata   
Linjer 201 

Vagnskilometer 635 199 

Kostnad per vagnkilometer 24 kr 

Resandestatistik    
Totalt antal påstigande 127 498 

Påstigande exkl. skolkort 109 601 

Påstigande med skolkort 17 897 

Andel med skolkort (%) 14% 

Intäkter   
Totala intäkter 4 996 686 kr 

Intäkter exkl. skolkort 4 206 200 kr 

Intäkter skolkort 790 486 kr 

Intäkt per påstigande 38,38 kr 

Intäkt per skolresenär 44,17 kr 
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S6 Linje 50, Härnösand - Örnsköldsvik 
Linje 50 är en av Västernorrlands regionala linjer och går mellan Örnsköldsvik och 
Härnösand och trafikerar E4. Linjen är ett komplement till tåget, där bussen stannar på fler 
orter.  

Trafikområde S6 Härnösand - Örnsköldsvik 

Typ Landsbygdstrafik 

Avtal 506 

Avtalstyp Trafikavtal 

Finansiär Region Västernorrland 

Entreprenör Nobina AB 

Total ersättning 7 971 937 kr 

Linjedata   
Linjer 50 

Vagnskilometer 429 313 

Kostnad per vagnkilometer 19 kr 

Resandestatistik    
Totalt antal påstigande 31 599 

Påstigande exkl. skolkort 26 092 

Påstigande med skolkort 5 507 

Andel med skolkort (%) 17% 

Intäkter   
Totala intäkter 968 216 kr 

Intäkter exkl. skolkort 712 007 kr 

Intäkter skolkort 256 209 kr 

Intäkt per påstigande 27,29 kr 

Intäkt per skolresenär 46,52 kr 
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Redovisning per trafikområde, anropsstyrd linjetrafik 
 

Trafikområde Ånge 

Trafikområde Dagtrafikområde 10, Ånge 

Avtal  Särskild persontrafik 2021 

Trafikuppdrag 10:1 Anropsstyrd trafik dagtid Ånge kommun 

Avser  Anropsstyrd linjetrafik/kompletteringstrafik  

Finansiär Ånge Kommun/Region Västernorrland linje 196 

Entreprenör Eriksson Wiklund AB 

Ersättning kr 93 753 

Linjedata 2021   

Linjer 194,196,198 

Personkilometrar 2 976 

Resandestatistik 2021   

Antal påstigande 112 

 

Trafikområde Dagtrafikområde 10, Ånge 

Avtal  Särskild persontrafik 2021 

Trafikuppdrag 10:2, Sjukreselinje 190 Ånge-Sundsvalls sjukhus 

Avser  Allmänna resenärer 

Finansiär Region Västernorrland 

Entreprenör Eriksson Wiklund AB 

Ersättning kr 1 180 301 

Linjedata 2021   

Linjer 190 

Personkilometrar 143 504 

Resandestatistik 2021   

Antal påstigande 1 599 
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Trafikområde Sundsvall/Timrå 

Trafikområde Dagtrafikområde 20, Sundsvall/Timrå  

Avtal  Särskild persontrafik 2021 

Trafikuppdrag 
20:1, Anropsstyrd trafik dagtid och sjukreselinje 
290 inom Sundsvall och Timrå kommuner 

Avser  Anropsstyrd linjetrafik/kompletteringstrafik  

Finansiär Timrå kommun Kommun 

Entreprenör Taxi Drakstaden AB 

Ersättning kr 95 405 

Linjedata 2021   
Linjer 611,631,633,634,635,636 

Personkilometrar 5 271 

Resandestatistik 2021   
Antal påstigande 324 

 

Trafikområde Härnösand 

Trafikområde 40 Härnösand 

Avtal  Särskild persontrafik 2021 

Trafikuppdrag 
40:1, Anropsstyrd trafik dagtid och nattetid inom 
Härnösands kommun 

Avser  Anropsstyrd linjetrafik/kompletteringstrafik  

Finansiär Härnösands kommun 

Entreprenör Taxi Härnösand AB 

Ersättning kr 133 879 

Linjedata 2021   
Linjer 511,514,520,521 

Personkilometrar 6 778 

Resandestatistik 2021   
Antal påstigande 370 
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 Trafikområde Kramfors 

Trafikområde Dagtrafikområde 50, Kramfors 

Avtal  Särskild persontrafik 2021 

Trafikuppdrag 
50:1 och 50:2, Anropstyrd trafik dagtid inom 
Kramfors kommun 

Avser  Anropsstyrd linjetrafik/kompletteringstrafik  

Finansiär Kramfors Kommun 

Entreprenör Taxi Sollefteå AB/Byberg & Nordin AB 

Ersättning kr 96 191 

Linjedata 2021   

Linjer 212,215,227,228,230,263,270,271,272,275,276 

Personkilometrar 3 592 

Resandestatistik 2021   

Antal påstigande 420 

 

Trafikområde Sollefteå 

Trafikområde 60 Sollefteå kommun 

Avtal  Särskild persontrafik 2021 

Trafikuppdrag 
Anropsstyrd trafik dagtid och sjukreselinje 790  
inom Sollefteå kommun 

Avser  Anropsstyrd linjetrafik/kompletteringstrafik  

Finansiär Sollefteå Kommun 

Entreprenör Taxi Sollefteå AB  

Ersättning kr 91 664 

Linjedata 2021   

Linjer 

39,211,215,313,314,315,360,361,363,364,365, 
366,367,368,369,370,371,372,373,374,375, 
377,378,379,380,381,382,383,384, 385, 
386,387,388,389,390  

Personkilometrar 4 378 

Resandestatistik 2021   
Antal påstigande 272 
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Trafikområde Örnsköldsvik 

Trafikområde 70 Örnsköldsviks kommun 

Avtal  Särskild persontrafik 2021 

Trafikuppdrag 
Anropsstyrd trafik dagtid och nattetid inom 
Örnsköldsviks kommun 

Avser  Anropsstyrd linjetrafik/kompletteringstrafik  

Finansiär Örnsköldsviks Kommun 

Entreprenör Byberg & Nordin Busstrafik AB/Örntaxi AB 

Ersättning kr 393 604 

Linjedata 2021   

Linjer 

42,43,412,417,419,421,442,801,802,803,804,805, 
806,807, 808,809,810,811,812,820,821,822, 
823,824,825,830,831,833,834,835,840,841,842, 
843,844,845,846,847,848,849,860,861,862,863, 
864,865,866, 867,868,869,870,871  

Personkilometrar 28 680 

Resandestatistik 2021   

Antal påstigande  946 
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Bilaga 1. Avtalsförteckning linjetrafik 

 

Trafiken är utifrån trafikavtal indelat i 17 trafikområden. Huvudparten av trafikområdena 
upphandlades 2014 och avtalsperioden sträcker sig till år 2022 och gäller trafik under Din 
Turs varumärke. 

Områdena O14/15, O17/O21, O18, O06 har tidigare varit resandeincitamentbaserade där 
grunden för trafikföretagens ersättning baseras på utförda utbudskilometer och 
utbudstimmar samt incitament för resande. På grund av pandemin har ändringar i dessa 
avtal gjorts där resandeincitamenten tagits bort. Avtalsområde S5 har fortfarande 
resandeincitament. Trafikföretagen erhåller också miljöincitamentsersättning (20 öre/km 
vid 90% biodrivmedel av den totala tankade volymen i avtalsområdena O02, O345, O07, 
O08, O09, O10/O22, O16, O20, O23, S4 och S6). 

Trafikområden   

Kortnamn Namn Beskrivning Starttid Avtalets 
sluttid 

Möjliga 
optionsår 

Avtalspart 

S3/ Tvärflöjten Linje 40 
Örnsköldsvik – Sollefteå – 

Östersund 
2020-12-13 2024-12-08 0 

Centrala 
Buss 

O02 
Kramfors/Höga 

kusten 
Höga kusten – Kramfors 2014-06-15 2022-12-10 2 Mittbuss 

O345 Sollefteå 
Sollefteå tätortstrafik och 

landsbygdstrafik 
2014-06-15 2022-12-10 2 Mittbuss 

O06 
Örnsköldsvik 

tätort 
Örnsköldsviks 

tätortstrafik 
2014-06-15 2022-12-10 2 Nobina 

O07 
Örnsköldsvik 

Husum 
Örnsköldsvik - Husum 2014-06-15 2022-12-10 2 Mittbuss 

O08 
Örnsköldsvik 

Bredbyn 
Bredbyn – Örnsköldsvik 2014-06-15 2022-12-10 2 Mittbuss 

O09 
Örnsköldsvik 

Köpmanholmen 
Köpmanholmen – 

Örnsköldsvik 
2014-06-15 2022-12-10 2 Mittbuss 

O10/O22 Härnösand 
Härnösands tätortstrafik 

och landsbygdstrafik 
2014-06-15 2022-12-10 2 Mittbuss 

O14/O15 Sundsvalls tätort Sundsvalls tätortstrafik 2014-06-15 2022-12-10 2 Nobina 

O16 Nordvästra 
Hammarstrand – Liden – 

Sundsvall 
2014-06-15 2022-12-10 2 Mittbuss 

O17/21 Timrå/Njurunda Timrå – Njurunda 2014-06-15 2022-12-10 2 Nobina 

O18 Matfors Matfors – Sundsvall 2014-06-15 2022-12-10 2 Nobina 

O20 Ådalen 
Sollefteå – Kramfors – 

Härnösand 
2014-06-15 2022-12-10 2 Mittbuss 

O23 Ljungandalen Ånge – Sundsvall 2014-06-15 2022-12-10 2 Mittbuss 

S4 Linje 331 Sundsvall – Sollefteå 2014-06-15 2022-12-10 2 Mittbuss 

S5 Linje 201 Sundsvall – Härnösand 2014-06-15 2022-12-10 2 Mittbuss 

S6 Linje 50 
Härnösand – 
Örnsköldsvik 

2016-12-11 2022-12-10 2 Nobina 

              

Områden som i den ekonomiska redovisningen är uppdelat i mindre områden 
Kortnamn Namn Beskrivning Starttid Sluttid Optionsår Avtalspart 

O03 (O345) Sollefteå tätort Sollefteå tätortstrafik 2014-06-15 2022-12-10 2 Mittbuss 

O04/O05 
(O345) 

Sollefteå 
landsbygd 

Sollefteå landsbygd 2014-06-15 2022-12-10 2 Mittbuss 

O10 
(O10/O22) 

Härnösand 
tätort 

Härnösands tätortstrafik 2014-06-15 2022-12-10 2 Mittbuss 

O22 
(O10/O22) 

Härnösand 
landsbygd 

Härnösand landsbygd 2014-06-15 2022-12-10 2 Mittbuss 
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Bilaga 2. Avtalsförteckning anropsstyrd linjetrafik  

 

 
I juni 2021 upphandlades ett nytt avtal för den särskilda persontrafiken. Denna upphandling innefattar anropsstyrda turer på upphandlade 

busslinjer som efter beställning utförs med taxi samt kompletteringslinjer.  Linje 190 i dagtrafikområden 10:2 är en sjukreselinje som är 

öppen för allmänheten att resa med i mån av plats.  

Särskild persontrafik     

Trafikområde Trafikuppdrag Starttid Avtalets sluttid Avtalspart 

Dagtrafikområde 10, Ånge 
10:1, Anropsstyrd trafik dagtid inom Ånge 
kommun 

2021-06-13 2025-06-14 Eriksson Wiklund AB 

Dagtrafikområde 10, Ånge 
10:2, Sjukreselinje 190 Ånge-Sundsvalls 
sjukhus  

2021-06-13 2025-06-14 Eriksson Wiklund AB 

Dagtrafikområde 10, 
Sundsvall/Timrå 

20:1, Anropsstyrd trafik dagtid och 
sjukreselinje 290 inom Sundsvall och Timrå 
kommuner 

2021-06-13 2025-06-14 Taxi Drakstaden AB 

Trafikområde 40, Härnösand 
40:1, Anropsstyrd trafik dagtid och nattetid 
inom Härnösands Kommun 

2021-06-13 2025-06-14 Taxi Härnösand AB 

Dagtrafikområde 50, 
Kramfors  

50:1 och 50:2, Anropsstyrd trafik dagtid 
inom Kramfors kommun  

2021-06-13 2025-06-14 Taxi Sollefteå AB 

Dagtrafikområde 60, 
Sollefteå  

60:1, Anropsstyrd trafik dagtid och 
sjukreselinje 790 inom Sollefteå kommun 

2021-06-13 2025-06-14 Taxi Sollefteå AB 

Trafikområde 70, 
Örnsköldsvik  

70:1, Anropsstyrd trafik dagtid och nattetid 
inom Örnsköldsviks kommun 

2021-06-13 2025-06-14 
Byberg & Nordin Busstrafik 
AB/Örntaxi AB 
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Bilaga 3. Linjeförteckning, linjetrafik 
Linje Sträckning Område Avtalsområde 
216 Kramfors - Docksta Höga kusten O02 

217 Kramfors - Nordingrå - Mjällom - (Norrfällsviken) Höga kusten O02 

218 Kramfors - Salteå - Ullånger Höga kusten O02 

221 Norrfällsviken - Nordingrå - Ullånger Höga kusten O02 

225 Kramfors - Lugnvik - Nyland Höga kusten O02 

226 Nordingrå - Bönhamn - Nordingrå Höga kusten O02 

227 NORABUSSEN Sommar Höga kusten O02 

228 Veda - Lunde - Torrom - Berghamn Höga kusten O02 

229 Lunde - Klockestrand - Nordvik - Hornöberget Höga kusten O02 

230 Nordvik - Härnösand Höga kusten O02 

345 Skedomsmon - Torget - GudlavBilderskolan Sollefteå tätort O03 

362 Sjukhuset - Torget - Övergård Sollefteå tätort O03 

39 Hoting - Ramsele - Sollefteå Sollefteå landsbygd O04/O05 

41 Junsele, Näsåker - Sollefteå Sollefteå landsbygd O04/O05 

312 Sollefteå - Tannflo, via Tängstamon Sollefteå landsbygd O04/O05 

331 Sollefteå - Sundsvall Sollefteå landsbygd O04/O05 

401 Kroksta-Centrum-Skidsta/Vårby Örnsköldsvik tätort O06 

402 Bodum-Centrum-Själevad Örnsköldsvik tätort O06 

403 Centrum - Arnäsvall Örnsköldsvik tätort O06 

404 Centrum - Vintergatan - Sjukhuset Örnsköldsvik tätort O06 

405 Centrum - Sjukhuset - Vintergatan Örnsköldsvik tätort O06 

406 Gimåt - Centrum Örnsköldsvik tätort O06 

407 Centrum-Svedjeholmen Örnsköldsvik tätort O06 

408 Centrum -Västansjö - Centrum Örnsköldsvik tätort O06 

409 Lunne - Bodum - Centrum/Nolaskolan Örnsköldsvik tätort O06 

410 Parkskolan/Centrum - Arnäsvall - Faresta Örnsköldsvik tätort O06 

411 Servicelinje Höjdvägen - Skärpe Örnsköldsvik tätort O06 

417 Örnsköldsvik - Husum, Björna Örnsköldsvik Husum O07 

419 Örnsköldsvik - Gideå Örnsköldsvik Husum O07 

442 Örnsköldsvik- Långviksmon, Trehörningsjö Örnsköldsvik Husum O07 

42 Örnsköldsvik - Solberg Örnsköldsvik Bredbyn O08 

43 Örnsköldsvik - Mellansel, Bredbyn Örnsköldsvik Bredbyn O08 

438 Storborgaren - Bredbyn. Örnsköldsvik Bredbyn O08 

412 Örnsköldsvik - Grindnäset,Skorped Örnsköldsvik Köpmanholmen O09 

413 Örnsköldsvik - Grindnäset,Skorped Örnsköldsvik Köpmanholmen O09 

421 Örnsköldsvik - Köpmanholmen,Näske Örnsköldsvik Köpmanholmen O09 

422 Örnsköldsvik - Köpmanholmen, Näske Örnsköldsvik Köpmanholmen O09 

501 Bondsjöhöjden-Centrum-Hästsportarenan Härnösands tätort O10 

502 Gådeåberget-Centrum-Stenhammar-Nickebosand Härnösands tätort O10 

503 Hälletorp-Centrum-Sälstensudde-Myran Härnösands tätort O10 

524 Vangsta - Centrum - Bondsjöhöjden Härnösands tätort O10 

539 Stenhammar - Centrum - Gådeåberget Härnösands tätort O10 
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558 Hälletorp/Ankaret-Centrum-Eriksdal Härnösands tätort O10 

560 PLUS Bussen Härnösands tätort O10 

570 Bondsjöhöjden-Hälletorp Härnösands tätort O10 

590 Kvällsbuss Härnösands tätort O10 

1 Bergsåker - Navet - Alnö Sundsvall tätort O14/O15 

2 Östra Birsta - Navet - Nacksta Sundsvall tätort O14/O15 

3 Sidsjön - Navet - Granloholm Sundsvall tätort O14/O15 

4 Granloholm/Sjukhuset - Navet - Bredsand Sundsvall tätort O14/O15 

5 Navet - Gångviken Sundsvall tätort O14/O15 

65 Tågbuss Västra station-Navet Sundsvall tätort O14/O15 

70 Navet - Norra Berget - Navet Sundsvall tätort O14/O15 

71 Navet - Södra Berget - Navet Sundsvall tätort O14/O15 

73 Vi centrum - Raholmen Sundsvall tätort O14/O15 

74 Vi-Alnö kyrka-Nacka-Vi Sundsvall tätort O14/O15 

75 Vi - Raholmen - Spikarna - Vi Sundsvall tätort O14/O15 

78 Timrå - Gångviken Sundsvall tätort O14/O15 

84 Navet - Haga - Navet Sundsvall tätort O14/O15 

85 Bosvedjan - Navet Sundsvall tätort O14/O15 

28 Sundsvall - Holm Nordvästra O16 

30 Hammarstrand - Sundsvall Nordvästra O16 

132 Sundsvall - Svartede Nordvästra O16 

133 Sundsvall - Strömås - Högsjö Nordvästra O16 

134 Sundsvall - Västansjö Nordvästra O16 

120 Njurundabommen - Sundsvall - Timrå/Sörberge Timrå/Njurunda O17/21 

121 Kvissleby - Norra Nyhamn Timrå/Njurunda O17/21 

123 Kvissleby - Njurunda - Kvissleby Timrå/Njurunda O17/21 

124 Kvissleby - Nolby - Kvissleby Timrå/Njurunda O17/21 

125 Hemmanet-Kvissleby Timrå/Njurunda O17/21 

126 Njurunda-Lörudden-Galtström-Njurunda Timrå/Njurunda O17/21 

127 Kvissleby-Juniskär Timrå/Njurunda O17/21 

128 Njurunda - Ortsjön - Njurunda Timrå/Njurunda O17/21 

129 Njurunda-Långsjön-Njurunda Timrå/Njurunda O17/21 

607 Skogsvägen - Industriområdet Timrå/Njurunda O17/21 

610 Stavreviken - Sörberge norra Timrå/Njurunda O17/21 

611 Tynderösundet - Timrå - Sundsvall Timrå/Njurunda O17/21 

612 Stavreviken – Bergeforsen - Arenaskolan Timrå/Njurunda O17/21 

630 Pluslinjen Timrå Timrå/Njurunda O17/21 

631 Laggarberg-Knipan-Timrå C Timrå/Njurunda O17/21 

633 Bredsjön - Lagfors -Sörberge norra- Söråker Timrå/Njurunda O17/21 

634 Tunbodarna - Stavreviken - Bergeforsen Timrå/Njurunda O17/21 

635 Västerå - Hässjö - Söråker Timrå/Njurunda O17/21 

636 Sörberge - Fagervik - Skogsvägen Timrå/Njurunda O17/21 

141 Matfors - Sundsvall via E14 Matfors O18 

142 Matfors - Sundsvall via Viforsen Matfors O18 

143 (Sundsvall)-Matfors-Sörfors-Norrhassel Matfors O18 
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90 Sollefteå - Kramfors - Härnösand Ådalen O20 

202 Kramfors - Lunde - Ullånger Ådalen O20 

211 Sollefteå - Kramfors Ådalen O20 

212 Prästmon, Nyland - Kramfors Ådalen O20 

213 Kramfors - Bollstabruk - Västansjö Ådalen O20 

214 Kramfors - Undrom, via Bollstabruk, Nyland Ådalen O20 

215 (Kramfors) Lunde - Lugnvik - Nyland - Undrom - Sollefteå Ådalen O20 

219 Kramfors - Frånö Ådalen O20 

263 Finnmarken - Kramfors Ådalen O20 

521 Karlberg-Hälledal-Härnösand Ådalen O20 

511 Viksjö - Härnösand Härnösands landsbygd O22 

512 Härnösand - Öje - Härnösand Härnösands landsbygd O22 

513 Östanvik - Härnösand Härnösands landsbygd O22 

514 Centrum - Solumshamn - Centrum Härnösands landsbygd O22 

516 Härnösand - Ramsås - Härnösand Härnösands landsbygd O22 

517 Älandsbro - Aspnäs Härnösands landsbygd O22 

518 Härnösand - Strinningen - Härnösand Härnösands landsbygd O22 

519 Utanö-Strinningen  Härnösands landsbygd O22 

520 Härnösand - Häggdånger - Härnösand Härnösands landsbygd O22 

190 Ljungaområdet - Fränsta Ljungandalen O23 

191 Ånge - Sundsvall (norra sidan Ljungan) Ljungandalen O23 

192 Viskan - Ånge (södra sidan Ljungan) Ljungandalen O23 

193 Fränsta - Hjältanstorp Ljungandalen O23 

194 Grundsjön - Fränsta Ljungandalen O23 

195 Borgsjö - Ljungaverk - Borgsjö Ljungandalen O23 

196 Ånge - Alby - Rångbäcken Ljungandalen O23 

197 Nordanede - Torpshammar - Fränsta Ljungandalen O23 

199 Byberget - Alby Ljungandalen O23 

40 Örnsköldsvik - Östersund via Sollefteå Tvärflöjten L40 S3 

331 Sundsvall - Sollefteå Sundsvall-Sollefteå L331 S4 

201 Härnösand - Sundsvall Sundsvall-Härnösand L201 S5 

50 Härnösand-Örnsköldsvik Härnösand-Örnsköldsvik L50 S6 
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Bilaga 4. Linjeförteckning, anropsstyrd linjetrafik 
Linje Sträckning Trafikområde 
190 Sjukreselinje 190 Ånge-Sundsvalls sjukhus Dagtrafikområde 10, Ånge 

