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Kallelse / Underrättelse
Utskriftsdatum

2022-06-02
Organ

Sammankallande

Kommunstyrelsen

Stefan Dalin, ordförande

Ledamöter
Stefan Dalin (S)
Mari Eliasson (S)
Bengt Nilsson (S)
Johanna Bergsten (S)
Anna-Lena Fjellström (S)
Stig Svedin (V)
Björn Hellquist (L)
Robert Thunfors (T)
Ulf Lindholm (SD)
Tony Andersson (M)
Niklas Edén (C)

Ersättare
Johan Engström Lockner (S)
Björn Könberg (S)
Annika Söderberg (S)
Lars Kempe (S)
Lisbeth Eklund (S)
Maritza Villanueva Contreras (V)
Gun Stefansson (L)
Patrik Eriksson (T)
Marianne Larsson (SD)
Sven-Åke Jacobson (KD)
Oskar Andersson (M)

Tid

Plats

Datum

2022-06-14
Klockan

Timå kommunhus
Ber. tidsåtgång

08:30

Vid förhinder
Ort

Meddela

Timrå

Helene Olofsson

Lokal

Telefon/e-post

Polstjernan

060-163124
helene.olofsson@timra.se
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KS/2022:229
KS/2022:260
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Ärendemening
Sammanträdet öppnas
Anteckna närvarande
Utse justerare
Fastställa ärendelista
Förfrågan om markanvisning vid Svetsarvägen, del av Vivsta 13:19
Remissvar på trafikanalys för Birsta handelsområde
Remissvar på vägledning för riskhantering vid transportleder för
farligt gods
Svar till kollektivtrafikmyndigheten om nyckelfrågor
Revisionsrapport från KPMG gällande uppföljande granskning av
systematiskt arbetsmiljöarbete.
Inspektion från Arbetsmiljöverket gällande det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Information om avslutat ärende - Arbetsmiljöverket
Det nya säkerhetsläget och påverkan på verksamheten 2022:
prioritering för att klara samhällsviktig verksamhet
Redovisning av internlån per 20220630
Ansökan om medfinansiering Leader Mittland Plus 2023-2027
Fyramånadersrapport Timrå kommun 2022
Kommunstyrelsens plattform för ledning och styrning
Riktlinjer för informationshantering
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KOMMUNFULLMÄKTIGEÄRENDEN
Policy för informationshantering
Begäran om utökad borgensram, AB Timråbo
Verksamhetsplan och budget 2023-2025
Heltidsresan -svar på ny återremiss
ANMÄLNINGSÄRENDEN
Svar på revisionsrapport - Granskning av upphandling - AB
Timråbo
Delårsrapport 1, 2022, MRF Medelpads Räddningstjänstförbund
Gratifikanter 2021
Information om framtagande av fördelningstal och anvisning av
skyddsbehövande
Anmälan av delegationsbeslut
Anmälan av informationsärenden

Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens
sammanträde tisdag den 14 juni 2022 kl 08.30
1. Sammanträdet öppnas
_____________________________________________________________________________
2. Anteckna närvarande
_____________________________________________________________________________
3. Utse Bengt Nilsson (S) och Tony Andersson (M), att tillsammans med ordföranden, justera
dagens protokoll. Justering sker på kommunledningskontoret onsdag 15 juni 2022.
_____________________________________________________________________________
4. Fastställa ärendelistan
___________________________________________________________________________-__
5. Förfrågan om markanvisning vid Svetsarvägen, del av Vivsta 13:19
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Genom direktanvisning godkänna markanvisningsavtal med Stena Metall AB.
2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna
markanvisningsavtal.
______________________________________________________________________________
6. Remissvar på trafikanalys för Birsta handelsområde
Kommunstyrelsen beslutar:
Avge yttrande enligt Samhällsenhetens förslag.
______________________________________________________________________________
7. Remissvar på vägledning för riskhantering vid transportleder för farligt gods
Kommunstyrelsen beslutar:
Avge yttrande enligt Samhällsenhetens förslag.
____________________________________________________________________________
8. Svar till kollektivtrafikmyndigheten om nyckelfrågor
Kommunstyrelsen beslutar:
Avge yttrande enligt förvaltningens förslag.
_____________________________________________________________________________