194 Grundsjön - Fränsta Dagtrafikområde 10, Ånge 

196 Rångbäcken Västra - Kölsillre Dagtrafikområde 10, Ånge 

198 Fränsta bussterminal - Fränsta bussterminal Dagtrafikområde 10, Ånge 

611 Söråker – Tynderö + andra vägen Dagtrafikområde 10, Sundsvall/Timrå 

631 Laggarberg, Knipan, Skogsvägen + andra vägen Dagtrafikområde 10, Sundsvall/Timrå 

633 Stavreviken – Lagfors – Bredsjön+ andra vägen Dagtrafikområde 10, Sundsvall/Timrå 

634 Stavreviken – Tunbodarna + andra vägen Dagtrafikområde 10, Sundsvall/Timrå 

635 Åvikebruk – Söråker köpcentrum + andra vägen Dagtrafikområde 10, Sundsvall/Timrå 

636 Skogsvägen – Fargervik, Sörberge norra Dagtrafikområde 10, Sundsvall/Timrå 

511 Viksjö - Härnösand  Trafikområde 40, Härnösand 

514 Centrum – Solumshamn – Centrum  Trafikområde 40, Härnösand 

520 Härnösand – Häggdånger Trafikområde 40, Härnösand 

521 Karlberg – Hälledal – Härnösand  Trafikområde 40, Härnösand 

212 Bollstabruk – Nyland – Västeraspby - Prästmon Dagtrafikområde 50, Kramfors  

215 Sollefteå - Lugnvik Dagtrafikområde 50, Kramfors  

227 Berghamn – Torrom – Nyadal – Hornöberget – Lunde Dagtrafikområde 50, Kramfors  

228 Torrom – Nyadal – Hornöberget – Veda - Lunde Dagtrafikområde 50, Kramfors  

230 Veda – Nyadal Dagtrafikområde 50, Kramfors  

263 Kramfors – Finnmarken Dagtrafikområde 50, Kramfors  

270 Nordingrå – Fällsvik – Nordingrå Dagtrafikområde 50, Kramfors  

271 Nordingrå – Rävsön Dagtrafikområde 50, Kramfors  

272 Nordingrå – Mädan – Nordingrå Dagtrafikområde 50, Kramfors  

275 Skoved – Ullånger Dagtrafikområde 50, Kramfors  

276 Ullånger – Edånger – Ullånger Dagtrafikområde 50, Kramfors  

39 Sollefteå – Ramsele – Hoting Dagtrafikområde 60, Sollefteå  

211 Sollefteå – Kramfors  Dagtrafikområde 60, Sollefteå  

215 Lunde – Sollefteå  Dagtrafikområde 60, Sollefteå  

313 Lungsjöbacken – Ramsele Dagtrafikområde 60, Sollefteå  

314 Lasele kraftstation/Rv 90 – Betåsen – Röån – Tåsjöberg  Dagtrafikområde 60, Sollefteå  

315 Näsåker – Imforsmo Dagtrafikområde 60, Sollefteå  

360 Vällingberget – Junsele  Dagtrafikområde 60, Sollefteå  

361 Grundtjärn – Junsele  Dagtrafikområde 60, Sollefteå  

363 Gåreleselet – Junsele  Dagtrafikområde 60, Sollefteå  

364 Tarasjönäs – Junsele  Dagtrafikområde 60, Sollefteå  

365 Vallen – Backe  Dagtrafikområde 60, Sollefteå  

366 Omsjö – Vallen – Junsele  Dagtrafikområde 60, Sollefteå  

367 Uman – Junsele  Dagtrafikområde 60, Sollefteå  

368 Brattsele – Junsele  Dagtrafikområde 60, Sollefteå  

369 Lillterrsjö – Ramsele Dagtrafikområde 60, Sollefteå  

370 Tallnäset – Näsåker Dagtrafikområde 60, Sollefteå  

371 Kilmon – Näsåker Dagtrafikområde 60, Sollefteå  

372 Kilforsen – Näsåker Dagtrafikområde 60, Sollefteå  
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373 Holme – Sörtannflo – Tängstamon  Dagtrafikområde 60, Sollefteå  

374 Backsjön – Sollefteå Dagtrafikområde 60, Sollefteå  

375 Långvattnet – Junsele  Dagtrafikområde 60, Sollefteå  

377 Forsås – Ramsele Dagtrafikområde 60, Sollefteå  

378 Meåfors – Ramsele Dagtrafikområde 60, Sollefteå  

379 Grythöglandet – Ramsele Dagtrafikområde 60, Sollefteå  

380 Lungsjöbacken – Hocksjön – Ramsele Dagtrafikområde 60, Sollefteå  

381 Holme – Ramsele Dagtrafikområde 60, Sollefteå  

382 Tynnerås – Ramsele Dagtrafikområde 60, Sollefteå  

383 Gammelmo – Edsele Dagtrafikområde 60, Sollefteå  

384 Lövåsen – Edsele Dagtrafikområde 60, Sollefteå  

385 Berg – Edsele Dagtrafikområde 60, Sollefteå  

386 Runeåberg – Husnäs Dagtrafikområde 60, Sollefteå  

387 Båtnäset – Ramsele Dagtrafikområde 60, Sollefteå  

388 Tarasjönäs – Junsele Dagtrafikområde 60, Sollefteå  

389 Bredvattnet – Junsele Dagtrafikområde 60, Sollefteå  

390 Källsjön – Hoting  Dagtrafikområde 60, Sollefteå  

42 Bredbyn – Solberg Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

43 Örnsköldsvik – Bredbyn       Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

412 Grindnäset – Översjäla Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

417 Husum ReseC - Husum Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

419 Örnsköldsvik – Gideå       Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

421 Näske – Bjästa Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

442 Gideå – Björna – Långviksmon – Trehörningsjö Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

801 Fjällåkern – Bjästa Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

802 Rössjö – Orrvik Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

803 Ås – Sidensjö Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

804 Sjöland – Djupsjö Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

805 Degersjö – Skorped Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

806 Bureåborg – Skorped Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

807 Aspeå – Skorped Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

808 Mjäla – Bjästa Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

809 Hålviken – Köpmanholmen Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

810 Bäck – Bergom Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

811 Genesön – Vårby Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

812 Hornön – Bodum Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

820 Västansjö – Gullänget Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

821 Skagen – Idbyn Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

822 Bygdom – Idbyn Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

823 Banafjäl – Husum/Banafjäl E4 Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

824 Gideå – Västanå - Husum Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

825 Fanbyn – Husum Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

830 Flyggsjö – Flärke Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

831 Saluböle – Flärke Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

833 Västergissjö – Gideå Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

834 Landsjö – Svedje – Björna Trafikområde 70, Örnsköldsvik  
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835 Nyland – Husum Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

840 Aspsele–Hemling–Björna Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

841 Locksta–Hemling–Björna Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

842 Kärrsjö–Hemling–Björna Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

843 Storsele–Hemling–Björna Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

844 Uttersjö – Björna Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

845 Flyggsjö – Långviksmon Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

846 Tämnäsudden-Långviksmon Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

847 Långsjön – Trehörningsjö Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

848 Nordsjö – Trehörningsjö Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

849 Lemesjö – Trehörningsjö Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

860 Galasjö – Bredbyn Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

861 Storborgaren – Norrflärke Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

862 Brattsjö – Norrflärke Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

863 Norrtjärn – Solberg Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

864 Järvberget – Pengsjö Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

865 Storsjö – Solberg Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

866 Sunnersta – Solberg Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

867 Sjö – Solberg Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

868 Östby – Holmsjö Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

869 Grundtjärn–Myckelgensjö Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

870 Klocken – Remmarbäcken Trafikområde 70, Örnsköldsvik  

871 Östansjö – Gottne Trafikområde 70, Örnsköldsvik  
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Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2022-03-24
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§ 

Omröstning Anteckning
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 Ja Nej 

Region Västernorrland 
Ordinarie 
Per Wahlberg (M) X           Ordförande 

Henrik Sendelbach (KD) X           Vice ordförande 

Region Västernorrland 
Ersättare 
Sara Nylund (S)             
Lars-Gunnar Hultin (V)             

Örnsköldsvik 
Ordinarie 
Mikael Malmén (S) X            

Örnsköldsvik 
Ersättare 
Andreas Jansson (C)             

Kramfors 
Ordinarie 
Malin Svanholm (S) X           Ankom vid § 

15 

Kramfors 
Ersättare 
Jon Björkman (V) X X          Tjänstgörande 

till § 14 

Härnösand 
Ordinarie 
Knapp Britta Thyr (MP) X            

Härnösand 
Ersättare 
Christian Wasell (M)             

Sundsvall 
Ordinarie 
Hans Forsberg (C) X            

Sundsvall 
Ersättare 
Sven Bredberg (M) X            

Timrå 
Ordinarie 
Stefan Dalin (S)             

Timrå 
Ersättare 
Gunnar Grönberg (S)             

Ånge 
Ordinarie 
Jan Filipsson (S) X           Justerare 

Ånge 
Ersättare 
Anders Mjärdsjö (M) X            

Sollefteå 
Ordinarie 
Paul Höglund (C) X            

Sollefteå 
Ersättare 
Curt Noppa (S) X            
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§ 29. Årsredovisning 2021 

Förbundsdirektionen beslutar 

att fastställa Årsredovisning 2021. 
 
Bakgrund 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har upprättat 
årsredovisning för 2021. 

Kommunallagen och den kommunala redovisningslagen innehåller regler för 
kommunalförbundets styrning. Ett av kraven är att kommunalförbundet ska ha god 
ekonomisk hushållning. Det kravet har både ett finansiellt perspektiv och ett 
verksamhetsperspektiv. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart en budget i 
balans, utan innefattar även ett krav på att resurserna används till rätt saker och att de 
utnyttjas på ett effektivt sätt.  

För att uppnå detta har förbundsdirektionen beslutat om fyra övergripande mål och tio 
delmål. Genom delårsbokslut och årsredovisning följs utvecklingen kontinuerligt upp 
för såväl verksamhet som ekonomi. Delmålen följs upp utifrån indikatorer med 
målvärden, samt utifrån genomförda åtgärder. 

Myndighetens bedömning  
2021 var ytterligare ett år som starkt påverkats av Covid-19. Restriktioner och 
rekommendationer har medfört stora effekter för resandet i länet. Stängda framdörrar har 
medfört svårigheter att visera biljetter och begränsat möjligheterna att köpa biljetter 
ombord. 
 
Det totala resandet i Västernorrlands län har under året minskat med 11,4 procent jämfört 
med 2020. Detta påverkar utfallet av biljettintäkter och vid en jämförelse med budget är 
intäkterna 26,7 mnkr lägre än budget motsvarande 31 procent. Vid en jämförelse med 
föregående år är förändringen 3,7 mnkr lägre intäkter till följd av pandemin. 
 
Myndigheten har utlöst optionsåren i trafikavtalen fram till 2024 i samtliga trafikområden.  
I överenskommelse som tecknades med trafikföretagen övergick incitamentsavtalen till 
produktionsavtal med kända kostnader för de kommande åren fram till 2024. En övergång 
till produktionsavtal kommer att medföra merkostnader hos myndigheten för bland annat för 
marknadsföringsinsatser men även för insatser för intäktssäkring i form av ökad 
biljettkontrollverksamhet. 
 
Effekterna av covid-19 har haft stor påverkan på måluppfyllelsen. Utformningen av mål och 
indikatorer bygger på ett grundläggande antagande med ökat resande. Utifrån årets 
utveckling av resandet så uppvisar samtliga mål låg måluppfyllelse. God ekonomisk 
hushållning uppnås inte och inga av övriga verksamhetsmål uppnås. 
 
Föredragande: 
Yvonne Öberg, tf. ekonomiansvarig. 
 
Expedieras till: 
Förbundets medlemmar 
Förbundets revisorer 
 
Beslutsunderlag: Missiv 2022-03-04 Årsredovisning 2021 

Årsredovisning 
2021 
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Nu är bokslutet för 2021 klart och återrapporterat till medlemmarna. 2021 blev ännu ett år präglat av 
den pandemi som drabbat världen. Viruset har bytt skepnad och återkommande drabbat det svenska 
samhället. Efter sommaren lättades ett flertal restriktioner och tron om en normal höst och vinter 
började växa fram. Samhället började så smått öppna upp, människor började återigen besöka hotell 
och restauranger. Det visade sig dock under december månad att smittspridningen tog fart igen och 
skärpta restriktioner fick införas. Din Tur fick återigen fatta beslut om att stänga framdörrarna i våra 
bussar, detta genomfördes lagom till skolornas uppstart efter jullovet. 

Pandemin och dess effekt på samhället kommer att vara kännbara även långt efter det att 
restriktionerna har släppts och viruset övergår till att klassas som en normal säsongsinfluensa. För 
kollektivtrafiken kommer det att vara stora problem att prognosticera biljettintäkternas utveckling, 
kommer resandet att snabbt återgå till normala nivåer igen? Känner människor en trygghet i att resa 
kollektivt tillsammans med andra? Blir det möjligen så som många förutspår att arbetsresandet 
kommer att minska, idag vet alla att det fungerar att arbeta hemifrån på distans.  

Kollektivtrafiksverige kommer att behöva tänka nytt och erbjuda den typ av resor som våra resenärer 
efterfrågar. I Västernorrland har vi under hösten 2021 analyserat befintligt utbud av biljetter och kort 
samt vår prisprofil. Arbetet utmynnade i ett antal förslag till förändringar, en rejäl justering nedåt av 
priset på periodkort/länskort, högre pris på enkelbiljetter vid köp ombord. Mer nyheter kommer att 
lanseras under vintern/våren 2022 då restriktionerna släpps. 

Under 2021 inleddes arbetet med ett stort antal viktiga projekt. Inför kommande upphandling 
behöver bränslefrågan belysas och politiskt behöver ett vägval göras, det är inte realistiskt att tro att 
dagens lösning med HVO 100 kommer att vara möjlig i nästa upphandling. Myndigheten är 
behjälplig med administrativa resurser i det arbete som medlemmarna under regionens ledning 
tillsammans gör i syfte att förhandla fram och besluta om ny förbundsordning. I arbetet ingår även att 
föreslå en ny kostnadsfördelningsmodell. Arbetet med att ta fram ett nytt Trafikförsörjningsprogram 
är i gång och inne i sin mest intensiva fas med kunskapsseminarier.  

Den nya organisationen har nu hunnit finna sina former och ett antal nya medarbetare har under året 
rekryterats. Med tanke på det arbete som ligger framför oss i myndigheten kommer det att krävas 
mer resurser i form av medarbetare som kan ta ansvar för delar av det arbete som ligger framför oss. 
Dagens myndighet har varken de personella resurserna eller den samlade kompetens som framtidens 
myndighet kräver för att lyckas i sitt viktiga arbete. Här kommer direktionen att under vintern 2022 
enas om ett vägval och tillsammans med medlemmarna fatta beslut i frågan. 

I vinter inleds budgetarbetet inför kommande planperiod. Här kommer medlemmarna att få förklarat 
för sig vilka utmaningar myndigheten står inför vad gäller, resandeutveckling, kostnadsindex, 
utveckling för bränsle, resurssättning på myndigheten inför kommande stora arbeten som beskrivits 
ovan. 

Den här årssummeringen blir den sista som ordförande för den här mandatperioden. Jag är nöjd med 
det arbete som vår myndighet levererat under mandatperioden. Vi har lyckats ställa om myndigheten 
till att bli en myndighet med den kompetens som efterfrågas, våra medlemmar är idag mer nöjd med 
vårt arbete än vid 2019 års ingång. Vi har med professionalism hanterat alla de svårigheter som 
uppstått under den pandemi som drabbat världen. Jag är övertygad om att myndigheten är på väg in i 
en ny spännande utvecklingsresa vad gäller kollektivtrafikens och länets utveckling. Ett stort tack till 
er alla för fantastiska insatser under 2021, nu fortsätter resan mot en bättre kollektivtrafik i 
Västernorrland. 

 

 

Per Wahlberg, Ordförande  
Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 
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Förvaltningsberättelse

Vårt uppdrag  
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län bildades av länets sju 
kommuner och Region Västernorrland 2012 med ansvar för den regionala kollektivtrafiken enligt Lag 
om Kollektivtrafik (SFS 2010:1065) och EU kollektivtrafikförordning (EG 1370/2007)  

Kommunalförbundets uppdrag och arbetsformer beslutas av medlemmarna i styrdokumenten 
Förbundsordning för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 
Samarbetsavtal för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, 
Reglemente för förbundsdirektionen samt Reglemente för revisorerna.  

Kommunalförbundet leds av en förbundsdirektion som består av 9 ordinarie ledamöter. 

Förbundsdirektionen fastställer vision och mål i ett regionalt trafikförsörjningsprogram samt beslutar 
om budget. Förbundsdirektionen beslutar om allmän trafikplikt inom länet.  

Direktionen ansvarar även för att: 

 efter överenskommelse med Region Västernorrland eller en kommun i länet upphandla 
persontransport- och samordningstjänster för sådana transportändamål som kommunerna eller 
regionen ska tillgodose samt samordna sådana transporttjänster, 

 verka för att den regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för alla resenärsgrupper samt  
 verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet 

 
I dialog med kommunalförbundets medlemmar definieras behovet av kollektivtrafik och 
administrativa resurser i en treårig Mål- och resursplan (MRP). Direktionen beslutar om budget för 
nästkommande år grundat på MRP:s första år.  

Den upphandlade samhällsfinansierade busstrafiken och särskilda persontrafiken i Västernorrland 
kommuniceras med varumärket Din Tur.  

Kommunalförbundet är delägare (25 %) av Norrtåg AB som upphandlar den regionala tågtrafiken. 
Övriga bolag i koncernen är helägda Bussgods Västernorrland AB och delägda (5 %) AB Transitio. 
Vilande bolag är helägda Västernorrlands läns Trafik AB (VLTAB). 
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Året som gått 
 Året har i hög grad påverkats av covid-19 och olika typer av åtgärder och anpassningar 

kopplat till pandemin.  

 Från 1 juli togs allmänna råd om munskydd i kollektivtrafik under rusningstid bort. 

 Från 15 juli hävdes begränsningen av antal passagerare för långväga kollektivtrafik.  

 Myndighetens medarbetare vid kontoret i Kramfors har i stor utsträckning arbetat på distans, 
vilket fungerat bra.  

 Framdörrarna i bussarna har under åter hållits stängda på grund av arbetsmiljöskäl. Detta har 
medfört svårigheter att bland annat köpa biljetter ombord. 

 Inom IT har stora förändringar skett för att säkerställa data-/informationssäkerhet. Den 
interna IT-miljön har separerats till två delar. För vår IT-produktionsmiljö har det införts 
strikta åtkomster. Stora delar av vår infrastruktur har byggts om, som har möjliggjort att vi 
har kunnat säga upp onödiga accesser och sparat på kostnader. Vi har infört övervakning, 
backup/återställning av verksamhetskritiska datorer och en rad av andra metoder att säkra 
från externa access till våra system.      

 Mål och resursplan (MRP) 2022-2024 inklusive budget har arbetats fram efter dialog med 
respektive medlem i kommunalförbundet. Önskade trafikförändringar har inarbetats och 
MRP blev fastställd av direktionen i september månad.  

 Myndigheten har utlöst optionsåren i trafikavtalen fram till 2024 i samtliga trafikområden.  
I den överenskommelse som tecknades med trafikföretagen övergick incitamentsavtalen till 
produktionsavtal med kända kostnader för de kommande åren fram till 2024. En övergång 
till produktionsavtal kommer att medföra merkostnader hos myndigheten för bland annat för 
marknadsföringsinsatser men även för insatser för intäktssäkring i form av ökad 
biljettkontrollverksamhet. 

 Staten har avsatt riktade medel till kollektivtrafiken för att mildra de ekonomiska effekterna 
av covid-19 och för att säkerställa en god kollektivtrafik i landet. 
Kollektivtrafikmyndigheten har lämnat in en ansökan för det under september månad.   

 Sundsvalls Centralstation togs i bruk i augusti och har byggts om till ett modernt, 
funktionellt och tillgänglighetsanpassat resecentrum. Syftet är att knyta samman regional 
busstrafik och tågtrafik i ett sammanhållet stationsområde.  

 Under året har fem nya medarbetare anställts. En HR-ansvarig, en IT-ansvarig, två 
trafikutvecklare samt en trafikstrateg.  

 Myndigheten har arbetat med det sista utvecklingsarbetet inför lansering av realtid i app. 
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Ekonomisk information (mnkr) Myndigheten 2021 2020 2019 2018 2017 

KOSTNADER     
 

Allmän kollektivtrafik     
 

        landsbygdstrafik -270,2 -265 -264,8 -259,8 -245,6 

        tätortstrafik -200,3 -185,8 -199,1 -191,3 -175,5 

        tågtrafik (ny princip tåghyra 2020) -103,7 -88 -57,4 -49,1 -45,5 

Särskild persontrafik inkl miljöpremie -110,1 -100,1 -114,7 -110,4 -108,2 

Administrativa kostnader -61,1 -63,5 -60,1 -56,8 -52,4 

Stationsavgifter -1,3 -2,2 -1,4 -2,4 -1,8 

Avskrivning bussar 0 0 -1,3 -2,9 -2,9 

Avskrivning biljettmaskiner och biljettsystem -0,5 -0,2 -0,2 -0,2 -0,7 

Övriga avskrivningar -0,7 -2,4 -1,1 -1 -0,4 

Övriga kostnader - - - -1 - 

Totala kostnader  -748,0 -707,2 -700,1 -674,9 -633 

INTÄKTER     
 

Allmän kollektivtrafik      

        biljettförsäljning 65,4 67,6 101,9 105,9 105,9 

        skolkort 15,4 16,1 17,7 19,8 24,3 

Övriga intäkter 69,5 60,7 15,7 16,9 9,5 

Totala intäkter 150,3 144,4 135,3 142,6 145 

Jämförelsestörande poster 1,0 1 0 0,9 8,1 

Verksamhetens nettokostnader -597,7 -562,9 -564,8 -531,4 -488,5 

Kommunala biljettsubventioner 115,1 139,8 181,1 143,6 89,2 

Medlemsbidrag 482,6 423,1 383,6 386,1 396 

Finansiella poster 0 0 0,1 1,7 0 

Resultat 0,0 0 0 0 0 

Produktionsinformation 2021 2020 2019 2018 2017 

PRODUKTIONSKILOMETER (exklusive särskild persontrafik)  
Landsbygdstrafik 8 432 935 8 460 966 8 438 432 8 531 713 8 516 599 

Tätortstrafik 4 542 025 4 768 337 4 768 954 4 701 354 4 662 361 

Total produktionskilometer 12 974 960 13 229 303 13 207 385 13 233 067 13 178 960 

BRUTTOKOSTNAD KR/KM[1]      

Landsbygdstrafik -32,04 -31,18 -31,38 -30,45 -28,84 

Tätortstrafik -44,09 -38,97 -41,75 -40,69 -37,64 

Total bruttokostnad/km -36,26 -33,99 -35,12 -34,09 -31,95 

Förändring i % 7% -3% 3% 7% 6% 

Skattesubventionsgrad 2021 2020 2019 2018 2017  

Skattesubvention2 83% 81% 79% 78% 77% 

 
1 Bruttokostnaden/km beräknas som trafikkostnaden i förhållande till antalet totala produktionskilometer för respektive landsbygd och tätort. 

2 Skattesubventionen beräknas som landsbygds- och tätortstrafikens nettokostnader (kostnader för landsbygds- och tätortstrafiken minus 
biljettintäkter) i förhållande till kostnader för landsbygds- och tätortstrafik. 
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Översikt över verksamhetens utveckling  

Ekonomisk information (mnkr) Koncernen 2021 2020 2019 2018 2017  
   

  

Intäkter 252,9 205,2 219,9 228,3 186,3 
 

   
  

Kostnader -876,1 -768,2 -785,2 -759,7 -672,3 
 

   
  

Verksamhetens nettokostnader -623,1 -563,0 -565,3 -531,4 -486,0 

Kommunala biljettsubventioner 115,1 139,8 181,1 143,6 89,2 

Medlemsbidrag 513,2 423,1 383,6 386,1 396,1 
Finansiella poster -4,4 -0,1 0,5 1,9 0,0 

Resultat 0,7 -0,1 -0,1 0,2 -0,7 

 
   

  

Omvärldsanalys och förväntad utveckling 
Kollektivtrafikbranschen i stort har påverkats mycket av pandemin. De nationella restriktionerna och 
smittspridningen har medfört minskat antal resor och därigenom minskade intäkter. När Sverige nu 
närmar sig att covid-19 inte längre ska klassas som en pandemi så börjar arbetet att vinna tillbaka 
resenärerna som slutat resa under pandemin. Det finns dock mycket som tyder på att resmönstren 
efter pandemin fortsatt kommer att se annorlunda ut på grund av distansarbete och digitala möten. 
Detta är något som branschen kommer behöva följa och anpassa sig till de kommande åren. 
Flexiblare trafiklösningar och reseprodukter kan vara viktiga pusselbitar i den anpassningen. 

 

Samtidigt så tar klimatfrågan en allt större roll i samhället vilket också påverkar kollektivtrafiken. 
Kollektivtrafiken är, om den körs på förnybara drivmedel, ett klimatsmart och resurseffektivt sätt att 
resa. Andelen personer som anser att detta är viktigt ökar, vilket kan bidra till fler resenärer i 
kollektivtrafiken. Samtidigt så står kollektivtrafiken generellt i världen och specifikt i Västernorrland 
inför en utmaning då all fordonstrafik ska bli fossilfri, samtidigt som det populära drivmedlet 
HVO100 stiger i pris och förväntas bli svårare att få tillgång till succesivt. Det innebär att 
kollektivtrafiken behöver byta bränsle. Trenden är tydlig och den är att Sverige, precis som resten av 
Europa, går mot en i väldigt hög grad elektrifierad bussflotta. För Västernorrlands del innebär det att 
nya fordon måste upphandlas och att infrastruktur för laddning behöver förberedas runt om i länet. 

 

Länets utveckling inom kollektivtrafiken processas just nu i två parallella processer, ny 
förbundsordning och nytt regionalt trafikförsörjningsprogram. I trafikförsörjningsprogrammet 
förväntas kommunalförbundets medlemmar nå samsyn gällande ambition och mål för länets 
kollektivtrafik samt vilka insatser som krävs för att nå dessa mål. Förbundsordningen sätter ramarna 
för samverkan och finansiering. Med bägge dessa dokument på plats kan resan mot Västernorrlands 
framtida kollektivtrafik på allvar ta fart.   
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Väsentliga personalförhållanden 

Frånvaro på grund av sjukdom 

 

Sjukfrånvaro  

Sjuktalen har minskat jämfört med 2020 års utfall men riktvärdet på 3,5 procent har inte uppnåtts vid 
årets slut. I huvudsak beror sjuktalet för 2021 på korttidssjukfrånvaro till följd av covid-19. 

Löne- och medarbetarsamtal  

Kollektivtrafikmyndigheten tillämpar individuell lönesättning. Med anledning av att det nya centrala 
löneavtalet fr.o.m. 2020 fördröjdes och inte blev klart förrän i slutet av 2020, genomfördes under 
våren lönesamtal som omfattande nya löner för båda åren 2020 och 2021. De nya lönerna betalades 
ut under maj månad. 

Medarbetarsamtal har för de flesta utförts under hösten 2021, medan några medarbetarsamtal som inte 
kunnat genomföras under året är inbokade och hålls under januari 2022. 

Fyra medarbetare har valt att byta semestertillägg mot extra lediga dagar.      

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Syftet med det systematiska arbetsmiljöarbetet är att främja hälsa, förebygga ohälsa och olycksfall i 
arbetet och se till att arbetsmiljön är god.  

Handlingsplaner finns framtagna för arbetsplatserna i Kramfors och på Din Tur kundcenter och följs 
upp kontinuerligt. Handlingsplanerna finns tillgängliga på intranätet.     

Jämställdhet och mångfald 

Gällande jämställdhetsplan är den under utarbetande och revidering men har på grund av ändrade 
förutsättningar försenats. 

Av 18 tillsvidareanställda i Kramfors är 50 % kvinnor och 50 % män. På Din Tur kundcenter är av 
de 31 tillsvidareanställda 65 % kvinnor och 35 % män.  

Av de visstidsanställda är det en könsfördelning med 50 % kvinnor och 50 % män. Vid rekryteringar 
eftersträvas jämlikhet och mångfald. 

Inom myndigheten är fler kvinnor än män anställda. I ledningsgruppen är fördelningen två män och 
en kvinna.  

Kompetensutveckling 

Under året har ett antal utbildningsinsatser genomförts bland annat med inriktning mot KOLL 2020.  

Interna utbildningar har genomförts i Offentlighet och sekretess samt IT-säkerhet. Pandemin har 
medfört att många medarbetare arbetat på distans. För att bibehålla kontakten med kollegorna har en 

Sjukfrånvaro (%)    2021 2020 2019 2018 2017 

Total sjukfrånvaro i procent av de 
anställdas sammanlagda ordinarie 
arbetstid 

 
4,3 

 
6,0 

 
3,6 

 
4,8 4,8 

Andel av sjukfrånvaron som avser 
långtidsfrånvaro  

0,6 10,9 8,0 
22,0 29,4 

Sjukfrånvaro kvinnor 3,1 6,7 3,6 5,5 4,7 

Sjukfrånvaro män 6,0 5,0 3,1 3,5 5,1 

Sjukfrånvaro 29 år och yngre 3,9 2,0 2,6 8,3 6,9 

Sjukfrånvaro 30  49 år 6,0 4,3 2,7 4,3 5,4 

Sjukfrånvaro 50 år och äldre 3,4 3,7 4,6 3,5 3,0 
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egor 
även möjligheten till kollegialt lärande tagits tillvara.  

Personalstruktur  

Antal  2021 2020 2019 2018 2017 

Kvinnor                           30 34 40            35 32 

    varav tillsvidareanställda 29 32 37 33 30 

Män                                31 24 22            20 16 

   varav tillsvidareanställda 30 21 18           17 14 

Summa 51 58 64           55 48 

   varav tillsvidareanställda 49 53 55           50 44 

 

Av de 49 tillsvidareanställda är 50 procent kvinnor och 50 procent män i Kramfors, på Din Tur 
kundcenter är 66 procent kvinnor och 34 procent män. Av visstidsanställda är det en könsfördelning 
på 67 procent kvinnor och 33 procent män. Vid rekryteringar eftersträvas jämlikhet och mångfald. 

Det totala antalet medarbetare har minskat jämfört med tidigare år, totalt har 12 medarbetare avslutat 
sina anställningar och 5 medarbetare har nyanställts. 
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Styrning och uppföljning av kommunalförbundets verksamhet 
 

God ekonomisk hushållning och måluppfyllnad 

Kommunallagen och den kommunala redovisningslagen innehåller regler för vår styrning. Ett av 
kraven är att vi ska ha god ekonomisk hushållning. Det kravet har både ett finansiellt perspektiv och 
ett verksamhetsperspektiv. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart en budget i balans, 
utan omfattar även ett krav på att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt 
sätt. De delmål som är särskilt betydelsefulla och ska ha uppnått godkänd nivå för att vi ska kunna 
redovisa att vi uppnått god ekonomisk hushållning är:  

 Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet 

 Minskad negativ miljöpåverkan 

 Resurseffektiv kollektivtrafik  

Genom delårsbokslut och årsredovisning följs utvecklingen kontinuerligt upp för såväl verksamhet 
som ekonomi. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning beslutades i och med att Budget 2022 antogs 
av förbundsdirektionen. 

Metod 

Målen ska utvärderas utifrån den grad som de uppfylls. Indikatorerna ska vara utformade så att de 
ger svar på hur verksamhetsmål och finansiellt mål uppfylls.  

 

Genomförda åtgärder är i den mån det är relevant förankrade hos medlemmarna i budgetdialogerna. 
Uppföljning av åtgärder som är beslutade i budget sker tertialvis efter augusti och december månad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definition av måluppfyllnad: 
 

= mål uppfylls 
 

= mål uppfylls med vissa brister 
 

= mål uppfylls ej 
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Vision och mål

Visionen för kommunalförbundet är den regionalt gemensamma vision som finns med i den regionala 
utvecklingsstrategin En hållbar och innovativ kollektivtrafik som inkluderar hela Västernorrland med 
resenären i fokus. 

De strategimål som anges i den regionala utvecklingsstrategin innebär sammanfattningsvis att 
Västernorrland ska ha positiv befolkningstillväxt, ökad tillgänglighet och stärkt innovationsförmåga.  

Kollektivtrafiken är en förutsättning för att uppnå ett funktionellt och attraktivt län. Kollektivtrafiken 
skapar möjligheter för invånarna att kunna arbeta och studera utanför boendeorten. Det leder till en 
bättre matchad arbetsmarknad och bättre förutsättningar för individer och organisationer att utvecklas 
i regionen. Dessutom skapar kollektivtrafiken möjligheter för en rik och aktiv fritid. 

Utifrån vision och strategimål i den regionala utvecklingsstrategin har fyra övergripande målområden 
för länets kollektivtrafik arbetats fram: Resenär, Hållbarhet, Tillväxt och Medarbetare. Inom varje 
målområde finns ett övergripande mål som anger ett önskat tillstånd 2030. 

Kollektivtrafiken i Västernorrland ska utgå från resenärens behov och bidra till ett hållbart och 
inkluderande samhälle med starka arbetsmarknadsregioner. För att lyckas med det krävs att 
kompetenta och engagerade medarbetare får rätt förutsättningar att verka. 

Tio delmål konkretiserar de övergripande målen. Kopplat till varje delmål har strategiskt viktiga 
åtgärder identifierats för att de övergripande målen ska uppnås till 2030. Delmålen följs upp årligen. 
Delmålet om resurseffektiv kollektivtrafik utgör även kommunalförbundets finansiella mål. 

 

 
Bild 1: Målbild för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län enligt Dir 17-16 Mål för 
Kollektivtrafikmyndigheten 2030 
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Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet

Utfall 2021 Årsprognos T2 Utfall 2020 Utfall 2019

Måluppfyllnad

Analys:
Bedömningen är att målet ej uppfylls. Antalet resor i Västernorrlands län har minskat kraftigt till följd av covid-19 
pandemin. Restriktionerna har successivt avvecklats under 2021 men till viss del återinförts. Det finns en osäkerhet 
gällande hur länge effekterna av covid-19 kommer att påverka trafiken. Under hösten öppnades åter framdörrarna i 
bussarna. En ny smittspridningsvåg drog in i slutet av året vilket på nytt tvingade fram stängning av framdörrarna. 
Regeringen rekommenderade i slutet av året att alla som hade möjlighet skulle välja annat färdmedel än
kollektivtrafik i rusningstid, vilket ytterligare påverkade resandet negativt.

Indikatorer för att följa upp målet Utfall 
2021

Utfall 2020
Utfall 
2019

Riktvärde 
2021

Antalet påbörjade kollektivtrafikresor med den 
upphandlade kollektivtrafiken exklusive skolkort

5 863 917 6 621 874 9 506 620 9 243 749

Avgångstider: Andelen som instämmer i påståendet 

Nationellt snitt1

55/31 59/33

69/52

59/34

69/54

63/40

Hitta information: Andelen som instämmer i påståendet 

biljettpriser mm) (%)

Nationellt snitt

70/70 66/63

78/77

62/60

77/77

70/67

enkelt att resa med Din 

Nationellt snitt

68/43

75/60

69/45

75/61

68/45

76/63

70/50

Nationellt snitt

65/56

63/59

68/58

67/62

69/60

72/67

71/60

1 Nationellt snitt är medelvärdet i Kolbars nationella undersökning av alla medverkande aktörer inom kollektivtrafikområdet
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Antal påstigande i den linjelagda kollektivtrafiken2

Trafik-
område 

Trafikering 2021 2020 2019 2018 2017 2016 
Förändring 

2021 - 
2020 

Förändring 
2021  

2020 (%)

O2 Höga Kusten 35 827 42 844 60 680 67 532 79 035 99 843 -7 017 -16,4%

O3  Sollefteå tätort 49 816 55 482 83 695 77 874 74 381 69 906 -5 666 -10,2%

O45  
Sollefteå 
landsbygd 

53 182 72 078 122 053 124 426 125 740 134 579 -18 896 -26,2%

O6  Örnsköldsviks 
tätort 

761 427 927 960 1 269 766 1 222 244 1 165 562 911 055 -166 533 -17,9%

O7  

Örnsköldsvik  
Husum, Gideå 
och 
Trehörningsjö 

46 731 63 109 90 760 98 149 115 424 108 339 -16 378 -26,0%

O8  

Örnsköldsvik  
Solberg, 
Mellansel och 
Bredbyn 

74 873 104 075 149 831 148 821 150 126 140 861 -29 202 -28,1%

O9  
Örnsköldsvik  
Skorped och 
Köpmanholmen 

98 749 124 530 154 405 150 199 154 064 145 822 -25 781 -20,7%

O10  Härnösands 
tätort 

444 718 466 251 711 025 601 761 511 073 440 559 -21 533 -4,6%

O1415  Sundsvalls tätort 3 425 069 3 812 840 5 505 740 5 403 093 5 370 199 5 090 788 -387 771 -10,2%

O16 
Sundsvall  Holm 
och Liden 

90 661 102 434 133 666 130 962 118 986 121 420 -11 773 -11,5%

O1721 Njurunda  
Sundsvall  Timrå 

768 926 845 055 1 224 339 1 250 714 1 204 362 1 135 558 -76 129 -9,0%

O18 
Sundsvall  
Matfors 153 495 175 176 235 039 224 133 206 343 182 358 -21 681 -12,4%

O20 
Sollefteå  
Kramfors - 
Härnösand 

198 415 211 171 318 065 352 362 387 699 374 478 -12 756 -6,0%

O22 Härnösand 
landsbygd 

80 377 95 358 123 610 121 371 110 728 98 303 -14 981 -15,7%

O23 Ånge landsbygd 103 041 111 928 151 557 159 745 170 712 173 187 -8 887 -7,9%

S3 

Tvärflöjten, 
Örnsköldsvik - 
Sollefteå  
Östersund 

6 004 14 379 25 020 26 335 24 023 33 216 -8 375 -58,2%

S4 
Linje 331 
Sollefteå - 
Sundsvall 

7 995 7 981 15 423 19 507 19 782 17 115 14 0,2%

S5 
Linje 201 
Härnösand  
Timrå  Sundsvall 

127 498 142 442 221 787 232 326 222 640 200 542 -14 944 -10,5%

S6 
Linje 50 
Härnösand-
Örnsköldsvik 

31 599 30 627 35 958 47 744 43 709 83 751 972 3,2%

Koll 2020[2] Världsarvsbussen - 738 1 709 - - -   

  Totalt (ej tåg) 6 558 403 7 406 458 10 634 128 10 459 298 10 254 588 9 561 680 -847 317 -11,4%

Tågtrafik 
Mittbanan och 
Botniabanan 

255 054 315 081 514 247 496 816 537 254 145 027 -60 027 -19,1%

 
2 Resandestatistiken är justerad för 2018 och 2017 efter avläsning i databas 2019-05-13 
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Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka 

Utfall 2021 Årsprognos T2 Utfall 2020 Utfall 2019

Måluppfyllnad
         

Analys:

Bedömningen är att målet inte uppnås. Utfallet av flera indikatorvärden ligger knappt under riktvärdena. 

Arbetsmiljöverkets krav att framdörrarna ska hållas stängda för att skydda föraren från smitta har inneburit 
svårigheter att hitta en bra lösning för validering av produkter och stoppat möjligheten att köpa produkter 
ombord på bussarna. Detta har påverkat resandet och resenärerna negativt.

Indikatorer för att följa upp målet3 Utfall 
2021

Utfall 2020
Utfall 
2019

Riktvärde 
2020

Nöjdhet med bolaget (andelen av svarande som är nöjda 
med Din Tur) (%)
Nationellt snitt

57/41

60/52

57/44

61/54

55/41

60/54

58/50

Nöjdhet med senaste resan (andelen av svarande som är 
nöjda med sin senaste resa med Din Tur) (%)
Nationellt snitt

78/77 77/77

79/79

76/76

79/79

80/75

NPS (Net Promoter Score dvs andel som skulle 
rekommendera vänner och bekanta att resa med Din Tur) 
(%)
Nationellt snitt

28/18 27/18 28/18 35/25

Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering

Utfall 2021 Årsprognos T2 Utfall 2020 Utfall 2019

Måluppfyllnad

Analys:

Bedömningen är att målet inte uppnås. Två indikatorer visar på en minskad nöjdhet från resenärer.

Arbetsmiljöverkets krav att framdörrarna ska hållas stängda för att skydda föraren från smitta har inneburit 
svårigheter att hitta en bra lösning för validering av produkter och stoppat möjligheten att köpa produkter 
ombord på bussarna. Detta har sammantaget påverkat resenärerna negativt.

Användandet av Din Turs app har ökat.

3 Utfallet  xx/yy på indikatorerna beskriver (xx = antal procent av resenärer/yy = antal procent av allmänheten)
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Indikatorer för att följa upp målet4 Utfall 
2021

Utfall 
2020

Utfall
2019

Riktvärde
2021

Antalet användare av Din Tur-app 

Genomsnitt/mån 31 336 29 492 31 896

360 000

30 000

Bemötande ombord: Andel som instämt i påståendet 
ombordpersonalen har ett trevligt 

Nationellt snitt

65/67

70/71

68/68

74/74

70/71

77/78

71/71

-

Köpa biljetter och kort: Andel som instämmer i 
köpa Din Turs biljetter och 

68/67

77/74

74/71

79/78

73/72

78/76

74/74

Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med 
funktionsnedsättning

Utfall 2021 Årsprognos T2 Utfall 2020 Utfall 2019

Måluppfyllnad

Analys:

Bedömningen är att målet inte är uppfyllt. Vissa förbättringar i jämförelse med föregående år men ändock i 
huvudsak under riktvärdet för 2021. Målet om att det är enkelt att hitta information om resan har uppnått 
riktvärde för 2021. 

Ett realtidssystem som ger resenärerna information om bussarnas ankomsttid till hållplatser är infört. Det har 
dock funnits brister i driftsäkerhet.

Indikatorer för att följa upp målet Utfall 
2021

Utfall 
2020

Utfall 
2019

Riktvärde 
2021

Bemötande kring service/information: Andel som 
Personalen på 

kundcenter/trafikupplysning har ett trevlig bemötande

65/66

68/67

64/64

69/68

65/63

71/71

68/68

Information ombord: Andel som instämt i påståendet 

Nationellt snitt

60/60

70/71

58/60

72/72

59/60

73/74

63/61

Information inför resan: Andel som instämmer i 

Nationellt snitt

70/70

78/77

66/63

78/77

62/60

77/77

68/65

4 Utfallet xx/yy på indikatorerna beskriver (xx = antal procent av resenärer/yy = antal procent av allmänheten)
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Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan

Utfall 2021 Årsprognos T2 Utfall 2020 Utfall 2019

Måluppfyllnad               

Analys:

Bedömningen är att målet i sin helhet inte uppfylls för 2021. 

Busstrafiken körs fortsatt på HVO100 som är ett förnybart drivmedel. Nettoeffekten för HVO100 jämfört 
med normal MK1-diesel bedöms vara upp till 90 procents minskning av CO2-utsläpp. Det kollektiva 
resande som utförs i fordon som drivs av förnybara drivmedel bidrar därför i sig till minskad negativ 
miljöpåverkan jämfört om resan skulle ha genomförts med bil. Då resandet minskade under 2021 samtidigt 
som trafiken upprätthölls på samma nivå så har den positiva effekten minskat under året eftersom
energiåtgång per personkilometer har ökat. Tågtrafiken körs på förnybar el vilket i princip innebär 
nollutsläpp.

Indikatorer för att följa upp målet Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 2019 Riktvärde 
2021

Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till det 
motoriserade resandet (%)

8 8 12 10

Mängden kväveoxider i linjelagd trafik per förbrukad 
kilowattimma (g/kWh)

1,0 1,2 1,26 1,28

Energianvändning per produktionskilometer i linjelagd 
trafik (kWh/km)

3,3 3,3 3,2 3,0

Biodrivmedelsandel per produktionskilometer (%) 99,5 98,5 98,9 99,0

Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik

Utfall 2021 Årsprognos T2 Utfall 2020 Utfall 2019

Måluppfyllnad

Analys:

Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas 2021. Antalet resor i Västernorrlands län har minskat 
kraftigt till följd av covid-19 pandemin. Det totala resandet i Västernorrlands län har minskat avsevärt 
jämfört med året innan pandemin (2019). Det har sammantaget haft en negativ påverkan på målen.

Indikatorer för att följa upp målet Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 
2019

Riktvärde 
2021

Nettokostnad per resa (kr) 51,3 49,1 39,1 43

Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad5 (%)

varav landsbygdstrafik

varav tätortstrafik

12,7

9,4

17,1

19,0

17,7

20,8

20,1

15,5

26,4

19,6

15,6

25,0

Antal kollektivtrafiklinjer med i genomsnitt färre än fem resenärer/tur6
25 25 23 24

Antal sjukresor 137 905 136 278 187 320 -

5 Självfinansieringsgrad är andelen av trafikkostnader för tätort- och landsbygdstrafik, som täcks av externa biljettintäkter. 
6 Totala antal kollektivtrafiklinjer i Västernorrland län är 119 linjer.
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Antal färdtjänstresor 

Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun och inkl. Sollefteå 
kommun från juni 

121 238 99 100 168 461 - 

Kostnad/sjukresa (kr per resa) 559 507 401 - 

Kostnad/färdtjänstresa (kr) 

Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun och inkl. Sollefteå 
kommun från juni 

253 244 225 - 

Andel samordnade sjukresor (%) 19,01 30,52 57,89 50 

Andel samordnade färdtjänstresor (%)  
Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun och inkl. Sollefteå 
kommun från juni 

39,92 43,23 58,43 55 

Kostnad per produktionskilometer (kr) särskild persontrafik 22,87 22,18 21,91 23,8 

 

Samordnade resor 

Din Tur har som uppdrag att samordna färdtjänstresor och sjukresor för sex av länets kommuner och 
Region Västernorrland. En samordnad resa är när flera resenärer åker i samma fordon på hela eller 
en del av sträckan. Regionen står för kostnaden för sjukresor och kommunerna för övriga resor. När 
resorna samordnas delas kostnaden mellan parterna.  