Postadress

Besöksadress

Telefon/Telefax

Plusgiro/Bankgiro

861 82 Timrå

Köpmangatan 14

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

bg 350-7993

9. Revisionsrapport från KPMG gällande uppföljande granskning av systematiskt
arbetsmiljöarbete.
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Uppdra till kommunledningskontoret att årligen genomföra en rapportering till
kommunstyrelsen av det systematiskt arbetsmiljöarbete som omfattar aktuellt läge och
effekter av arbetet.
2. Uppdra till kommunledningskontoret att tydliggöra om tidsbegränsade chefsförordnanden
ska användas och på vilka nivåer i verksamheten.
3. Uppdra till kommunledningskontoret att följa upp och säkerställa att arbetet med åtgärder
för strukturella hinder fullföljs med önskad effekt.
4. Återkoppla synpunkter på de slutsatser och rekommenderade åtgärder som finns redovisade i
rapporten och ta fram en handlingsplan på aktiviteter till kommunstyrelsen den 30 augusti,
innan svar avlämnas till KPMG.
_________________________________________________________________________
10. Inspektion från Arbetsmiljöverket gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Uppdra till kommunledningskontoret att identifiera vilka verksamheter som saknar eller
brister i årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet rörande verksamhetsåret
2021 samt dokumentera brister i och åtgärdsförslag.
2. Upprätta en handlingsplan för de åtgärder som inte genomförs omedelbart.
3. Uppmärksamma samtliga nämnder på vikten av att i enlighet med styrmodellens principer
ge möjlighet till arbetstagare och skyddsombud att medverka i den årliga uppföljningen av
det systematiska arbetsmiljöarbetet.
4. Återkoppla åtgärder och handlingsplan till kommunstyrelsen den 30 augusti, innan svar
avlämnas till Arbetsmiljöverket där Timrå kommun beskriver hur vi uppfyller kraven.

__________________________________________________________________________________________________________________

11. Information om avslutat ärende - Arbetsmiljöverket
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna informationen och lägga avslutningsbrevet till handlingarna.
2.
Avsluta arbetsmiljöverkets tillsynsärende.
_________________________________________________________________________________________________________________

Postadress

Besöksadress

Telefon/Telefax

Plusgiro/Bankgiro

861 82 Timrå

Köpmangatan 14

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

bg 350-7993

12. Det nya säkerhetsläget och påverkan på verksamheten 2022: prioritering för att klara
samhällsviktig verksamhet
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna informationen om kommunledningskontorets scenarioplanering.
2. Fastställa förvaltningens förslag till prioriteringar för att klara samhällsviktig verksamhet
______________________________________________________________________________
13. Redovisning av internlån per 20220630
Kommunstyrelsen beslutar:
Godkänna redovisnings av internlån per 220630.
______________________________________________________________________________
14. Ansökan om medfinansiering Leader Mittland Plus 2023-2027
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Förlänga finansieringsperioden för Leader Mittland Plus med fem år till 2027.
2. Finansiering sker inom Näringslivskontorets budgetram med 365 000:- per år.
3. Uppdra till Kommunstyrelsens ordförande och till kommunchefen att underteckna
medfinansieringsintygen
_______________________________________________________________________________
15. Fyramånadersrapport Timrå kommun 2022
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna fyramånadersrapport för Timrå kommun inklusive återredovisning i rapporten
kring uppdraget att uppmärksamma medarbetare (KS/2022:91 §67).
2. Kommunstyrelsen lägger nämndernas fyramånadersrapporter med godkännande till
handlingarna
______________________________________________________________________________

Postadress

Besöksadress

Telefon/Telefax

Plusgiro/Bankgiro

861 82 Timrå

Köpmangatan 14

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

bg 350-7993

16. Kommunstyrelsens plattform för ledning och styrning
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Fastställa Kommunstyrelsens plattform för ledning och styrning.
2. Upphäva Instruktion för kommunchefen, fastställd av kommunstyrelsen 2018-03-12 § 73.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Lägga kommunstyrelsens plattform för ledning och styrning till handlingarna.
_______________________________________________________________________________
17. Riktlinjer för informationshantering
Kommunstyrelsen beslutar:
Fastställa Riktlinjer för informationshantering i Timrå kommun.
_______________________________________________________________________________
KOMMUNFULLMÄKTIGEÄRENDEN
_______________________________________________________________________________
18. Policy för informationshantering
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Fastställa Policy för informationshantering i Timrå kommun.
_______________________________________________________________________________
19. Begäran om utökad borgensram, AB Timråbo
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Timrå kommun går i borgen såsom för egen skuld ingå borgen för AB Timråbos
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 000,0 mnkr därpå löpande ränta
och kostnader gällande låneförpliktelser i AB Timråbo. Totalt högsta lånebelopp ska
beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp.
2. Upphäva kommunfullmäktiges beslut 2020-04-27, § 62.
__________________________________________________________________________________