Pandemin har lett till ett minskat antal resor för regionen och kommunerna. Beslut på restriktioner att 
samordna färre antal resenärer i fordonen leder till att andelen samordnade resor minskat kraftigt. 
Samordningsgraden för regionens sjukresor har en lägre nivå i och med att andelen ensamåkare är 
högre vilket medför att resorna inte kan samordnas. 

   
Diagram: Andel samordnade resor (%) 
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Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk

Utfall 2021 Årsprognos T2 Utfall 2020 Utfall 2019

Måluppfyllnad

Analys:

Bedömningen är att målet ej kommer att uppfyllas. 

Antalet resor i Västernorrlands län har minskat på flera håll vilket innebär att riktvärdet för indikatorerna enbart 
uppfylldes i ett fall. Effekterna av covid-19 och därtill hörande restriktioner har haft stor påverkan på 
måluppfyllelsen. 

Indikatorer att följa upp målet
Utfall 
2021

Utfall 
2020

Utfall 
2019

Riktvärde 
2021

Antal resor i de prioriterade stråken 5 203 046 5 849 386 9 091 677 7 730 000

Landsbygdstrafik (50, 90, 120, 141, 142 191, 201, 611) 1 229 723 1 226 386 1 801 924 1 530 000

Tätortstrafik (Sundsvall O14/15) 3 425 069 3 812 840 5 505 740 4 680 000

Tätortstrafik (Örnsköldsvik O6) 761 427 927 960 1 269 766 1 080 000

Regional tågtrafik (Norrtåg alla produkter) 255 054 315 0891 514 247 440 000

Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och 
innovation

Utfall 2021 Årsprognos T2 Utfall 2020 Utfall 2019

Måluppfyllnad

Analys:

Bedömningen är att målet inte uppnås. Viktiga faktorer för att nå måluppfyllnad är att en ökad 
biljettsamverkan kommer till, där biljettsamverkan med SJ skulle skapa ökade resealternativ. Inget arbete är 
utfört.

Antalet användare av Din Turs-app har ökat. 

Indikatorer för att följa upp målet
Utfall 
2021

Utfall 
2020

Utfall 
2019

Riktvärde 
2021

Utbudsförändring genom biljettsamverkan
SJ Mittbanan       (antal dubbelturer/må-fre)
SJ Botniabanan   (antal dubbelturer/må-fre)
X-trafik                (antal dubbelturer tåg och buss /må-fre)7

0
0

22

0
0

25

0
0

25

2
2

25

Andel produkter som är digitaliserade8 (%) 36 20 20 80

Antalet användare av Din Tur-app, 

genomsnitt/mån
31 336 29 492 31 896

300 000

30 000

7 Redovisningen avser enkelturer ej dubbelturer. 
8 Produktutbud: Periodkort/Reskassa, Enkelbiljett, Företagskort, Skolkort, Barnkort (gratis), totalt fem, varav enkelbiljett är digitaliserad 
per augusti 2019.
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Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare

Utfall 2021 Årsprognos T2 Utfall 2020 Utfall 2019

Måluppfyllnad

Analys:

Bedömningen är att målet inte är uppfyllt. Av utfallet från medarbetarenkäten i december 2018 uppnås inte 
riktvärdena och under 2021 genomförs ingen medarbetarenkät. Arbetet med att göra målen välkända för våra 
medarbetare har fortsatt under 2021 och även i medarbetarsamtalen. Medarbetarsamtal har inte genomförts 
för alla medarbetare under 2021.

Indikatorer för att följa upp målet
Utfall 
2021

Utfall 
2020

Utfall aug 
2019

Riktvärde 
2021

Andelen medarbetare som upplever att målen genomsyrar 
hela myndigheten (%) 
Benchmark9

- - -

-

-

-

Andelen medarbetare som upplever att de har mål kopplat till 
sitt arbete (%) 
Benchmark myndigheter

- - -

-

100 

Delmål: Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar 
som ställs på verksamheten 

Utfall 2021 Årsprognos T2 Utfall 2020 Utfall 2019

Måluppfyllnad

Analys:

Bedömningen är att målet inte är uppfyllt. Under 2021 genomförs ingen medarbetarenkät, varför indikator 
om medarbetarindex saknar värde. Sjuktalen har minskat jämfört med motsvarande period 2020 men når 
inte målet 3,5. Både antalet utnyttjade friskvårdstimmar och andelen medarbetare som utnyttjar 
friskvårdsbidraget har minskat. Insatser med att uppmuntra till och främja friskvård har dock gjorts under 
året.

Indikatorer för att följa upp målet Utfall 
2021

Utfall 
2020

Utfall
2019

Riktvär 
de 2021

Medarbetarindex, hämtat ur medarbetarundersökning (MI) (%) - - - 65

Sjuktal (%) 4,3 6,0 3,6 3,5

Antalet friskvårdstimmar registrerade i Agda (h) 283 384 382 450

Andelen av medarbetare som utnyttjar friskvårdsbidrag (%) 45 66 48 60

9 Benchmarking mäts i eNPS (Employee Net Promotor Score) som är ett mätverktyg som utvärderar alla branscher i Sverige
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Samlad bedömning om måluppfyllnad och god ekonomisk hushållning 

Bedömningen, utifrån direktionens riktlinjer om god ekonomisk hushållning, är att god ekonomisk 
hushållning inte nås för 2021. Främsta orsaken är att delmålen som identifierats som särskilt viktiga 
för bedömningen om god ekonomisk hushållning inte uppfyllts. Det gäller målen om Vi ska 
resurseffektivt öka det kollektiva resandet, Minskad negativ miljöpåverkan och Resurseffektiv 
kollektivtrafik. Det förklaras huvudsakligen av effekter av covid-19. Den stora minskningen av resande 
påverkar indikatorerna negativt, varav måluppfyllelsen blir mycket låg.  

 

Övergripande  
målområde 

Verksamhetens mål Analys 2021 Måluppfyllelse 

Resenär Vi ska resurseffektivt 
öka det totala kollektiva 
resandet 

Som en följd av covid-19 så har resandet i Västernorrlands län 
minskat. Generellt påverkar det alla indikatorer vilket är den 
huvudsakliga förklaringen till låg nivå av måluppfyllelse. 

Nej, målet 
uppfylls inte. 

Hållbarhet Minskad negativ 
miljöpåverkan 

Varierat utfall för indikatorerna med en helhetsbedömning att målet 
uppfylls med vissa brister. Andelen biodrivmedel ligger på 99,5 
procent och klarar riktvärdet. Marknadsandelen av det motoriserade 
resande är lägre än riktvärdet. 

Nej, målet 
uppfylls inte. 

Hållbarhet Resurseffektiv 
kollektivtrafik 

Bedömningen är att målet inte uppfylls. Antalet resor i 
Västernorrlands län har minskat kraftigt till följd av covid-19 
pandemin. Samordningen av resor är också drabbade. Det har 
sammantaget haft en negativ påverkan på målen. 

Nej, målet 
uppfylls inte. 

 

Av övriga sju delmål uppfylls inget under 2021. Den huvudsakliga anledningen är effekter av covid-
19. 

 

Övergripande  
målområde 

Verksamhetens mål Analys 2021 Måluppfyllelse 

Resenär Antalet nöjda och mycket 
nöjda kunder ska öka 

Bedömningen är att målet inte uppnås. Utfallet av flera 
indikatorvärdena ligger knappt under riktvärdena. Bland annat 
stängda framdörrar har påverkat upplevelsen av resandet negativt. 

 

Nej, målet 
uppfylls inte. 

Hållbarhet Kollektivtrafik bidrar till 
social inkludering  

Bedömningen är att målet inte uppnås. Två indikatorer visar på en 
minskad nöjdhet från resenärer. 

Användandet av Din Turs app har ökat. 

Nej, målet 
uppfylls inte. 

Hållbarhet Ökad tillgänglighet i 
kollektivtrafiken för 
personer med 
funktionsnedsättning  

Vissa förbättringar i jämförelse med föregående år, ändå i huvudsak 
under riktvärdet för 2021. Målet om att det är enkelt att hitta 
information om resan har uppnått riktvärde för 2021. Ett 
realtidssystem som ger resenärerna information om bussarnas 
ankomsttid till hållplatser är infört, dock med brister i driftsäkerhet. 

Nej, målet 
uppfylls inte. 

Tillväxt Vi ska resurseffektivt öka 
resandet i prioriterade 
stråk 

Antalet resor i Västernorrlands län har minskat kraftigt till följd av 
covid-19 pandemin. Effekterna och restriktionerna av covid-19 
påverkar generellt alla indikatorer, vilket är den huvudsakliga 
förklaringen till låg nivå av måluppfyllelse.  

Nej, målet 
uppfylls inte. 
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Tillväxt Vi ska öka antalet 
resmöjligheter genom 
samverkan och innovation 

En viktig del för måluppfyllnad är en ökad biljettsamverkan, där 
biljettsamverkan med SJ skulle skapa ökade resandealternativ. 

 

Nej, målet 
uppfylls inte. 

Medarbetare Målen är välkända för 
våra medarbetare  

Arbete med att uppnå målen har fortsatt under året, men är ännu inte 
på önskvärd nivå. 

Nej, målet 
uppfylls inte. 

Medarbetare Medarbetarna har rätt 
förutsättningar att möta de 
förväntningar som ställs 
på verksamheten 

Berorende på effekter av covid-19 så visar sjuktalen en klar 
försämring jämfört med tidigare år och uppnår ej målet. Övriga mål 
visar viss förbättring, dock utan att uppnå målvärdena. 

Nej, målet 
uppfylls inte. 

 

Åtgärder för att uppnå god ekonomisk hushållning 

Effekterna av covid-19 innebär att förutsättningarna för kollektivtrafiken väsentligt förändrats. Att öka 
resandet är en central del för att uppnå målet om god ekonomisk hushållning. Tidigare restriktioner 
med anledning av covid-19 har medfört svårigheter att öka intäkterna genom kampanjer för mer 
kollektivt resande. När restriktionerna nu avvecklats kommer resandet troligtvis att öka, om än med 
ett förändrat resandemönster. Myndigheten arbetar med biljettutbudet för att tillgodose fler resenärers 
behov av flexibla biljettlösningar. Det pågår även ett stort arbete med att utveckla nya tekniska 
lösningar genom ett gemensamt projekt med övriga aktörer i norra Sverige vilket på sikt väntas 
underlätta för resenären. Myndigheten arbetar även med ett flertal andra åtgärder vilka syftar till att 
göra det kollektiva resandet mer attraktivt.     
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning  

Årets resultat 

Kommunalförbundet redovisar ett resultat om 0,0 mnkr för 2021.  

Året visar nettokostnader om 597,7 mnkr. Vid en jämförelse med föregående år är verksamhetens 
nettokostnader 34,7 mnkr högre.  

Många av kommunalförbundets intäkter och kostnader har fortsatt påverkats av covid-19 pandemin. 
Det gäller bland annat biljettintäkter från resenärer, skolkortsintäkter och intäkter för resplusbiljetter. 
I intäkterna ingår 16,3 mnkr som avser statligt stöd som kompensation för del av de förlorade 
intäkterna för perioden januari  juni 2021. 

Under 2021 förändrades de trafikavtal som tidigare varit incitamentsavtal att övergå till rena 
produktionsavtal. Det gör att jämförelsen med 2020 blir missvisande, då incitamentsavtalen 2020 gav 
en kickback till följd av det låga resandet under pandemins första år. 

Övriga kostnader som påverkas är främst rörliga kostnader så som index, förstärkningstrafik samt 
kostnader för sjukresor och färdtjänstresor.  

Kommunala biljettsubventioner visar en minskning med 24,7 mnkr mellan åren, till följd av fortsatt 
lägre volymer av resande. Medlemsbidrag är 59,5 mnkr högre än föregående år vilket beror på den 
samlade effekten av förändringarna för intäkter, kostnader och subventioner. 

Ett sätt att analysera risk och kontroll är att mäta prognossäkerheten. Tillförlitliga prognoser skapar 
förutsättningar för kommunalförbundet att fatta rätt beslut och genomföra nödvändiga korrigeringar. 
Prognossäkerheten är även en viktig del inför arbetet med budget kommande år.  

Vid tertialuppföljning per april görs årets första helårsprognos och vid tertialuppföljning per augusti 
görs kommunalförbundets andra helårsprognos. Vid tertialuppföljningen per april gjordes 2021 en 
förenklad, ej fullständig, rapport och därför analyseras avvikelser ej från den. 

Verksamhetens nettokostnader prognostiserades vid augustirapporten till 606,8 mnkr för helåret 
2021. Utfallet blev 9,1 mnkr lägre än utfallet. Förändringen består huvudsakligen av statsbidrag och 
trafikkostnader. Statsbidraget prognostiserades till 15 mnkr men utfallet blev 16,3 för kompensation 
av minskade biljettintäkter.  

Belopp i mnkr Utfall 2021 Utfall 2020 
Förändring 
2021-2020 

Förändring 
(%) 

Års 
prognos 
aug 2021 

Prognos 
avvikelse 

Prognos 
avvikelse 

(%) 

Verksamhetens intäkter 150,3 144,4 5,9 4,1 149,0 1,3 0,9 

Verksamhetens kostnader -746,7 -704,6 -42,1 6,0 -754,9 8,2 -1,1 

Avskrivningar -1,2 -2,6 1,4 -52,9 -0,9 -0,3 38,0 

Verksamhetens nettokostnader -597,7 -562,9 -34,7 6,2 -606,8 9,1 -1,5 

Kommunala biljettsubventioner 115,1 139,8 -24,7 -17,7 114,7 0,4 0,4 

Medlemsbidrag 482,6 423,1 59,5 14,1 492,1 -9,5 -1,9 

Verksamhetens resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Resultat efter finansiella poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Investeringsredovisning 

Kommunalförbundets investeringar utföll med 1,8 mnkr för 2021. Förutom komplettering av 
biljettmaskiner enligt plan, tillkom kostnader för ny biljettering under fjärde kvartalet. En investering 
enligt plan för perioden 2022  2025, varav kostnader nu tidigarelagts.  

Investeringar (mnkr) Utfall 2021 
Årsprognos 

aug 
Budget 

2021 Utfall 2020 

Biljettmaskiner 0,1 0,8 0,8 0,8 

Datorer 0,2 0,1 0 0,1 

Skyltar 0 0 0 0,1 

Optiska läsare 0 0 0 0,3 

Fordon 0,3 0 0 0 

BOB - biljettsystem 1,2 0 0 0 

Totalt 1,9 0,9 0,8 1,3 

 

Budgetföljsamhet 

Vid en jämförelse med budget är avvikelsen 45,6 mnkr motsvarande 10,4 procent. Budgetavvikelsen 
beror främst på covid-19. Både intäkter och kostnader har påverkats.  

Budgetavvikelsen för verksamhetens intäkter är positiv och uppgår till 24,7 mnkr, vilket motsvarar 
19,7 procent högre intäkter än budget.  I de redovisade intäkterna återfinns intäktsförda bidrag för 
avslutade projekt, tåghyra och bidrag via Trafikverket för tappade biljettintäkter. 

Kostnaderna uppgår till 746,7 mnkr och är 29,3 mnkr högre än budgeterat. Vid antagandet av budget 
för 2021, fanns ett antal incitamentsavtal vilket omförhandlats till produktionsavtal senare. I budget 
för 2021 fanns antagandet att den rörliga delen för incitamenten skulle vara fortsatt låg eller negativ. 
Utfallet för 2021 speglar istället den faktiska trafikkostnaden utifrån rena produktionsavtal, Övriga 
kostnader som påverkat resultatet är index, förstärkningstrafik samt kostnader för sjukresor och 
färdtjänstresor som också speglar effekterna av pandemin.  

Avvikelsen på avskrivningskostnader består till största del av investering i biljettmaskiner samt nytt 
biljettsystem. 

Även för 2021 ger den lägre nivån av resande sen effekt, så att Kommunal biljettsubvention utföll 40,5 
mnkr lägre än budget, motsvarande 26 procent. Budgeterad återhämtningsgrad av resande har inte 
infriats, vilket påverkar utfallet av subventionerna. Periodens medlemsbidrag är 45,6 mnkr högre än 
budget vilket förklaras av den totala effekten av budgetavvikelser för intäkter, kostnader och 
subventioner. 

Belopp, mnkr Utfall  Budget 
Budget-

avvikelse 
Avvikelse 

(%) 

Verksamhetens intäkter 150,3 125,6 24,7 19,7 

Verksamhetens kostnader -746,7 -717,4 -29,3 4,1 

Avskrivningar och nedskrivningar -1,2 -0,8 -0,4 55,3 

Verksamhetens nettokostnad -597,7 -592,6 -5,1 0,9 

Kommunala biljettsubventioner 115,1 155,6 -40,5 -26,0 

Medlemsbidrag 482,6 437 45,6 10,4 

Verksamhetens resultat 0 0 0 0 

Finansiella intäkter 0 0 0 0 

Finansiella kostnader 0 0 0 0 

Resultat efter finansiella poster 0 0 0 0 
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Extraordinära poster 0 0 0 0 
 

Årets resultat 0 0 0 0  

 

Likviditet och soliditet 

Kassalikviditet är ett mått som visar kommunalförbundets kortfristiga betalningsförmåga. För 2021 
uppgår likviditeten till 93 procent och ligger på ungefär nivå som föregående år. Ett riktvärde är att 
kassalikviditeten ska ligga på minst 100 procent. Rörelsekapitalet uppgår till 18,4 mnkr. Det negativa 
rörelsekapitalet beror på lägre kortfristiga fordringar och likvida medel i förhållande till kortfristiga 
skulder. Kommunalförbundets finansiella styrka mätt i soliditet uppgår till 0,5 procent, i paritet med 
föregående år.  Eget kapital uppgår till 1,3 mnkr och är oförändrat de fem senaste åren. 

Resultat och kapacitet 2021 2020 2019 2018 2017 

Likviditet (%) 93 93 92 92 89 

Rörelsekapital, mnkr -18,4 -17,7 -19,1 -24,4 -25,8 

Soliditet enligt balansräkningen (%) 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 

Eget kapital, mnkr 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

 

Intäkts- och kostnadsutveckling 

Kostnaderna har ökat 6 procent till följd av förändring av trafikavtal, förstärkningstrafik, index och 
kostnadsökning för sjukresor till följd av pandemin. Ökningen av avskrivningar med närmare 53 
procent, hänför sig till tidigarelagda kostnader för nytt biljettsystem. Verksamhetens nettokostnader 
har totalt ökat med 6,2 procent. 

Intäkts- och kostnadsutveckling                              
(förändring i %) 

2021 2020 2019 2018 2017 

 

Verksamhetens Intäkter 4,1 6,7 -5,8 2,1 -2,2  

Verksamhetens kostnader 6,0 1,0 4,0 6,6 5,9  

Avskrivningar -52,9 0,0 -36,0 2,5 -50,8  

Verksamhetens nettokostnad 6,2 -0,3 6,0 7,9 7,5  

 

Balanskravsresultat 

Balanskravet innebär att kommunalförbundets intäkter ska överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett 
underskott mot balanskravet ska återställas inom de tre kommande budgetåren. Enligt balanskravet 
ska realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar avräknas mot balanskravet. 
Balanskravsutredningen visar att balanskravsresultatet för perioden är 0 mnkr. Eftersom 
kommunalförbundet finansieras av medlemmarna innebär det att såväl positiva som negativa resultat 
fördelas på medlemmarna i efterskott vid bokslutet och att balanskravet kommer att uppfyllas. I 
resultatet ingår inte några underskott från tidigare år som ska återföras. 

Balanskravsutredning (mnkr) 2021 2020 2019 2018 2017 

Årets resultat enligt resultaträkningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Samtliga realisationsvinster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vissa realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Orealiserade förluster i värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Återföring av orealiserad förlust värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Periodens resultat efter balanskravsjusteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Medel efter/från resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Periodens balanskravsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens totala intäkter uppgår till 150,3 mnkr och är 24,7 mnkr högre än budget, motsvarande 
19,7 procent. Budgetavvikelsen beror främst på intäkt för tåghyra (31,4 mnkr) och statsbidrag (16,3 
mnkr) samt intäktsförda projektbidrag (12,6 mnkr) som inte var med i budgeten. Minskade intäkter 
bland annat på lägre biljettintäkter för buss- och tågtrafik samt lägre intäkter för skolkort om 
tillsammans 37,1 mnkr motverkar budgetavvikelsen. Dessa förklaras i huvudsak av minskat resande 
utifrån covid-19. 

Intäkter från kundservice och anropsstyrd trafik avser de uppdragsavtal som 
Kollektivtrafikmyndigheten har slutit med trafikbolag i andra län för tjänster gällande 
kundservicesamtal samt trafikbeställningar av särskild persontrafik. Avtalet med Kramfors kommun 
tillkom efter budgetläggning. 

Skolkortsintäkterna uppgår till 15,4 mnkr, vilket kan jämföras med budgeterat 20,2. Det motsvarar en 
budgetavvikelse på 4,8 mnkr lägre intäkter till följd av minskat resande bland skolungdomar på grund 
av covid-19.  

Intäkterna för reklam på buss har ökat med 0,2 mnkr jämfört med budget, vilket beror på att den rörliga 
ersättningen utföll 2021 med 0,2 mnkr till följd av en viss återhämtning av marknaden under sista 
kvartalet. 

Intäkterna från tågtrafiken har minskat med 5,6 mnkr jämfört med budget, motsvarande nästan 70 
procent. Mot föregående år är skillnaden mindre, 1,8 mnkr, en minskning med nästan 42 procent. 
Effekten av minskat resande till följd av covid-19 kvarstår. 

I jämförelser med årsprognosen blev utfallet för verksamhetens intäkter 1.2 mnkr högre, främst till 
följd av att bidraget av förlorade biljettintäkter blev 1,3 mnkr högre än prognosen.  

Verksamhetens intäkter, 
mnkr 

Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Avvikelse 
(%) 

Utfall  
2020 

Förändring 
2021-2020 

Förändring  
(%) 

Års 
prognos 
aug 2021 

Prognos 
avvikelse 

Prognos 
avvikelse 

(%) 

Biljettintäkter busstrafik 59,6 86,3 -26,7 -31,0 63,4 -3,8 -6,0 62,7 -3,1 -5,0

Intäkter skolkort 15,4 20,2 -4,8 -23,8 16,1 -0,7 -4,4 15,0 0,4 2,6

Intäkter tågtrafik 2,4 8,0 -5,6 -69,5 4,2 -1,8 -41,9 1,7 0,7 43,5

Bidrag, Samverkande system 3,5 3,2 0,3 8,2 3,4 0,1 1,8 3,5 0,0 -1,1

Tåghyra 31,4 0,0 31,4 100,0 30,8 0,6 2,0 31,1 0,3 1,0

Vinst försälj mat anl tillg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,5 -100,0 0,0 0,0 0,0

Statsbidrag 16,3 0,0 16,3 100,0 15,2 1,1 7,0 15,0 1,3 8,4

Resplusintäkter 3,1 2,9 0,2 7,0 2,0 1,1 55,2 2,2 0,9 41,1

EU-bidrag projekt Koll 2020 0,4 0,0 0,4 100,0 3,9 -3,5 -90,7 0,4 0,0 -9,2

Kundservice och anropsstyrdtrafik 2,0 1,5 0,5 35,3 1,4 0,6 45,0 1,8 0,2 12,8

Reklam på buss 0,8 0,6 0,2 32,7 0,5 0,3 59,2 0,6 0,2 32,7

Bussgodsintäkter 0,3 0,4 -0,1 -30,0 0,5 -0,2 -44,0 0,3 0,0 -6,7

Färdtjänsthandläggning 1,1 1,0 0,1 14,6 0,9 0,2 27,3 1,0 0,1 14,6

Färdtjänstsamordning 0,2 0,6 -0,4 -59,8 0,6 -0,4 -59,8 0,4 -0,2 -39,6

Persontransporter 0,6 0,8 -0,2 -29,2 0,5 0,1 13,4 0,5 0,1 13,4

Avgift för kortämne 0,2 0,1 0,1 61,3 0,3 -0,1 -46,2 0,1 0,1 61,3

Tilläggsavgift biljettkontroll 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,1 -89,3 0,1 -0,1 -89,3
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Övriga intäkter 13,0 0,0 13,0 100,0 0,1 12,9 12944,1 12,7 0,3 2,7

Summa  150,3 125,6 24,7 19,7 144,4 5,9 4,1 149,0 1,2 0,8

 

Under 2021 fanns möjlighet att ansöka om statsbidrag för det inkomstbortfall som covid-19 medförde 
under perioden januari-juni med hänsyn till trafikförändringar. För 2020 avsåg perioden mars-juni. För 
båda åren uppgick belopp att fördela till 3 miljarder från Trafikverket. Det beviljade statsbidraget blev 
16,3 mnkr för Västernorrland. 

Trafikverket bidrag per 
medlem (mnkr) 

Andel bidrag 
biljettintäkt 

Andel 
förändring 
trafikutbud 

Netto 2021 
Prognos 

2021 
Utfall 2020 

Härnösand 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 

Kramfors 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 

Sollefteå 0,6 0,2 0,8 0,5 0,5 

Sundsvall 7,8 -0,1 7,7 7,2 7,3 

Timrå 0,4 0,0 0,4 0,4 0,3 

Ånge 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 

Örnsköldsvik 2,8 -0,3 2,6 2,6 2,6 

Region Västernorrland 4,1 0,2 4,3 3,8 3,9 

Summa intäkter  16,3 -0,1 16,3 15,0 15,2 

Biljettintäkter för linjelagd busstrafik 

Biljettintäkter från linjelagd busstrafik fördelas efter den sträcka som resenären åker, till den medlem 
som finansierar linjen. För busslinjer som berör flera medlemmar fördelas intäkten utifrån vilken 
medlem som finansierar den aktuella linjen, eller hur lång sträcka resenären har färdats inom respektive 
medlems sträcka.  

Det totala resandet i Västernorrlands län har under året minskat med 11,4 procent jämfört med 2020. 
Detta påverkar utfallet av biljettintäkter och vid en jämförelse med budget är intäkterna 26,7 mnkr 
lägre än budget motsvarande 31 procent. Vid en jämförelse med föregående år är förändringen 3,7 
mnkr lägre intäkter till följd av pandemin. För 2020 innefattade årets första tre månader normalt 
resande innan utbrottet av covid-19. 

I augusti prognostiserades biljettintäkterna till 62,7 mnkr, vilket är 3,1 mnkr högre än utfallet på 59,6 
mnkr. Utifrån minskat resande på grund av covid-19 så grundades prognosen för biljettintäkter på att 
biljettintäkterna skulle uppgå till 85 procent av budget från september till och med december. Totalt 
för året landade intäkterna på 70 procent av budget.  

Biljettintäkter per 
medlem (mnkr) 

Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Avvikelse 
(%) 

Utfall  
2020 

Förändring 
2021-2020 

Förändring  
(%) 

Prognos 
2021 

Jämförelse 
utfall 

Jämförelse   
(%) 

Härnösand 0,7 0,7 -0,0 -5,9 0,6 0,1 13,3 0,6 0,1 -17,0 

Kramfors 0,8 1,5 -0,7 -47,0 1,0 -0,2 -18,6 1,0 -0,2 -15,7 

Sollefteå 1,3 2,5 -1,1 -46,3 1,4 -0,1 -7,4 1,5 -0,2 -12,0 

Sundsvall 34,5 45,9 -11,4 -24,8 35,0 -0,4 -1,3 36,1 -1,5 -4,2 

Timrå 3,5 3,2 0,3 9,7 3,9 -0,3 -8,8 2,9 0,6 20,2 

Ånge 0,2 0,3 -0,1 -37,9 0,2 0,0 -0,1 0,2 0,0 3,5 

Örnsköldsvik 7,8 13,0 -5,2 -40,0 9,1 -1,3 -14,3 8,6 -0,8 -9,5 

Region 
Västernorrland 

10,6 19,0 -8,4 -44,1 12,0 -1,4 -11,8 11,8 -1,2 -10,0 

Summa intäkter  59,6 86,3 -26,7 -31,0 63,3 -3,7 -5,9 62,7 -3,1 -5,0 
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Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader uppgår till 746,7 mnkr i jämförelse med budget till 717,5 mnkr, vilket 
innebär högre kostnader motsvarande 29,3 mnkr. För den linjelagda busstrafiken har trafikavtal 
omförhandlats från incitamentsavtal till produktionsavtal, efter att budget för 2021 beslutats. I årets 
kostnader ingår fordonshyra med 29,5 mnkr, till följd av förändrad princip för mellanhavande i AB 
Transitio och Norrtåg AB, där kollektivtrafikmyndigheten istället vidarefakturerar kostnaden.  

I jämförelse med årsprognosen blev utfallet 8,4 mnkr lägre, främst till följd av lägre kostnader för 
förstärkningstrafik och färdtjänstresor.   

Verksamhetens 
kostnader (mnkr) 

Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Avvikelse 
(%) 

Utfall  
2020 

Förändring 
2021-2020 

Förändring  
(%) 

Års 
prognos 

aug 
2021 

Prognos 
avvikelse 

Prognos 
avvikelse 

(%)

Linjelagd busstrafik, 
exkl avskrivning 

-468,8 -451,2 -17,6 3,9 -443,7 -25,1 5,7 -472,3 3,5 -0,7

Särskild persontrafik 
inkl miljöincitament 

-110,1 -117,7 7,6 -6,4 -100,1 -10,0 10,0 -114,6 4,5 -3,9

Tågtrafik inkl 
biljettgiltighet 

-70,3 -75,2 4,9 -6,5 -60,8 -9,5 15,6 -70,7 0,4 -0,6

Fordonshyra -29,5 0,0 -29,5 100,0 -27,2 -2,3 8,3 -31,1 1,6 -5,3

Administrativa 
kostnader 

-56,6 -60,0 3,4 -5,6 -62,3 5,7 -9,1 -56,4 -0,2 0,4

Bankkostnad inkl 
försäljningsprovision 

-3,3 -4,7 1,4 -29,2 -3,4 0,1 -2,1 -2,9 -0,4 14,8

Stationsavgifter -1,3 -2,0 0,7 -33,3 -2,2 0,9 -39,4 -0,7 -0,6 90,5

Biljettsamverkan 
Xtrafik 

-4,0 -4,0 0,0 0,0 -2 -2,0 100,0 -4,0 0,0 0,0

Kompletteringstrafik -1,6 -2,0 0,4 -20,4 -1,7 0,1 -6,4 -1,4 -0,2 13,7

Realtid, drift och 
underhåll  

-1,1 -0,6 -0,5 87,5 -1,2 0,1 -6,3 -1,0 -0,1 12,5

Summa 
verksamhetens 
kostnader 

-746,7 -717,4 -29,3 4,1 -704,6 -42,1 6,0 -754,9 8,4 -1,1

 

Linjelagd busstrafik 

De totala kostnaderna för linjelagd busstrafik uppgår till 468,8 mnkr i jämförelse med budget om 451,2 
mnkr, med en högre kostnad med 17,7 mnkr. Trafikavtal med resandeincitament, omförhandlades till 
produktionsavtal, efter beslutad budget som baserades på en fortsatt låg återhämtningsgrad av resande. 
Det innebär att utfallet av själva trafikkostnaden 390,1 mnkr är mer korrekt än budget 368,8 mnkr. 

Miljöincitamentet, som baseras på i hur stor andel av drivmedel som körs på förnyelsebara drivmedel 
(HVO) kvarstår på samma nivåer som tidigare år.  

Förstärkningstrafik avser sådan trafik som utförs för att möta tillkommande behov inom tidtabellslagd 
trafik inom Trafikuppdraget. Förstärkningstrafiken syftar till att få med alla kunder och kan utföras 
tillfälligt eller mer långsiktigt samt på hel linje eller del av linje. Förstärkningstrafik förekommer både 
i form av oplanerad förstärkningstrafik och av planerad förstärkningstrafik. Planerad 
förstärkningstrafik kan uppstå vid trafikomläggning till följd av ombyggnad av vägnät. Kostnaden för 
förstärkningstrafiken är 0,3 mnkr lägre än budgeterad.  

I jämförelse med föregående år har kostnaderna ökat med 18,2 mnkr. Den största avvikelsen med 14,2 
mnkr hänför sig till följd av utvecklingen av index
av trafikkostnad plus incitamentskostnad, varvid det är en nettoökning med 2,7 mnkr.  

I jämförelse med prognosen blir utfallet 3,5 mnkr lägre.  Det har varit svårigheter att lämna en prognos 
för 2021 till följd av pågående covid-19 pandemi. En osäkerhet kring hur Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer kommer att slå på kollektivtrafiken såväl som fortsatta stödåtgärder till 
arbetsmarknaden. 
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Trafikkostnaden är 4,7 mnkr lägre än prognosen och det beror främst på en retroaktiv avstämning av 
trafikproduktion för 2021 för ett antal trafikområden.   

För förstärkningstrafiken är utfallet 1,5 mnkr lägre än prognosen vid augusti. Behovet befanns lägre 
av förstärkningsfordon för att anpassa de linjer med flest resande vid rusningstrafik för att kunna svara 
mot de rekommendationer som getts från Folkhälsomyndigheten. 

Trafikkostnader 
(mnkr) 

Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Avvikelse 
(%) 

Utfall  
2020 

Förändring 
2021-2020 

Förändring  
(%) 

Års 
prognos 
aug 2021 

Prognos 
avvikelse 

Prognos 
avvikelse 

(%) 

Trafikkostnad -390,1 -368,8 -21,3 5,8% -379,3 -10,8 2,8% -394,8 4,7 -1,2% 

Index -72,9 -73,5 0,6 -0,8% -58,7 -14,2 24,3% -70,3 -2,6 3,7% 

Resandeincitament 0,0 -2,7 2,7 -100,0% -8,1 8,1 -100,0% 0 0,0 -100,0% 

Miljöincitament -1,1 -1,1 0,0 3,5% -1,2 0,1 -5,1% -1 -0,1 13,9% 

Förstärkningstrafik -4,7 -5,0 0,3 -5,9% -3,3 -1,4 42,6% -6,2 1,5 -24,1% 

Summa -468,8 -451,2 -17,7 3,9% -450,5 -18,2 4,1% -472,3 3,5 -0,7% 

 

Index  

Trafikavtalen, vilka utgör lejonparten för majoriteten av myndighetens bruttokostnader, justeras 
årligen utifrån en avtalad indexmodell. Indexmodellen består främst av: AKI (arbetskostnadsindex), 
KPI (konsumentprisindex), ITPI 29-30 SPIN 2015 (prisindex för inhemsk tillgång), HVO (index för 
hydrerad vegetabilisk olja).   

Procentfördelningen mellan olika index i indexkorgarna varierar mellan trafikavtalen. För budget 2021 
är indexuppräkningen 19,4 procent för tätortstrafiken och 20,08 procent för landsbygdstrafiken.  

 

 
Diagram: Indexutveckling 2014 -2021, med prognos 2020 och preliminär december 2021 

Under året har index fortsatt påverkats i hög grad av covid-19 liksom 2020. De olika indexkorgarnas 
utveckling har påverkats framför allt av vilka beslut och stödåtgärder som stimulerat näringslivet även 
under 2021. Indexrådet har publicerat en rekommendation hur AKI bör justeras för trafikavtal. Under 
sista tertialet 2021 har index för HVO diesel haft sina högsta nivåer någonsin. 
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För samtliga trafikavtal blev utfallet 72,9 mnkr av trafikkostnad 390,7. Det sammanlagda snittindexet 
för 2021 är 18,67 procent i utfall jämfört med snitt 20 procent i budget. Utfallet 72,9 mnkr är 0,6 mnkr 
lägre än budget 73,5 mnkr.  

Jämfört med föregående års utfall om 51,7 mnkr är utfallet för 2021 21,2 mnkr högre. Utfallet 2020 
hänför sig dock till den negativa resandeutvecklingen under året, då index regleras på trafikkostnader 
inklusive resandeincitament.  

 

 
Diagram: Indexutveckling per år 2015 -2021 inklusive preliminär december 2021 

Trafikavtal med trafikstart juni 2014 har i snitt 20 procent i budget. För den indexkorg som till största 
del regleras utifrån tätortstrafiken uppgår snittindex tom december 2021 från trafikstart juni 2014 till 
18,53 procent i jämförelse med budget 19,04 procent. Motsvarande indexkorg som till största del 
återfinns inom landsbygdstrafiken uppgår index till 19,39 procent i jämförelse med budget 20,08 
procent.  

För trafikavtal linje 40 som trafikerar Örnsköldsvik-Sollefteå-Östersund med trafikstart december 
2020, var utfallet 1,77 procent. 

Linje 50 som trafikerar Örnsköldsvik-Härnösand med trafikstart december 2016, var utfallet 18,31 
procent. 

I jämförelse med prognosen från augusti 70,3 mnkr, så är utfallet av index 2,6 mnkr högre. Främst till 
följd av utvecklingen av HVO index under sista tertialet som ingår i indexkorgen. 

Särskild persontrafik  

Kostnaden för den särskilda persontrafiken uppgår till 110,0 mnkr och budgeten uppgår till 117,3 
mnkr. Budgetavvikelsen är 7,2 mnkr vilket motsvarar en minskning på 6 procent. Budgetavvikelsen 
beror främst på covid-19, som lett till att resandet har fortsatt varit på en låg nivå under året vilket 
medför lägre kostnader. I strävan med att minska smittspridningen har begränsningar av samåkning i 
fordonen införts, vilket ger mindre besparing och högre kostnad per resa. Nytt trafikavtal trädde i 
kraft i juni månad där ersättningen är en kombination av fast samt en rörlig ersättning. Sollefteå 
kommun har från juni överlämnat samordningen till Din Tur kundcenter vilket ger en 
kostnadsbesparing när kommunens resor kan samordnas med regionens sjukresor. 

En effekt av justeringen 2020, till följd av omräkningen av färdtjänstindex för den särskilda 
persontrafiken, är att även egenavgifterna påverkades. Därmed har en ny beräkning av 
egenavgifterna genomförts för perioden januari 2016  oktober 2020 och belastar årets resultat med 
0,6 mnkr.    
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Kostnaden för Region Västernorrlands sjukresor uppgår till 79,2 mnkr och i jämförelse med 
föregående år visar det en kostnadsökning med 9,3 mnkr. Budgetavvikelsen för sjukresor är 2 
procent och motsvarar 1,3 mnkr. Antalet sjukresor har i jämförelse med tidigare år ökat med 1 627 
resor till 137 905. Andelen samordnade sjukresor är 12 procent lägre än föregående år vilket är en 
bidragande orsak till ökade kostnader. 1 september tog regionen bort den tidigare rabatterade 
egenavgiften för personer med färdtjänsttillstånd som medför högre intäkter och lägre kostnader.  

Kostnaden för Örnsköldsviks kommun är 3,6 mnkr lägre än budgeterat och i jämförelse med 
föregående år är det en kostnadsökning på 33 procent. Resandet har ökat med 4 718 resor vilket 
motsvarar en resandeökning på 16 procent.    

Härnösands kommun har en budgetavvikelse på 37 procent lägre kostnader och i jämförelse med 
föregående år är kostnaden 0,2 mnkr högre. Resandevolymen har ökat med 7 procent till 20 243 
resor.    

Budgetavvikelsen i Ånge kommun redovisar 0,1 mnkr lägre kostnader och i jämförelse med 
föregående år är kostnadsökningen 1,2 mnkr. Antalet resor har ökat med 1 743 resor till 7 401 som 
motsvarar 31 procent. Färdtjänsttillstånden har minskat till 299 jämfört med 336 föregående år. 

För Timrå kommun är budgetavvikelsen 1,9 mnkr lägre kostnader. Jämfört med föregående år har 
kostnaderna ökat med 0,3 mnkr vilket motsvarar 10 procent. Resandet har ökat med 16 procent till 
18 620 resor och antalet färdtjänsttillstånd ökat från 667 till 704.  

Kramfors kommun redovisar 0,1 mnkr lägre kostnader än föregående år och budgetavvikelsen visar 
på 30 procent lägre kostnader än budgeterat. Antalet resor har minskat med 2 procent vilket 
motsvarar 467 resor. Färdtjänsttillstånden har minskat från 936 till 907 i jämförelse mellan åren. 

 

Särskild persontrafik mnkr Utfall 2021 
Budget 

2021 
Budget-

avvikelse 
Avvikelse 

(%) 
Utfall 2020 

Förändring 
2021 2020 

Förändring 
2021 2020 

(%) 

Region Västernorrland -79,2 -77,8 -1,3 2% -69,9 -9,3 13% 
Ånge kommun -3,3 -3,4 0,1 -3% -2,1 -1,2 56% 
Sundsvalls kommun 0,0 -0,1 0,0 0% 0,0 0,0 0% 
Timrå kommun -3,1 -5,0 1,9 -38% -2,8 -0,3 10% 
Härnösands kommun -3,7 -5,8 2,1 -37% -3,5 -0,2 4% 
Kramfors kommun -8,5 -12,2 3,6 -30% -8,6 0,1 -1% 
Sollefteå kommun -2,7 0,0 -2,7 9012% 0,0 -2,7 100% 

Örnsköldsviks kommun -9,5 -13,0 3,6 -27% -7,1 -2,3 33% 

Summa  -110,0 -117,3 7,2 -6% -58,7 -16 27% 

 

Administration  Förvaltningens nettokostnader 

Under 2021 slutfördes den omorganisation som påbörjades 2020 av främst kontoret i Kramfors. I 
samband med det arbetet har även strukturen omarbetats varvid kostnadsuppföljningen blir 
missvisande. En omarbetning av budget 2021 för den nya strukturen pågår inför anpassning till budget 
för 2022, varför utfall visas på en övergripande nivå. 

De administrativa nettokostnaderna uppgår till 52,4 mnkr vilket är 4,1 mnkr lägre än budget. För 2020 
har personalkostnader till följd av uppsägningar reserverats för personalavveckling under 2021.  

Det som även påverkar budgetavvikelsen är vakanta tjänster, tjänstledigheter samt ett minskat behov 
av vikarier på Din Tur kundcenter, till följd av covid-19. Minskade kostnader för resor, utbildning och 
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möten på annan ort har utgått och ersatts med digitala möten i större utsträckning, vilket lett till 
minskade kostnader. I Kramfors har kontorsytan minskats under hösten 2021. 

Jämfört med föregående år om 55,2 mnkr är kostnaden 3,1 mnkr lägre. En förändring inom fördelning 
personalkostnader Ånge påverkar, samt även en viss återtillsättning av vakanta tjänster samt 
vikarietäckning under hösten 2021. 

Förbundsdirektionens kostnader uppgår till 0,8 mnkr jämfört med budget 0,4 mnkr vilket är en 
budgetavvikelse med 0,4 mnkr. Till följd av den rådande situationen under året med covid-19 samt det 
pågående arbetet med nytt Trafikförsörjningsprogram har fler möten genomförts.  

För Marknad är intäkterna 0,2 mnkr högre än budget och det beror på att försäljningen av reklamplats 
på buss återhämtat sig något under hösten 2021, så att ett utfall av rörliga ersättning uppnåtts. 

Verksamhet, mnkr 
Utfall 2021 Budget 2021 Budget-

avvikelse 
nettokost. 

Budget-
avvikelse 

% 

Prognos 
aug 2021 
nettokost 

Netto-
kostnad 

2020Intäkt Kostnad 
Netto-

kostnad 
Intäkt Kostnad 

Netto-
kostnad 

Kramfors 1,7 -36,2 -34,5 0,6 -36,8 -36,2 1,7 -4,7 -35,5 -38,4 
Ånge 3,1 -19,2 -16,1 3,2 -21,0 -17,8 1,7 -9,7 -15,0 -15,1 
Central 
bedömningsfunktion 

0 -1,8 -1,8 0,0 -2,5 -2,5 0,7 -27,3 -2,0 -2,0 

Summa 4,8 -57,2 -52,4 3,8 -60,4 -56,6 4,1 -7,2 -52,5 -55,5 

  

Avskrivningar 

Under 2021 har projektet med nytt biljettsystem 2022 - 2024 startats och investeringskostnader utföll 
redan under året. Ett servicefordon är anskaffat under året. Det har även gjorts utrangeringar av äldre 
inventarier. 

I jämförelse med föregående år, ingick nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar med 1,3 mnkr 
2020.  

Avskrivning, mnkr 
Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Budget- 
avvikelse 

% 

Netto 
kostnad 

2020 

Prognos 
aug 2021 

Prognos 
avvikelse 

Prognos 
avvikelse 

(%) 

Immateriella tillgångar -0,4 -0,2 -0,2 93,8 -0,2 -0,2 -0,2 93,8 

Optiska läsare -0,2 -0,7 0,5 -75,4 -0,8 -0,7 0,5 -75,4 

Inventarier -0,3 -0,4 0,1 -19,4 -0,3 -0,4 0,1 -19,4 

Biljettmaskin -0,3 -0,2 -0,1 64,2 -0,2 -0,2 -0,1 64,2 

Fordon -0,1 0,0 -0,1 100,0 0 0 -0,1 100,0 

Nedskriv finans anl tillg 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 0 0,0 0,0 

Summa -1,2 -1,5 0,3 -17,2 -2,6 -1,5 0,3 -17,2 
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Verksamhetens nettokostnad fördelad per medlem

Nedan redovisas nettokostnad per medlem. I nettokostnaden exkluderas kommunernas intäkter för 
subventionerade produkter eftersom det är en intäkt för kommunalförbundet men tillika en kostnad 
hos respektive kommun med subventionerade produkter.  

Utfallet för verksamhetens nettokostnader uppgår till 597,7 mnkr. I budget låg nettokostnaderna på 
592,6 mnkr och i augusti prognostiseras verksamhetens nettokostnad till 607 mnkr.  

Verksamhetens 
nettokostnad (mnkr) 

Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Avvikelse 
(%) 

Utfall  
2020 

Förändring 
2021-2020 

Förändring  
(%) 

Prognos 
aug 
2021 

Prognos 
avvikelse 

Prognos 
avvikelse 

(%) 
Region -259,3 -262,9 3,6 -1,4 -243,8 -15,5 6,4 -265,7 6,4 -2,4 
Ånge kommun -10,9 -11,8 0,8 -6,9 -9,8 -1,1 11,3 -11,3 0,3 -2,9 

Sundsvalls kommun -147,6 -134,7 -12,9 -9,5 -133,3 -14,3 10,7 -144,3 -3,2 2,2 

Timrå kommun -19,2 -21,7 2,5 -11,4 -17,5 -1,7 9,6 -20,4 1,1 -5,6 

Härnösands kommun -32,4 -36,3 3,9 -10,8 -33,2 0,8 -2,5 -34,1 1,8 -5,1 

Kramfors kommun -27,0 -30,0 3,0 -9,9 -27,0 0,0 0,0 -28,1 1,1 -3,8 

Sollefteå kommun -17,5 -14,9 -2,6 17,8 -15,0 -2,5 16,4 -16,7 -0,8 4,7 
Örnsköldsviks 
kommun

-83,8 -80,4 -3,3 4,1 -83,2 -0,5 0,6 -86,4 2,6 -3,0 

Summa -597,7 -592,6 -5,1 0,9 -562,9 -34,8 6,2 -607,0 9,3 -1,5 

 

Medlemsbidrag fördelad per medlem 

I medlemsbidraget ingår även intäkter för subventionerade produkter. Medlemsbidraget uppgår till 
482,6 mnkr vilket kan jämföras med budget på 437 mnkr och utfall 2020 med 423,1 mnkr. De 
medlemmar med störst avvikelse är Härnösands kommun, Sundsvalls Kommun och Örnsköldsviks 
kommun. Sammantaget för alla medlemmar är att Trafikverkets bidrag på totalt 16,2 mnkr inte fanns 
med i budget. 

Härnösands kommun minskade sina subventionsintäkter för vuxna, barn och seniorer med drygt 11 
mnkr mot budget. Kostnaden för särskild persontrafik minskade med 2,1 mnkr.  

Sundsvalls kommun minskade sina totala subventionsintäkter med 15,2 mnkr mot budget och 
biljettintäkter med drygt 8 mnkr. Även intäkter från skolor minskade med över 2 mnkr. 
Trafikkostnader tätort ökade med 8,3 mnkr och för landsbygdstrafiken med 2,4 mnkr. 

 Örnsköldsviks kommun minskar sina subventionsintäkter med nästan 6 mnkr och biljettintäkter med 
5,2 mnkr. Kostnader för tätortstrafiken ökar med 5,8 mnkr mot budget. De största beståndsdelarna i 
ökade kostnader är trafikkostnader. Den särskilda persontrafiken har minskade kostnader jämfört med 
budget med 3,6 mnkr. Bidrag Trafikverket står också för en positiv avvikelse på 2,6 mnkr. 

 

Sammantaget för medlemsbidraget var avvikelsen nästan 10 procent lägre för utfallet för året jämfört 
med prognosen per augusti.  

Störst fluktuation mellan prognosen och utfallet har Härnösands kommun, Örnsköldsviks kommun 
och Timrå kommun. För Härnösands kommun sker en minskning med nästan 28 procent jämfört 
med årets andra årsprognos och motsvarande för Örnsköldsvik är 9 procent. Härnösands kommun 
har en kostnadsminskning på 1 mnkr jämfört med årets andra prognos. Kostnaderna för särskild 
persontrafik för Härnösand minskar också med 0,5 mnkr. 

Medlemsbidrag 
(mnkr) 

Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Avvikelse 
(%) 

Utfall  
2020 

Förändring 
2021-2020 

Förändring  
(%) 

Prognos 
aug 
2021 

Prognos 
avvikelse 

Prognos 
avvikelse 

(%)

Region 
Västernorrland 

254,8 257,8 -3,0 -1,2 238,8 16,0 6,7 261,2 -6,5 -2,5 

Ånge kommun 10,9 11,8 -0,8 -6,9 9,8 1,1 11,3 11,3 -0,3 -2,9 

Sundsvalls kommun 101,8 67,6 34,2 50,6 69,2 32,6 47,1 97,0 4,9 5,0 

Timrå kommun 19,2 21,7 -2,5 -11,4 17,5 1,7 9,6 20,4 -1,1 -5,6 
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Härnösands kommun 4,1 -4,5 8,6 191,8 3,9 0,2 5,8 5,7 -1,6 -27,8 

Kramfors kommun 27,0 30,0 -3,0 -9,9 27,0 0,0 0,0 28,1 -1,1 -3,8 

Sollefteå kommun 17,5 14,9 2,6 17,8 15,0 2,5 16,4 16,7 0,8 4,7 
Örnsköldsviks 
kommun 

47,2 37,8 9,4 25,0 41,8 5,4 13,0 51,9 -4,7 -9,0 

Summa 482,6 437,0 45,6 10,4 423,1 59,5 14,1 492,2 -9,6 -2,0 

 

 

Sammanställd redovisning 

Utöver kärnverksamheten har kommunalförbundet intressen i andra bolag som på något sätt bidrar till 
att utveckla länets kollektivtrafik. Nedan ges en kortfattad beskrivning av de bolag där ägarandelen 
uppgår till fem procent eller mer.  

 

Västernorrlands läns Trafik AB 

Västernorrlands läns Trafik AB är ett helägt vilande dotterbolag vars syfte är behålla varumärket i 
kommunalförbundets ägo. 

Bussgods i Västernorrland AB 

Bussgods i Västernorrland AB är från och med 2017 ett helägt dotterbolag. Verksamheten bedrivs i 
egen regi på tre godsterminaler. Bussgods har ett 40-tal in- och utlämningsställen i länet. Ett arbete 
med att bilda ett gemensamt bussgodsbolag med tre ägare Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland 
har pågått sedan 2017. Arbetet beräknades vara klart under 2019 med det nya gemensamma bolaget 
Bussgods i Norr AB. Under januari 2019 pausade Norrbotten den planerade fusionen av 
norrlandslänens bussgodsbolag för att göra en genomlysning av Bussgods Norrbotten AB på grund av 
negativt resultat 2018. I mitten av maj 2019 kom beskedet att Norrbotten kommer att avveckla sin 
bussgodsverksamhet den sista december 2021. De minskade godsflödena från Norrbotten mynnar ut i 
att alla bussgodsbolag i norrlandslänen tappar frakter och det medför att omsättning och resultat 
minskar. 

Förbundsdirektionen har inlett en dialog med Västerbotten om en möjlig framtida lösning av 
godstransporter i Västernorrland. 

 

Under hösten har nya diskussioner förts med Bussgods i Norr om ett övertagande från deras sida av 
Bussgods i Västernorrland. 

 

Under början av 2021 har effekter av Covid-19 fortsatt precis som under 2020, vilket medfört ett tapp 
på 6% av den totala omsättningen. Mitten och senare delen av 2021 har omsättningen dock varit god 
med positiv påverkan på resultat och likviditet. Tappet på privatmarknaden har dock inte återhämtats.  

 

Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrlands län

Västernorrlands läns 
Trafik AB 

ägarandel 100% 
(vilande)

Bussgods  i 
Västernorrland AB

ägarandel 100%

Norrtåg AB 
ägarandel 25%

AB Transitio 
ägarandel 5%                 
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Norrtåg AB

Kommunalförbundet äger 25 procent av Norrtåg AB. Övriga ägare är Region Jämtland Härjedalen, 
Länstrafiken i Västerbotten AB och Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens 
län. Norrtåg AB skall i enlighet med ägarnas uppdrag bedriva regional persontrafik med tåg. 
Kommunalförbundets andel av finansieringen är 34 procent baserat på kilometerproduktion och antal 
personkilometer i Västernorrland. 

Under året har kvaliteten i trafiken påverkats till stor del av den snörika vintern, stora belastningar på 
infrastruktur har medfört trafikstörningar vilket påverkat trafikkvalitet negativt. Under sommaren har 
det varit omfattande banarbeten och fortsatt infrastrukturstörningar till följd av urspårningar av 
godståg, åsknedslag i teknikskåp och ERTMS störningar på Haparandabanan för att nämna några 
orsaker. Även klimatförändringar får redan idag stor påverkan på infrastrukturen. 

Resandet har under det senaste kvartalet minskat med 6% jämfört med föregående år och med 38% 
jämfört med normalåret 2019. Vi befinner oss fortfarande i en pandemi och många arbetar mestadels 
eller delvis hemifrån. Flera insatser genomförs för att återfå resandet till exempel pensionärsrabatter.  

Norrtåg har tillsammans med RKM i de fyra nordligaste länen träffat ett nytt samverkansavtal med 
Trafikverket som börjar gälla from augusti 2021. I det nya samverkansavtalet ökar statens 
medfinansiering till Norrtågstrafiken från dagens 50 miljoner kronor per år till 90 miljoner, i syfte att 
säkerställa god tillgänglighet med tåg i norra Sverige. Under året har även ersättning för uteblivna 
kommersiella avgångar under 2020.  

Län (belopp i tkr) 
Skuld         

2021-01-01 
Trafikkostnad 

2021 
Inbetalt 

2021 

Reglering 
av 

fordonshyra 

Återbet av 
skuld 

Skuld 
2021-12-31 

Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrland 

-13 114 68 588 -67 228 -737  -12 491 

Region Jämtland Härjedalen -2 822 29 616 -30 285 74            -3 

Länstrafiken i Västerbotten AB -20 780 53 222 -53 853 936 10 400 -10 075 

Kollektivtrafikmyndigheten i 
Norrbotten 

-8 467 38 902 -39 166 -273  -9 004 

Summa  190 328 -190 533 0 10 400  

Summa skuld aktieägare -45 183     -34 987 

 

Norrtåg AB erhåller fakturor kvartalsvis avseende fordonshyresavtal från Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. 

AB Transitio  

Kommunalförbundet äger 5 procent av AB Transitio tillsammans med 19 andra regioner och 
kollektivtrafikmyndigheter. Bolaget har som huvuduppgift att på olika sätt stödja aktieägare avseende 
frågor om upphandling och finansiering av spårfordon och reservdelar. Bolaget har tillika en uppgift 
avseende anskaffande, uthyrning, förvaltning och underhåll av spårfordon, högvärdeskomponenter 
avseende spårfordon och reservdelar avseende spårfordon. Bolaget skall också förvalta tidigare 
genomförda finansieringar.  

AB Transitio fakturerar kvartalsvis aktuella fordonshyresavtal till Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. 

 

Koncernens mellanhavanden 

Kommunalförbundets och Norrtågs mellanhavanden har minskat med 1,8 mnkr  
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Kommunalförbundets och Bussgods mellanhavanden har minskat med 0,2 mnkr. 

Kommunalförbundets och AB Transitios mellanhavanden har ökat med 29,4 mnkr.  
 

Försäljning (mnkr) 
Köpare 

2021 
Säljare 
2021 

Köpare 
2020 

Säljare 
2020 

Köpare 
2019 

Säljare 
2019 

Köpare 
2018 

Säljare 
2018 

Kommunalförbundet 31,9 0,3 4,2 0,5 8,2 0,5 7,4 0,3 

Norrtåg AB  2,4  4,2  8,2  7,4 

Bussgods AB 0,3  0,5  0,5  0,3  

Västernorrlands läns Trafik AB         

AB Transitio  29,4       

 

Driftsbidrag (mnkr) 
Givare 
2021 

Mottagare 
2021 

Givare 
2020 

Mottagare 
2020 

Givare 
2019 

Mottagare 
2019 

Givare 
2018 

Mottagare 
2018 

Kommunalförbundet  67,9  56,7  47,7  41,7  

Norrtåg AB  67,9  56,7  47,7  41,7 

Bussgods AB         

Västernorrlands läns Trafik 
AB  

        

AB Transitio         

 

Samlad bedömning om god ekonomisk hushållning  

Någon Mål och resursplan för koncernen har kommunalförbundet ej upprättat tidigare år, ej heller för 
2021, varför det inte finns någon sammanställning eller jämförelse av utfall mot budget.  

Ekonomiska rapporter 

Resultaträkning 

Förändring från och med 2021, av rubricering för driftsbidrag till Norrtåg i koncernkonsolideringen. 
Justerad från Verksamhetens intäkter och återfinns i Medlemsbidrag för både 2020 och 2021. 

Belopp i mnkr Not 
  Kommunalförbundet   

Sammanställd 
redovisning 

2021 2020 Prognos 2021 
Budget 

2021 
2021 2020 

Verksamhetens intäkter inkl 
jämförelsestörande poster 

2 150,3 144,4 149,0 125,6 252,9 205,2 

Verksamhetens kostnader 3 -746,7 -704,6 -754,9 -717,4 -862,7 -766,3 

Avskrivningar 4 -1,2 -2,6 -0,9 -0,8    -13,4 -1,9 

Verksamhetens nettokostnader  -597,7 -562,9 -606,8 -592,6 -623,1 -563,0 

Kommunala biljettsubventioner 5 115,1 139,8 114,7 155,6 115,1 139,8 

Medlemsbidrag 6 482,6 423,1 492,1 437,0 513,2 423,1 

Verksamhetens resultat  0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 -0,1 

Finansiella intäkter 12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 

Finansiella kostnader 12 0,0 0,0 0,0 0,0  -4,6 -0,1 

Resultat efter finansiella poster   0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 -0,1 

Extraordinära poster  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 

Årets resultat   0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 -0,1 
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Balansräkning 

Belopp i mnkr Not 
Kommunalförbundet Sammanställd redovisning 

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

TILLGÅNGAR           

Anläggningstillgångar    
 

  

Immateriella anläggningstillgångar 
 

    

Förvärvade system  7 0,9 0,2 0,9 0,2 
      

Materiella anläggningstillgångar 
 

    

Maskiner och inventarier 7 1,7 1,8 280,7 4,2 
      

Finansiella anläggningstillgångar 
 

    

Aktier i dotterbolag och intressebolag 8 17,1 17,1 0,0 1,0 

Andra långfristiga värdepappersinnehav  0,0 0,0 58,5 0,1 

Långfristiga fordringar   0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa finansiella anläggningstillgångar   17,1 17,1  58,5 1,1 

Summa anläggningstillgångar   19,7 19,1 340,1 5,5 

  
    

Omsättningstillgångar  
    

Kortfristiga placeringar 9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kortfristiga fordringar 10 113,2 97,6 133,1 93,7 

Kassa och bank 14 117,0 130,2  180,0 154,6 

Summa omsättningstillgångar   230,2 227,8  313,1 248,3 

SUMMA TILLGÅNGAR   249,9 246,8 653,2 253,8 
    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

Eget kapital    
   

Eget kapital  0,0 0,0 0,0 0,0 

Reservfond  0,0 0,0 -0,4 0,0 

Balanserat resultat  1,3 1,3 2,6 1,4 

Årets resultat   0,0 0,0  0,7 -0,1 

Summa eget kapital  1,3 1,3 2,9 1,3 
 

  
 

 
 

Avsättningar   
 

 
 

Avsättningar för pensioner  0,0 0,0 0,0 0,0 

Andra avsättningar   0,0 0,0  22,7 4,0 

Summa avsättningar  0,0 0,0 22,7 4,0 

Skulder  
    

Långfristiga skulder  0,0 0,0 290,8 0,3 

Kortfristiga skulder 11 248,6 245,5  336,8 248,1 

Summa skulder   248,6 245,5  627,6 248,4 
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SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

 
249,9 291,1 653,2 253,8

 

Kassaflödesanalys 

Belopp i mnkr Not 

Kommunalförbundet Sammanställd redovisning 

2021-01-01 
2021-12-31 

2020-01-01 
2020-12-31 

2021-01-01 
2021-12-31 

2020-01-01 
2020-12-31 

Den löpande verksamheten 

12 

    

Resultat efter finansiella poster 0,0 0,0 0,7 -0,1 

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet 13 1,2 2,6 8,5 1,9 

Betald inkomstskatt  0,0  0,0  2,0 0,0 

Kassaflöden från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 

   1,2 2,6  11,4 1,8 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital     

Ökning(-) minskning(+) av kortfristiga fordringar -15,7 -14,1 -29,0 -13,7 

Ökning(+) minskning(-) av kortfristiga skulder  3,2 4,3  8,0 3,4 

Kassaflöden från den löpande verksamheten -11,3 -7,2 -9,6 -8,5 

Investeringsverksamheten  
 

 
 

Lämnat kapitaltillskott 0,0 0,0 0,0 0,0 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar                             -1,9 -1,3 -2,8 -2,3 

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,5 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 -1,0 0,0 

Avyttring immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tillkommande dotterföretag, netto likvidpåverkan            14 0,0 0,0 38,0 0,0 

Förvärv av finansiella tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Avyttring av finansiella tillgångar  0,0 0,0  0,0 0,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1,9 -1,3 35,2 -1,8 

Finansieringsverksamheten      

Upptagna lån  0,0 0,0 0,0 0,8 

Amortering   0,0 0,0  0,0 -0,2 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 0,0 0,0 0,6 

Årets kassaflöde  -12,0 -8,5 25,6 -9,7 

Likvida medel vid periodens början 15 130,1 138,6 154,6 164,4 

Likvida medel vid periodens slut 15 117,0 130,1 180,0 154,6 

 

 

Noter  

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Kommunalförbundets Årsredovisning är i allt väsentligt upprättad enligt kommunallagen, lag 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt de rekommendationer och 
informationer som Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) utarbetat. Detta innebär sammantaget 
att årsredovisningen är upprättad i enlighet med god redovisningssed.  
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Intäkter

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras kommunalförbundet och om intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Periodiseringar  

Periodisering av inkomster och utgifter sker enligt god redovisningssed. Det innebär att inkomster och 
utgifter bokförs på de perioder de intjänats respektive förbrukats. 

Fordringar  

Fordringar upptas till de belopp de beräknas inflyta med.  

Jämförelsestörande poster 

Som jämförelsestörande poster behandlas intäkter och kostnader som inte utgör den normala 
verksamheten samt är väsentliga belopp. 

 

Tillgångar/Skulder 

Överordnad princip för värdering av tillgångar och skulder är försiktighetsprincipen som innebär att 
skulder inte undervärderas och tillgångar inte övervärderas. 

Finansiella anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar värderas till som huvudregel till anskaffningsvärdet, men om värdet 
är lägre på balansdagen kan det väljas. 

Materiella och immateriella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar avser investeringar med en ekonomisk livslängd på minst tre år och 
ett anskaffningsvärde som uppgår till minst ett halvt basbelopp. Materiella anläggningstillgångar 
avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Huvudsakligen tillämpas följande 
linjära avskrivningstider: 

Tillämpade avskrivningstider            ÅR 

Bussar 5 
Inventarier 5 
Biljettmaskiner 5 
Datorer 3 

RKR:s rekommendation 11,4 om materiella anläggningstillgångar, innehåller explicit krav på 
komponentavskrivning, vilket ej tillämpas, då kommunalförbundet inte har tillgångar vars restvärde 
överstiger 1 mkr, eller där kvarvarande nyttjandeperioden är på mer är 10 år. 

Immateriella anläggningstillgångar avser investeringar avseende utgifter för utvecklingsarbete som 
är av väsentligt värde för kommunalförbundets verksamhet under kommande år. Investeringarna ska 
vara hänförbara till att en ökad service pontential kan uppnås. Immateriella anläggningstillgångar 
avskrivs på fem år. Omprövning av nyttjandeperiod ska ske i slutet av varje räkenskapsår och 
eventuellt en annan avskrivningsperiod fastställas. 

 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller med en nyttjandeperiod på minst tre år, 
klassificeras som anläggningstillgång. Inventarier vars värde understiger ett halvt basbelopp avskrivs 
direkt. 
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Skulder

Skulder värderas till det belopp som det med tillförlitlighet omfattar. Huvudprincipen är att de skulder 
som beräknas betalas inom ett år från balansdagen redovisas som kortfristig skuld. Övriga skulder är 
långfristiga. 

Avsättningar 

En avsättning redovisas i balansräkningen när en legal eller informell förpliktelse uppstår som en följd 
av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer krävas för att reglera 
åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

Leasing 

Alla leasingavtal redovisas som nyttjanderättsavtal och leasingavgiften fördelas linjärt över 
leasingperioden. Bussar som redovisas som anläggningstillgång leasas ut till upphandlade trafikföretag 
till en avgift om 0 kr.  

Sammanställda räkenskaper 

Syftet med de sammanställda räkenskaperna är att ge en sammanfattande bild av koncernens 
ekonomiska ställning. Klyvningsmetoden (proportionell konsolidering) används vid framtagandet av 
de sammanställda räkenskaperna. Förutom Kommunalförbundet ingår de helägda bolagen Bussgods 
i Västernorrland AB och Västernorrlands läns Trafik AB. Dessutom ingår det till 25 % ägda bolaget 
Norrtåg AB samt det till 5% ägda bolaget AB Transitio. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen upprättas enlig indirektmetod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medför in- och utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och 
banktillgodohavanden. 

Noter till resultaträkningen 

Belopp i mnkr 

 
Kommunalförbundet 

Sammanställd 
redovisning 

2021 2020 2021 2020 

Not 2 Verksamhetens intäkter, inkl jämförelsestörande poster 150,3 144,4 252,9 205,2 

 Biljettintäkter 62,0 67,6 62,0 67,6 

 Skolkortsintäkter 15,4 16,1 15,4 16,1 

 Resplusintäkter 3,1 2,0 3,1 2,0 

 Fraktintäkter 0,3 0,5 24,1 17,8 

 Bidrag Trafikverket (biljett) 16,3 15,2 37,6 31,0 

 Bidrag Trafikverket samverkande system 3,5 3,4 3,5 3,4 

 EU-bidrag 0,4 3,9 0,4 3,9 

 Tåghyror 31,4 30,8 82,1 35,9 

 Ersättning resande med RKTM färdbevis 0,0 0,0 1,6 2,8 

 Driftsbidrag 0,0 0,0 0,0 24,4 

 Övriga intäkter 18,0 4,9 23,1 0,2 

    

Not 3 Verksamhetens kostnader -746,7 -704,6 -862,7 -766,3 

 Trafikkostnader -656,2 -641,7 -756,4 -689,3 

 Tåghyra  -29,5 0,0 -29,5 0,0 

 Personalkostnader inkl direktionen -33,9 -39,5 -49,7 -47,9 
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 IT-system (avtal, drift, underhåll, support) -11,0 -10,5 -11,0 -10,5 

 Lokalkostnader -1,9 -2,1 -1,9 -2,1 

 Konsultkostnader -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 

 Övriga kostnader -12,6 -9,2 -12,6 -14,9 

  

 Avsättning för latent skatt har reserverats för i den sammanställda redovisningen med 0.1 mnkr avseende AB Transitio. 

    

Not 4 Avskrivningar och nedskrivningar  1,2 2,6 13,4 1,9 

 Avskrivning immateriella tillgångar 0,4 0,0 0,4 0,0 

 Avskrivning maskiner och inventarier 0,8 1,3 13,0 1,9 

 Nedskrivning 0,0 1,3 0,0 0,0 

      

Not 5 Kommunal biljettsubvention 115,1 139,8 115,1 139,8 

 Sundsvalls kommun 48,0 66,8 48,0 66,8 

 Örnsköldsviks kommun 36,6 41,6 36,6 41,6 

 Härnösands kommun 30,5 31,4 30,5 31,4 

      

      

Not 6 Medlemsbidrag 482,6 423,1 513,2 423,1 

 Region Västernorrland 254,8 238,8 254,8 238,8 

 Sundsvalls kommun 101,8 69,2 101,8 69,2 

 Örnsköldsviks kommun 47,2 41,8 47,2 41,8 

 Härnösands kommun 4,1 3,9 4,1 3,9 

 Kramfors kommun 27,0 27,0 27,0 27,0 

 Sollefteå kommun 17,5 15,0 17,5 15,0 

 Timrå kommun 19,2 17,5 19,2 17,5 

 Ånge kommun 10,9 9,8 10,9 9,8 

 Norrtåg AB  0,0 0,0 30,6 0,0 

 

Noter till balansräkningen 

Belopp i mnkr 
Kommunalförbundet 

Sammanställd 
redovisning 

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

     

Not 7 Materiella och immateriella anläggningstillgångar     

 Ingående anskaffningsvärden 44,1 51,6 49,0 56,4 

 Årets anskaffningar 1,9 1,3 2,8 1,5 

 Tillkommande dotterbolag 0,0 0,0 277,7 0,0 

 Försäljningar och utrangeringar -6,2 -8,8 -7,1 -8,9 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 39,8 44,1 322,0 49,0 

      

 Ingående avskrivningar -42,2 -49,6 -45,8 -52,4 
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 Försäljningar och utrangeringar 6,2 8,8 6,7 8,9 

 Avskrivningar -1,2 -1,4 -1,7 -2,3 

 Utgående ackumulerade avskrivningar -37,2 -42,2 -40,4 -45,8 

      

  2,6 1,9 281,6 4,4 

      

Belopp i mnkr 
Kommunalförbundet 

Sammanställd 
redovisning 

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

     

Not 8 
Finansiella 
anläggningstillgångar Antal Kvotvärde, kr 

Bokfört 
värde 

Bokfört 
värde 

Bokfört 
värde 

Bokfört 
värde 

 Avseende andelar i andra bolag       

 Transitio AB 1000 100 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Norrtåg AB 500 1 000 0,5 0,5 0,0 0,0 

 Västernorrlands läns Trafik AB 15 000 1 000 15,0 15,0 0,0 0,0 

 Bussgods i Västernorrland AB 3 000 629 0,6 1,9 0,0 0,0 

 Bussgods ek förening 3 1 500 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Samtrafiken i Sverige AB 30 1 000 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Sveriges kommunikationer AB 15 100 0,0 0,0 0,0 0,0 

    17,1 18,4 1,0 1,0 

        

Not 9 Kortfristiga placeringar   0,0 0,0 0,0 0,0 

 Noterade aktier och andelar, omsättningstillgångar     

      

      

Not 10 Kortfristiga fordringar 113,2 97,6 313,1 93,7 

 Kundfordringar 58,5 46,2 71,4 49,2 

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 29,6 29,7 39,0 32,7 

 Övriga kortfristiga fordringar 25,1 21,7 202,7 11,8 

      

Not 11 Kortfristiga skulder 248,6 245,5 336,8 248,3 

 Leverantörsskulder 56,7 67,7 67,5 71,8 

 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18,0 6,5 51,2 20,5 

 Övriga kortfristiga skulder 173,9 171,3 218,1 155,7 
 

Noter till kassaflödesanalys 

Belopp i mnkr 
Kommunalförbundet 

Sammanställd 
redovisning 

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Not 12 Betalda räntor och erhållen utdelning     

 Erhållen ränta 0,0 0,1 0,2 0,0 

 Erlagd ränta 0,0 0,0 -4,6 -0,1 
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Not 13 

 
Erlagd ränta avser fordonsfinansiering för AB Transitio 
 
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet   

  

 Rearesultat vid avyttring av anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,9 0,0 

 Avskrivningar 1,2 1,3 1,3 1,9 

 Nedskrivningar finansiell anläggningstillgång 0,0 1,3 0,0 0,0 

 Ökning av avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Förändring avsättningar 0,0 0,0 7,4 0,0 

 Nedskrivning fg år påverkan eget kapital 0,0 0,0 -1,1 0,0 

  1,2 2,6 8,5 1,9 

      

Not 14 Tillkommande dotterföretag 0,0 0,0 38,0 0,0 

 Netto likvidpåverkan AB Transitio     

      

 

 

  

    

Not 15 Likvida medel     

 Följande delkomponenter ingår i likvida medel:      

 Kortfristig placering 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Kassa och bank 117 130,2 180,0 154,6 

  117,0 130,2 180,0 154,6 

      

 

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att: 

 De har en obetydlig risk för värdefluktuationer. 
 De kan lätt omvandlas till kassamedel. 
 De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten. 

      

      

      

      

    

 

 

Anläggningstillgång  

Tillgångar avsedda för stadigvarande innehav, såsom anläggningar och inventarier.  

Avskrivning  

Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar för att fördela kostnaden över tillgångens livslängd.  
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Balansräkning 

Visar den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen och hur den förändrats under året. Av balansräkningen 
framgår hur kommunalförbundet har använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar), respektive 
hur kapitalet anskaffats (lång- och kortfristiga skulder samt eget kapital).  

Budget 

En budget är en specificerad sammanfattning av sannolika intäkter och kostnader för en viss period. Det 
övergripande syftet med budgetering är att ge en prognos av kostnader och intäkter, som kan ligga till grund 
för att användas som verktyg för beslutsfattning 

Eget kapital  

Skillnaden mellan tillgångar och skulder.  

Finansiella kostnader & intäkter  

Poster som inte är direkt hänförliga till verksamheten, exempelvis räntor.  

Intäkt 

En intäkt är en periodiserad inkomst. Det vill säga, inkomsten är fördelad till den eller de perioder som den 
faktiskt avser.  

Jämförelsestörande poster  

Kostnader och intäkter som inte tillhör den ordinarie verksamheten och som är viktigt att uppmärksamma vid 
jämförelse med andra perioder.  

Kortfristiga fordringar och skulder  

Skulder och fordringar som förfaller inom ett år från balansdagen.  

Kostnader 

En kostnad är en periodiserad utgift. Det vill säga, utgiften är fördelad till den eller de perioder som den faktiskt 
avser. 

Långfristiga fordringar och skulder  

Skulder och fordringar som förfaller senare än ett år från balansdagen.  

Omsättningstillgång  

Tillgångar i likvida medel och kortfristiga fordringar med mera. Dessa tillgångar kan på kort sikt omsättas till 
likvida medel.  

Resultaträkning  

Sammanställning av årets intäkter och kostnader som visar årets resultat (förändring av eget kapital). 
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Norrtåg AB, org.nr 556758-3496

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Norrtåg AB för år 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Norrtåg 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.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Norrtåg AB.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
Norrtåg AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Norrtåg AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
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Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Norrtåg AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Umeå den dag som framgår av vår elektroniska signatur

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Huvudansvarig revisor

Peter Söderman                                               Håkan Jonsson
Auktoriserad revisor                                         Auktoriserad revisor
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Lekmannarevisorerna i 

Norrtåg AB 

2022-03-18  
 

  
 

 

 Till årsstämman för Norrtåg AB 

(organisationsnummer 556758-3496) 
 

  

 

 

Granskningsrapport år 2021 
Vi, av fullmäktige i regionerna Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och 

Jämtland Härjedalen, har granskat verksamheten i Norrtåg AB. 

Styrelse ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, 

ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksam-

heten. Lekmannarevisor har i uppdrag att granska verksamhet och intern kon-

troll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och 

mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen 

har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i 

kommunal verksamhet och fullmäktiges revisionsreglemente samt utifrån 

bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen 

har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rim-

lig grund för bedömning och prövning. Styrelsen bedömer att verksamheten 

genomfördes i enlighet med de kommunala befogenheterna. Vi gör ingen an-

nan bedömning. 

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett än-

damålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  

Vi bedömer att bolagets interna kontroll i huvudsak var tillräcklig. 

 

Granskningsrapporten är digitalt signerad. 

 

 

Mattias Sehlstedt  Bjarne Hald 

Lekmannarevisor  Lekmannarevisor 

 

 

Mikael Gäfvert  Finn Cromberger 

Lekmannarevisor  Lekmannarevisor 

 

 

Vi åberopar bifogad rapport: Grundläggande granskning år 2021 av Norrtåg 

AB, revisionskontoret Region Västerbotten. 

Comfact Signature Referensnummer: 33657SE



UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: MIKAEL GÄFVERT
TITEL, ORGANISATION: Lekmannarevisor, Norrtåg AB
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08e104b4c29854faa80f2240a8a97ff324
DATUM & TID: 2022-03-18 11:23:52 +01:00

NAMN: BJARNE HALD
TITEL, ORGANISATION: Lekmannarevisor, Norrtåg AB
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _05a3cca879a930111bdcd1d2825ac8aec8
DATUM & TID: 2022-03-19 18:47:16 +01:00

NAMN: Finn Cromberger
TITEL, ORGANISATION: Lekmannarevisor, Norrtåg AB
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _05d489ce9221eb9b8c7865835ece9add96
DATUM & TID: 2022-03-19 17:57:53 +00:00

Sida 1/2Comfact Signature Referensnummer: 33657SE



NAMN: MATTIAS SEHLSTEDT
TITEL, ORGANISATION: Lekmannarevisor, Norrtåg AB
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08a3b2e330155d70d14d131e56393b2e4f
DATUM & TID: 2022-03-21 12:20:45 +01:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-03-21 12:20:52 +01:00
Ref: 33657SE
www.comfact.se

Validera dokumentet | Användarvillkor

Sida 2/2Comfact Signature Referensnummer: 33657SE

https://app.comfact.se/signingwebsite/validate?language=sv-SE
https://app.comfact.se/signingwebsite/home/termsofuse?language=sv-SE


   
     

 
Revisionsberättelse Västernorrlands Läns Trafik AB, org. nr 556205-1101, 2021  1 (2) 

  
 
 
 

Till bolagsstämman i Västernorrlands Läns Trafik AB, org. nr 556205-1101 

Rapport om årsredovisningen   

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Västernorrlands Läns Trafik AB för år 2021.  
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Västernorrlands Läns Trafik ABs finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.  
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Västernorrlands Läns Trafik AB enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 
Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 
 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

 skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets 
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att 
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Västernorrlands Läns Trafik AB för år 2021 
samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 
Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.  

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Västernorrlands Läns Trafik AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.  
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt.  
 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
i något väsentligt avseende: 

 företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller  

 på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

 
 

 
KPMG AB   
   
   
   
Niklas Antonsson   
Auktoriserad revisor   
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Lekmannarevisor   2022-03-29 
i Västernorrlands Läns Trafik AB 

Till årsstämman i Västernorrlands Läns 
Trafik AB  

organisationsnummer 556205-1101 
 
Till direktionen i Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län  
   
  
 

Granskningsrapport för år 2021 
Jag, av direktionen i Kommunalförbundet Kollektivtrafiken i Västernorrlands län 
utsedd lekmannarevisor, har uppdraget att granska Västernorrlands Läns Trafik 
AB:s verksamhet. 

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolags-
ordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verk-
samheten.  

Lekmannarevisorer ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt 
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de 
lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen ska utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god 
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt 
utifrån bolagsordning och av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv. 

Med anledning av att bolaget är vilande har det inte funnits någon verksamhet 
eller styrning att granska eller uttala sig om. 

2022-03-29 

Thomas Jäärf 

Lekmannarevisor 

 

 

Granskningsrapporten signeras med BankID av lekmannarevisor Thomas Jäärf. 
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Enfatnn 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands Län har KPMG granskat 
förbundets årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt 
underlag för revisionsberättelsen. 

Förbundets revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som direktionen 
beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. 

Årsredovisningen 

Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några väsentliga felaktigheter i denna. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i 
enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed. 

Vi har, med reservation för de eventuella effekter av att granskningen utförts enligt de avgränsningar som anges i stycke 1.4, inte identifierat 
några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse 
att årsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning. 

Resultat 

Kommunalförbundets resultat för helåret uppgår, likt tidigare år, till 0 kr. Resultatet är enligt budget. 

Balanskrav 

Vår bedömning är att kommunalförbundet har uppnått balanskravet för helåret. 
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Underlag för revisorernas bedömning utifrån förbundsdirektionens mål 

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska förbundsdirektionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för 
god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av förbundsdirektionens beslutade 
målen för god ekonomisk hushållning. 

Bedömning av förbundsdirektionens mål med betydelse av god ekonomisk hushållning 

Vår sammanfattande bedömning är att de av direktionen fastställa målen för god ekonomisk hushållning inte uppnås. 

Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderats för förbundskoncernen som helhet. 

Vi rekommenderar att direktionen utvecklar målen/indikatorerna för god ekonomisk hushållning med indikatorer kopplade till resultat och 
ställning och för koncernen som helhet. 

Sundsvall 2022-03-29 

Lars 5k0g1un41 Lena Medin 

Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor 
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Vi har av Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands Läns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och 
årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 

Förbundets revisorer ska enligt 12 kap kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål 
som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i 
revisionsberättelsen. 

1.1 Syfte och revisionsfråga 

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om: 
D Förbundets årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallagen, lagen om kommunal bokförings- och 

redovisning och god redovisningssed i kommuner och regioner samt rekommendationer. 
> Resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som förbundsdirektionen beslutat, som är av betydelse för god 

ekonomisk hushållning 

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen. 

1.2 Revisionskriterier 

Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande 
lagar och regler bygger på följande revisionskriterier: 

D Kommunallag (KL) och lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 
D God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner 

(SKR) 
> Interna regelverk och instruktioner 
D Beslut av förbundsdirektionen 

C 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firrn of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a 
Swiss entity. All rights reserved. 

Document Classification: KPMG Public 



ni[I-futsEttniT 
1.3 Metod 

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

> Förvaltningsberättelse 
> Resultaträkning 
> Balansräkning 
> Kassaflödesanalys 
> Noter 
> Drift- och investeringsredovisning 
> Sammanställda räkenskaper 

Granskningen har genomförts genom: 

> Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen 
> Intervjuer med berörda tjänstepersoner 
> Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av 

förbundsdirektionen beslutade målen 
> Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga underlag 
> Översiktlig analys av övriga poster 

2'
JLi 
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1.4 Avgränsningar 

Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras genom 
fastställd normering av SKR och Skyrev. Detta innebär att granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor 
eller ett auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision (ISA). Som en del i vår granskning 
har vi efterfrågat ett revisionsbevis i form av ett uttalande från förbundsledningen. Förbundsdirektören och ekonomiansvarig har 
undertecknat översänt uttalande. 

Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade) i årsredovisningen. 
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring. 

I årsredovisningen har vi granskat de finansiella rapporterna med tillhörande noter samt målen för god ekonomisk hushållning. 
Sidorna 1-10 samt 22-35 har endast granskats utifrån om informationen är förenlig med de finansiella delarna. Vår granskning innebär 
att vi tar stickprov på de finansiella siffrorna och att informationen i förvaltningsberättelsen är förenlig med de finansiella delarna, dvs. 
vi  granskar inte alla belopp på nämnda sidor. Övriga sidor i årsredovisningen omfattas inte av denna granskning. 

Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen. 

1.5 Ansvarig nämnd 

Granskningen avser förbundsdirektionens årsredovisning som enligt kommunallagen ska behandlas av förbundsdirektionen. 

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen. 
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2.1 Förvaltningsberättelse 

Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, 
noter, driftredovisning, investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR). 

RKR preciserar i RKR R15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. 

Vi anser att kommunalförbundets förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R15. 

2.2 Redovisningsprinciper 

I årsredovisningen anges under avsnittet avsnittet "Noter" att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket 
avses i överensstämmelse med LKBR och RKR:s rekommendationer. 

Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat förbundets redovisningsprinciper, genom intervjuer och översiktlig kontroll, mot RKRs 
gällande rekommendationer. 

Vår bedömning är att förbundet i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer. 
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2.3 Balanskrav 

En kommun och kommunalförbund ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisa denna i förvaltningsberättelsen. 
Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid 
möjlighet att inte reglera ett negativt resultat enligt KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av 
balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR och KL. 

Kommunalförbundet redovisar en avstämning av balanskravet i förvaltningsberättelsen enligt KL. Kommunalförbundet redovisar 
nollresultat. 

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år. 

Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet. 
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2.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning 

Kommunalförbund ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana 
juridiska personer som avses i KL 10 kap. 2-6 §§. I KL stadgas även att kommunalförbund ska ha en god ekonomisk 
hushållning, vilket får ses som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna enbart 
täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar kommunalförbundens ekonomi. Enligt kommunallagens bestämmelser 
ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. 
Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av direktionen beslutade målen. 

Direktionen har i budgetdokumentet "Mål och resursplan 2021 - 2023" fastställda mål med betydelse för god ekonomisk 
hushållning. Av budgeten framgår att: 

En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart en budget i balans, utan innefattar ett krav på att resurserna används 
till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. De delmål som är särskilt betydelsefulla och ska ha uppnått godkänd 
nivå för att kollektivtrafikmyndigheten ska kunna redovisa att de har uppnått god ekonomisk hushållning är: 

• Resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet 
• Minskad negativ miljöpåverkan 
• Resurseffektiv kollektivtrafik 

Till respektive delmål framgår ett antal planerade åtgärder samt indikatorer med riktvärden för år 2021. Under målet 
resurseffektiv kollektivtrafik finns de finansiella indikatorerna. 

Vi noterar att det inte finns någon indikator kopplad till förbundets resultat och ställning. 

Vad gäller god ekonomisk hushållning hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning utvärderas för hela koncernen, d v s för förbundet och dess koncernföretag gemensamt. 
Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderats för förbundskoncernen som helhet. 

Vi rekommenderar att direktionen utvecklar målen/indikatorerna för god ekonomisk hushållning med indikatorer kopplade till 
resultat och ställning och för koncernen som helhet. 
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Av årsredovisningen framgår 

Malomrade 
EMEME"11 

 Analys 2021 Måluppfyllelse 

Resenär Vi ska resurseffektivt öka det Som en följd av covid-19 så har resandet i Nej målet uppfylls inte 
totala kollektiva resandet Västernorrlands län minskat. Generellt påverkar det alla 

indikatorer vilket är den huvudsakliga förklaringen till låg 
nivå av måluppfyllelse. 

Hållbarhet Minskad negativ miljöpåverkan Varierat utfall för indikatorerna med en Nej målet uppfylls inte 
helhetsbedömning att målet uppfylls med vissa brister. 
Andelen biodrivmedel ligger på 99,5 procent och klarar 
riktvärdet. Marknadsandelen av det motoriserade 
resande är lägre än riktvärdet. 

Hållbarhet Resurseffektiv kollektivtrafik Bedömningen är att målet inte uppfylls. Antalet resor i Nej målet uppfylls inte 
Västernorrlands län har minskat kraftigt till följd av 
covid-19 pandemin. Samordningen av resor är också 
drabbade. Det har sammantaget haft en negativ 
påverkan på målen. 

Direktionens samlade bedömning är att god ekonomisk hushållning inte nås för år 2021. Vi gör ingen annan bedömning. 

;4416 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG Intemationar), a 
Swiss entity. All rights reserved. 



2. esultrc-t EV c 311- fortsEttnin 

   

2.5 Resultaträkning 

Ett kommunalförbunds långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än kostnaderna för att inte urholka det egna kapitalet. 

Belopp i mnkr 2021-12-31 2020-12-31 Budget 2021 

Verksamhetens intäkter 150,3 144,4 125,6 

Verksamhetens kostnader -747,9 -707,2 718,2 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-597,7 -562,9 -592,6 

Subventioner 115,1 139,8 155,6 

Medlemsbidrag 482,6 423,1 437,0 

Årets resultat 0 0 0 

Kommunalförbundets nettokostnader uppgår till -597,7 mnkr vilket är 34,8 mnkr högre än samma period förra året och 5,1 mnkr högre än 
budget. Det förklaras främst av ökade kostnader mot föregående år om 42,1 mnkr och mot budget 29,3 mnkr. Ökningen förklaras främst av 
högre trafikkostnader om 17,7 mnkr mot budget och 18,2 mnkr mot föregående år, ökningen är främst hänförlig till omförhandlade trafikavtal 
samt att vidarefakturerade kostnader för fordonshyra om 29,5 mnkr tidigare har nettoredovisats. 

Ovan motverkas av högre intäkter jämfört med föregående år om 5,9 mnkr och mot budget 24,7 mnkr. Ökningen av intäkter förklaras främst 
av intäktsföring av tidigare års skuldförda bidrag om 12,7 mkr, bidrag till följd av förlorade intäkter om 16,3 mnkr samt högre intäkter avseende 
fordonshyra om 31 mkr som tidigare nettoredovisats enligt ovan. Detta motverkas av lägre biljettintäkter om totalt 37,1 mnkr. 

Minskade intäkter relaterat till subventioner är hänförligt till minskat resande under Corona pandemin. 

Vi har koncentrerat granskningen till Kollektivtrafikmyndighetens intäkter och kostnader. Vi kan således inte uttala oss om fördelningen av 
intäkter och kostnader mellan medlemmarna är korrekt redovisade baserade på den granskningen som har genomförts. 

Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter. 
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2.6 Balansräkning 

2021-12-31 2020-12-31 Sammanställd Sammanställd 
2021-12-31 2020-12-31 

Balansomslutning 249,9 246,8 653,2 253,8 

Redovisat eget kapital 1,3 1,3 2,9 1,3 

Redovisad soliditet 0,5% 0,6% 0,4% 0,6% 

Omsättningstillgångar 230,2 227,8 313,1 248,3 

Avsättningar 0,0 0,0 22,7 4,0 

Långfristiga skulder 0,0 0,0 290,8 0,3 

Kortfristiga skulder 248,6 245,5 336,8 248,1 

Balanslikviditet 92,6% 92,8% 93,0% 100,1% 

Balansomslutningen för kommunalförbundet ligger på samma nivå som föregående år. 

Balansomslutningen för koncernen uppgår till 653,2 mkr vilket är en ökning med 399,4 mkr. Ökningen förklaras av att det delägda bolaget 
AB Transitio som av kommunalförbundet ägs till 5% numera ingår i koncernen. 

© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a 
Swiss entity. All rights reserved. 

Document Classification: KPMG Public 



esultEt EV C 31- tortsEtte C 

  

2.7 Kassaflödesanalys 

Enligt LKBR 8:1 ska kassaflödesanalysen innehålla information om kommunalförbundets in- och utbetalningar under året. 
Kassaflödesanalysen beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida 
ställning. 

Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13 Kassaflödesanalys. 

Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar kommunalförbundets finansieringar och investeringar och att 
kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med gällande rekommendation. 

2.8 Driftredovisning 

Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för 
den löpande verksamheten. 
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och 
förbundsdirektionens sist beslutade budget. 

Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfyller kraven i enlighet med lagstiftningen. 

2.9 Investeringsredovisning 

Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet. 
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfallet kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och 
fullmäktiges budget samt plan för investeringsverksamheten. Vidare framgår det att fleråriga pågående och under året avslutade 
investeringar ska kunna stämmas av samt ska investeringsredovisningen även omfatta kommunala koncernföretags 
investeringar som fullmäktige tagit ställning till. 

Vår bedömning är att informationen kring investeringsverksamheten i årsredovisningen uppfyller kraven på en samlad 
investeringsredovisning i enlighet med lagstiftning och rekommendationer. 
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2.10 Sammanställda räkenskaper 

Sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern avser enligt LKBR 12:1 en sammanställning av kommunens och de 
kommunala koncernföretagens resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser samt noter. 

De sammanställda räkenskaperna innehåller förutom kommunalförbundet följande koncernföretag som redovisas i 
årsredovisningens koncernstruktur: 

Västernorrlands Läns Trafik AB, 100 % 
Bussgods i Västernorrland AB, 100% 
Norrtåg AB, 25% 
AB Transitio, 5% 

Konsolidering har skett enligt proportionell konsolideringsmetod, vilket innebär att belopp som inkluderats i den sammanställda 
redovisningens resultat- och balansräkning motsvarar ägd andel i företaget. 

Vi har inte funnit några avvikelser i vår granskning avseende de sammanställda räkenskaperna. 

Från och med 2021 ingår även AB Transito i förbundets koncernredovisning då AB Transitio anses ha en särskild ekonomisk 
betydelse för koncernen då andelen av företagets omslutning överstiger 5% av förbundets intäkter. 
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Sammanfattning
Vi har av Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrandsläns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårs-
rapporten per 2021-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

Kommunalförbundets revisorer ska enligt Kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som 
förbundsdirektionen beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för sin bedömning.

1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

- Kommunalförbundets resultat för delåret uppgår till 0 mkr (0 mkr). Då kommunalförbundet finansieras av medlemmarna via bidrag
tillämpar kommunalförbundet en fördelningsmodell för fördelning av intäkter och kostnader mellan medlemmarna. Nettokostnaden för
respektive medlem ligger sedan till grund för vad de ska betala i medlemsbidrag för att kommunalförbundet ska gå med +/- 0.

- Kommunalförbundets nettokostnad för delåret uppgår till -415,4 mkr (396,6). Prognosen för helåret uppgår till -606,8 mkr, vilket är 14,2 
mkr högre än budget. Den högre prognostiserade nettokostnaden förklaras främst av ökade kostnader om 37,5 mkr till följd av 
omförhandlade trafikavtal, vilket motverkas av högre prognostiserade intäkter om 23,4 mkr. Ökningen av intäkter jämfört med budget 
förklaras främst av intäktsföring av tidigare skuld förda bidrag om 12,7 mkr.

- Kommunalförbundets balanskravsresultat beräknas uppgå till 0 mkr för 2021.

Periodisering av förutbetalda kostnader, vi har i vår granskning noterat att posten för förutbetalda kostnader är onormalt låg, föregående år 
uppgick posten till 24,8 mkr och vid årsskiftet 25,7 mkr, vid delåret 2021 uppgår periodiseringarna endast till 2,5 mkr. Vilket skulle kunna 
innebära att det i resultaträkningen per 2021-08-31 redovisats för höga kostnader. I prognosen ska kommunalförbundet enligt uppgift tagit 
hänsyn till detta. Utredning ska ske under hösten för korrekt hantering till årsskiftet. 

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit några omständigheter 
som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och 
redovisning.
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Sammanfattning forts.
1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen ska förbundsdirektionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för
god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för
den ekonomiska förvaltningen.

Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning utvärderas för hela koncernen, d v s kommunalförbundet och dess koncernföretag gemensamt. Vi bedömer att 
målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderas för koncernen som helhet.

Vi delar förbundsdirektionens bedömning att resultatet i delårsrapporten inte är i enlighet med målen för god ekonomisk hushållning.

Sundsvall 2021-10-29

Lars Skoglund Lena Medin

Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor
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Av lag om kommunal bokföring och redovisning framgår att kommunalaförbund ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en 
period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader och högst åtta månader. Det är även 
den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av kommunfullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning 
av.

Kommunalförbundets revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som 
fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

2.1 Syfte och revisionsfråga

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:

 Kommunalförbundets delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, lag om kommunal bokföring och redovisning och 
god redovisningssed.

 Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som förbundsdirektionen beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning

Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av utlåtandet till förbundsdirektionen.

Inledning
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2.2 Avgränsning

Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2021-08-31.

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av
SKR och Skyrev. Det innebär att vi planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med begränsad säkerhet försäkra oss att
delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som
vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade
om en fullständig revision utförts.

Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk.

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.

I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Övriga delar har enbart granskats med
utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.

Denna rapport sammanfattar i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

Inledning forts.
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2.3 Revisionskriterier

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:

 Kommunallag (KL) och lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
 Interna regelverk och instruktioner
 Förbundsdirektionens beslut

Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av förbundsdirektionen beslutade målen för ekonomi och verksamhet som 
är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

2.4 Ansvarig nämnd

Granskningen avser förbundsdirektionens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § Kommunallagen ska behandlas av förbundsdirektionen.

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.

2.5 Metod

Granskningen har genomförts genom:

 Dokumentstudie av relevanta dokument
 Intervjuer med berörda tjänstemän
 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi
 Översiktlig analys av resultat- och balansräkningen

Inledning forts.
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3.1 Förvaltningsberättelse

Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR
preciserar i rekommendation 17 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att motsvara kraven på en förenklad
förvaltningsberättelse.

Vi anser att kommunalförbundets förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R17.

3.2 Bedömning av direktionens mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagens bestämmelser ska förbundsdirektionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för 
god ekonomisk hushållning.

Kommunalförbundets sammanfattande bedömning är att förbundet inte kommer att uppnå god ekonomisk hushållning vid årets slut. 
Bedömningen baseras främst på att det finansiella målet inte uppnås. 

Vi delar kommunalförbundets sammanfattande bedömning att förbundet inte kommer att uppnå god ekonomisk hushållning vid årets slut. 

Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning utvärderas för hela koncernen, d v s kommunalförbundet och dess koncernföretag gemensamt. Vi bedömer att
målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar koncernen som helhet.

Resultat av granskningen
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3.2.1 Finansiellt mål och verksamhetsmål

Vi konstaterar att dirkektionen gjort en sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning kommer att uppnås. Bedömningen
är att god ekonomisk hushållning inte kommer att uppnås utifrån prognoserna. 
Bedömningen baseras på följande utvärdering av de tre övergripande målen (under senare avsnitt i delårsrapporten finns en redovisning av 
de indikatorer som hör till respective mål):

Vi delar drektionens bedömning att resultatet i delårsrapporten inte är förenligt med god ekonomisk hushållning. 
Vi ser positivt på att direktionen i delårsrapporten har tagit in ett avsnitt om åtgärder för att uppnå god ekonomisk hushållning. 

Resultat av granskningen forts.

Målområde Verksamhetens mål Årsprognos Måluppfyllelse

Resenär Vi ska resurseffektivt öka det totala 
kollektiva resandet

Nej målet uppfylls 
inte

Bedömningen är att målet inte kommer att 
uppfyllas. Antalet resor i Västernorrlands län har 
minskat kraftigt till följd av covid-19 pandemin.

Hållbarhet Minskad negativ miljöpåverkan Nej målet uppfylls 
inte

Bedömningen är att målet inte kommer att 
uppfyllas

Hållbarhet Resurseffektiv kollektivtrafik Nej målet uppfylls 
inte

Bedömningen är att målet inte kommer att 
uppfyllas. Antalet resor i Västernorrlands län har 
minskat kraftigt till följd av covid-19 pandemin.
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3.3 Balanskravet

Ett kommunalförbund ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen.

Kommunalförbundet redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. Av delårsrapporten framgår det att
kommunalförbundets prognostiserade balanskravsresultat uppgår till 0 mkr.

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Beräkningen som ligger till grund för kommunalförbundets balanskravsresultat innehåller enligt vår bedömning inga väsentliga 
felaktigheter.

Resultat av granskningen forts.
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3.4 Analys av Resultaträkning 

Ett kommunalförbunds långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än kostnaderna för att inte urholka det egna kapitalet.

Kommunalförbundets nettokostnader uppgår till -415,4 mkr vilket är 45,8 mkr högre än samma period förra året. Det förklaras främst av 
ökade kostnader om 47,3 mkr. Ökningen förklaras främst av omförhandlade trafikavtal samt att tidigare vidarefakturerade kostnader för 
fordonshyra nettoredovisats. Minskade intäkter relaterat till subventioner är hänförligt till minskat resande under Corona pandemin.

Kommunalförbundets årsprognos uppgår till -606,8 mkr, vilket är 14,2 mkr högre än budget. Ökningen mot budget förklaras främst av högre 
kostnader om 37,5 mkr vilket förklaras av samma som ovan. Detta motverkas av högre prognostiserade intäkter om 23,4 mkr. Ökningen av 
intäkter förklaras främst av intäktsföring av tidigare års skuld förda bidrag om 12,7 mkr samt högre intäkter avseende fordonshyra om 31 mkr 
som tidigare nettoredovisats enligt ovan. Detta motverkas av lägre biljettintäkter om totalt 35,2 mkr. Vidare prognostiserar 
kommunalförbundet även med att ersättning om 15 mkr kommer att erhållas för förlorade intäkter till följd av Corona Pandemin, vilka inte 
fanns med i budget då möjligheten att söka dessa medel inte var beslutad när budgeten lades. Totalt sökt belopp uppgår till 26 mkr, det som 
finns med i prognosen är på samma nivå som det som erhölls för 2020.

Vi har i vår granskning noterat att det finns en risk för ej periodiserade kostnader i bokslutet per 21-08-31, se vidare under avsnitt 3.5.

Resultat av granskningen forts.

Belopp i mkr 2021-08-31 2020-08-31 Prognos
2021

Budget 2021

Verksamhetens 
nettokostnader

-415,4 -369,6 -606,8 -592,6

Subventioner 68 92,7 114,7 155,6

Medlemsbidrag 347,4 276,9 492,1 437,0

Årets resultat 0 0 0 0
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3.5 Balansräkning 

Balansomslutningen för kommunalförbundet minskar med 63,4 mkr jämfört med bokslutet. På tillgångssidan är minskningen är främst 
hänförlig till lägre saldo på bank till följd av negativt kassaflöde samt minskade förutbetalda kostnader. På skuldsidan förklaras minskningen 
av lägre skuld till medlemmarna.

Vi har i vår granskning noterat att posten för förutbetalda kostnader är onormalt låg, föregående år uppgick posten till 24,8 mkr och vid 
årsskiftet 25,7 mkr, vid delåret 2021 uppgår periodiseringarna endast till 2,5 mkr. Vilket skulle kunna innebära att det i resultaträkningen per 
2021-08-31 redovisats för höga kostnader. I prognosen ska kommunalförbundet enligt uppgift tagit hänsyn till detta. Utredning ska ske 
under hösten för korrekt hantering till årsskiftet. 

Balansomslutningen för koncernen uppgår till 540,4 mkr vilket är en ökning med 286,6 mkr. Ökningen förklaras av att det delägda bolaget 
AB Transitio som av kommunalförbundet ägs till 5% numera ingår i koncernen.

Resultat av granskningen forts.

2021-08-31 2020-12-31 Sammanställd
2021-08-31

Sammanställd
2020-12-31

Balansomslutning 183,4 246,8 540,4 253,8

Redovisat eget kapital 1,3 1,3 -0,1 1,3

Redovisad soliditet 0,7% 0,6% neg 0,6%

Omsättningstillgångar 164,6 227,8 227,1 248,3

Avsättningar 0,0 0,0 14,9 4,0

Långfristiga skulder 0,0 0,0 274 0,3

Kortfristiga skulder 182,0 245,5 251,6 248,1

Balanslikviditet 90,5% 92,8% 90,3% 100,1%
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3.6 Sammanställd redovisning

Enligt lag om kommunal bokföring och redovisning 12 kap 2§ ska den sammanställda redovisningen omfatta de juridiska personer i vilka 
kommunen/förbundet har ett betydande inflytande. Av författningskommentarerna framgår att ett betydande inflytande förutsätts föreligga 
när kommunen/förbundet innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk person. Det finns dock möjlighet att göra avsteg från principen 
om företaget har en ringa omsättning eller balansomslutning. Vidare framgår det av 2 kap 5§ andra stycket att den juridiska personen ändå 
ska anses vara ett kommunalt/förbunds koncernföretag, om det har särskild betydelse för kommunens/förbundets verksamhet eller
ekonomi. Det framgår av RKR R16 att särskild ekonomisk betydelse föreligger, om den kommunala/förbunds koncernens andel av 
företagets omsättning eller omslutning överstiger 5% av kommunens/förbundets skatteintäkter och generella stadsbidrag.

I RKR R17 Delårsrapport är det upp till varje kommun/förbund att avgöra om de kommunala/förbundets bolagen ska omfattas av 
delårsrapporten. Att de kommunalförbundets bolag ska ingå torde dock vara nödvändigt eftersom det är direktionens mål för hela 
kommun/förbundskoncernen som ska bedömas.

Kommentar
I den sammanställda redovisningen ingår förutom kommunalförbundet följande enheter:

Västernorrlands Läns Trafik AB, 100 %

Bussgods i Västernorrland AB, 100%

Norrtåg AB, 25%

AB Transitio, 5%

I delårsbokslutet 2021-08-31 redovisas för första gången AB Transitio som ägs till 5% och anses ha en särskild ekonomisk betydelse för 
kommunalförbundet.

Resultat av granskningen forts.
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3.6 Redovisningsprinciper

I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den senaste årsredovisningen eller, om dessa principer
eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. Upplysningar ska även lämnas kring
säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten
av ändrade uppskattningar och bedömningar samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser.

I delårsrapporten anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket 
avses i överensstämmelse med LKBR och RKRs rekommendationer. Vi bedömer däremot att uppgifterna om säsongsvariationer och/eller 
cykliska effekter är bristfälliga.

Resultat av granskningen forts.
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Kollektivtrafikmyndigheten  
i Västernorrlands län   
Förbundets revisorer 
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   Till kommunfullmäktige i Örnsköldsvik, Sollefteå, 

Kramfors, Härnösand, Timrå, Sundsvall och Ånge 
   samt Region Västernorrland 
    

Kopia till: Kommunalförbundet Kollektivtrafik-
myndigheten i Västernorrlands län 

 

Revisionsberättelse för år 2021 
Vi, av regionfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som 
bedrivits i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 
län (org nr 222000-2923) av dess direktion.  
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut 
och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller verksamheten. De an-
svarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.  
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskap-
er och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och fö-
reskrifter som gäller för verksamheten. 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommu-
nal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen 
har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rim-
lig grund för bedömning och ansvarsprövning. 
Vi bedömer att verksamheten inte har bedrivits på ett fullt ut ändamålsenligt 
sätt eftersom inget av förbundets mål har uppnåtts. Vi bedömer sammantaget 
att verksamheten inte fullt ut har bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt till-
fredsställande sätt. Ekonomin och möjligheterna att nå målen har samtidigt i 
stor utsträckning påverkats av covid-19.  
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
Vi bedömer att den interna kontrollen i huvudsak har varit tillräcklig. Vi anser 
dock att det är en brist att beslut om förstärkt uppsikt inte har fattats. 
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte är fören-
ligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen har uppställt. 
Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen 
samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Vi åberopar bifogade rapporter. 
Den 29 mars 2022 

Mikael Gäfvert Åke Söderberg Thomas Jäärf 

Revisionsberättelsen signeras med BankID av Kommunalförbundet Kollektiv-
trafikmyndigheten i Västernorrlands läns revisorer Mikael Gäfvert, Åke Sö-
derberg och Thomas Jäärf. 
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                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Peter Söderman på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som en undertecknare, Håkan Jonsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som en undertecknare.
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                    Håkan Jonsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB öppnade för första gången.
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                    Håkan Jonsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.
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                    Peter Söderman på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB öppnade för första gången.
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                    Peter Söderman på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.
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                    Alla undertecknare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




 ========================= ====================== ================= ======================================================================================== 
  Time                      Name                   IP                Activity                                                                                
 ========================= ====================== ================= ======================================================================================== 
  2022-04-10 16:22:07 UTC   Petter Frizén          147.161.188.118   The document was created                                                                
  2022-04-10 16:22:08 UTC   Petter Frizén          147.161.188.118   A signing link was activated for "THERESE ROSBACH"                                      
  2022-04-10 16:22:08 UTC   Petter Frizén          147.161.188.118   A signing link was activated for "STIG NILSSON"                                         
  2022-04-10 16:22:08 UTC   Petter Frizén          147.161.188.118   A signing link was activated for "Keijo Johannes Ojala"                                 
  2022-04-10 16:22:09 UTC   Petter Frizén                            A signing request email was sent to "THERESE ROSBACH" at "therese.rosbach@hotmail.com"  
  2022-04-10 16:22:10 UTC   Petter Frizén                            A signing request email was sent to "STIG NILSSON" at "stig.nilsson@harnosand.se"       
  2022-04-10 16:22:10 UTC   Petter Frizén                            A signing request email was sent to "Keijo Johannes Ojala" at "keijo.ojala@telia.com"   
  2022-04-10 20:11:45 UTC   STIG NILSSON           104.28.31.63      The signing request email was opened by the signer                                      
  2022-04-10 20:12:00 UTC   STIG NILSSON           95.193.44.115     The document was viewed by the signer                                                   
  2022-04-10 20:12:08 UTC   Penneo system          95.193.44.115     The document was viewed                                                                 
  2022-04-10 20:12:08 UTC   Penneo system          95.193.44.115     The document was viewed                                                                 
  2022-04-10 20:12:08 UTC   Penneo system          95.193.44.115     The document was viewed                                                                 
  2022-04-10 20:14:59 UTC   STIG NILSSON           95.193.44.115     The signer signed the document as Godkänd revisor                                       
  2022-04-10 21:52:49 UTC   Keijo Johannes Ojala   81.234.219.134    The document was viewed by the signer                                                   
  2022-04-10 21:52:51 UTC   Penneo system          81.234.219.134    The document was viewed                                                                 
  2022-04-10 21:52:52 UTC   Keijo Johannes Ojala   81.234.219.134    The document was viewed by the signer                                                   
  2022-04-10 21:52:54 UTC   Penneo system          81.234.219.134    The document was viewed                                                                 
  2022-04-10 21:55:38 UTC   Keijo Johannes Ojala   81.234.219.134    The signer signed the document as Godkänd revisor                                       
  2022-04-11 13:59:49 UTC   THERESE ROSBACH        31.208.110.32     The signing request email was opened by the signer                                      
  2022-04-11 13:59:59 UTC   THERESE ROSBACH        31.208.110.32     The document was viewed by the signer                                                   
  2022-04-11 14:00:12 UTC   Penneo system          31.208.110.32     The document was viewed                                                                 
  2022-04-11 14:00:12 UTC   Penneo system          31.208.110.32     The document was viewed                                                                 
  2022-04-11 14:00:12 UTC   Penneo system          31.208.110.32     The document was viewed                                                                 
  2022-04-11 14:01:17 UTC   Penneo system          31.208.110.32     The document signing process was completed                                              
  2022-04-11 14:01:17 UTC   THERESE ROSBACH        31.208.110.32     The signer signed the document as Godkänd revisor                                       
 ========================= ====================== ================= ======================================================================================== 



SDO for Peter Söderman (6345132):
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SDO for Håkan Jonsson (6345136):
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  Time                      Name                   IP                Activity                                                                                
 ========================= ====================== ================= ======================================================================================== 
  2022-04-10 16:22:07 UTC   Petter Frizén          147.161.188.118   The document was created                                                                
  2022-04-10 16:22:08 UTC   Petter Frizén          147.161.188.118   A signing link was activated for "THERESE ROSBACH"                                      
  2022-04-10 16:22:08 UTC   Petter Frizén          147.161.188.118   A signing link was activated for "STIG NILSSON"                                         
  2022-04-10 16:22:08 UTC   Petter Frizén          147.161.188.118   A signing link was activated for "Keijo Johannes Ojala"                                 
  2022-04-10 16:22:09 UTC   Petter Frizén                            A signing request email was sent to "THERESE ROSBACH" at "therese.rosbach@hotmail.com"  
  2022-04-10 16:22:10 UTC   Petter Frizén                            A signing request email was sent to "STIG NILSSON" at "stig.nilsson@harnosand.se"       
  2022-04-10 16:22:10 UTC   Petter Frizén                            A signing request email was sent to "Keijo Johannes Ojala" at "keijo.ojala@telia.com"   
  2022-04-10 20:11:45 UTC   STIG NILSSON           104.28.31.63      The signing request email was opened by the signer                                      
  2022-04-10 20:12:00 UTC   STIG NILSSON           95.193.44.115     The document was viewed by the signer                                                   
  2022-04-10 20:12:08 UTC   Penneo system          95.193.44.115     The document was viewed                                                                 
  2022-04-10 20:12:08 UTC   Penneo system          95.193.44.115     The document was viewed                                                                 
  2022-04-10 20:12:08 UTC   Penneo system          95.193.44.115     The document was viewed                                                                 
  2022-04-10 20:14:59 UTC   STIG NILSSON           95.193.44.115     The signer signed the document as Godkänd revisor                                       
  2022-04-10 21:52:49 UTC   Keijo Johannes Ojala   81.234.219.134    The document was viewed by the signer                                                   
  2022-04-10 21:52:51 UTC   Penneo system          81.234.219.134    The document was viewed                                                                 
  2022-04-10 21:52:52 UTC   Keijo Johannes Ojala   81.234.219.134    The document was viewed by the signer                                                   
  2022-04-10 21:52:54 UTC   Penneo system          81.234.219.134    The document was viewed                                                                 
  2022-04-10 21:55:38 UTC   Keijo Johannes Ojala   81.234.219.134    The signer signed the document as Godkänd revisor                                       
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