Postadress

Besöksadress

Telefon/Telefax

Plusgiro/Bankgiro

861 82 Timrå

Köpmangatan 14

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

bg 350-7993

20. Verksamhetsplan och budget 2023-2025
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Fastställa Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till Verksamhetsplan och budget
2023-2025.
2. Uppdra till nämnder och styrelse att ta fram Verksamhetsplan och budget utifrån styrmodell
och kommunfullmäktiges verksamhetsplan och budget 2023-2025.
3. Uppdra till kommunstyrelsen att färdigställa fastställd Verksamhetsplan- och budget 20232025 enligt form för styrmodell.
4. Ekonomichefen ges möjlighet att justera interna mellanhavanden mellan nämnderna. Att till
ekonomichefen delegera att, upptill 20 prisbasbelopp, under året omvandla drift- till
investeringsmedel och vice versa om det behövs för att följa redovisningsregler.
5. Kommunstyrelsen medges att uppta nya lån enligt budgeterad nivå samt omsätta nuvarande
lån som förfaller till betalning under året.
_______________________________________________________________________________
21. Heltidsresan - svar på ny återremiss
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Införliva arbetet med ökad andel heltidstjänster inom ramen för arbetet med
verksamhetsplanering och de ekonomiska ramarna.
2. Frågan om heltid som norm följs upp årligen i samband med årsbokslut.
_______________________________________________________________________________
ANMÄLNINGSÄRENDEN
_____________________________________________________________________________
22. Svar på revisionsrapport - Granskning av upphandling - AB Timråbo
23. Delårsrapport 1, 2022, MRF Medelpads Räddningstjänstförbund
24, Gratifikanter 2021
25, Information om framtagande av fördelningstal och anvisning av skyddsbehövande
26. Anmälan av delegationsbeslut
27. Anmälan av informationsärenden

Postadress

Besöksadress

Telefon/Telefax

Plusgiro/Bankgiro

861 82 Timrå

Köpmangatan 14

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

bg 350-7993

1

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret
Handläggare

Datum

Helene Olofsson

2022-05-31

Diarienummer

/Ärendebeteckning/

Kommunstyrelsen

Utse justerare
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Utse Bengt Nilsson (S) och Tony Andersson (M) att tillsammans med ordföranden, justera dagens
protokoll. Justeringen sker på kommunledningskontoret onsdag den 15 juni 2022.

Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-163124
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret
Handläggare

Datum

Helene Olofsson

2022-05-31

Diarienummer

Kommunstyrelsen

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

Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-163124

/Ärendebeteckning/

1

Tjänsteskrivelse
Samhällsenheten
Handläggare

Datum

Diarienummer

Olof Lindstrand

2022-05-03

KS/2022:236

Kommunstyrelsen

Beslut om markanvisning vid Svetsarvägen, del av Vivsta 13:19
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Genom direktanvisning godkänna markanvisningsavtal med Stena Metall AB.
2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna
markanvisningsavtal.
Ärendet
Företaget Stena Metall AB önskar få markanvisning på ett markområde som ligger i direkt anslutning
till deras nuvarande fastighet. Företaget jobbar med återvinning och för att utveckla deras
återvinningsverksamhet är de i behov ytterligare mark.
Ärendet har hanterats internt i gruppen för mark- och exploateringsfrågor. Gruppen ser positivt på
att företaget vill utveckla sin återvinningsverksamhet och på så sätt skapa fler arbetstillfällen i
kommunen. Företaget kan dock behöva ett nytt tillstånd för att bedriva nya återvinningsmoment. I
samband med försäljningsärenden av mark har kommunen alltid ett byggnadskrav som ska uppfyllas
inom två år. Då detta ärende är förknippat med en viss tids hantering för att erhålla ett miljötillstånd
bedöms en markanvisning ge företaget en trygghet att med ensamrätt på marken kunna skapa
förutsättningar för en framtida markaffär och inte hamna i tidstrångmål kopplat till byggnadskrav.
Ärendets tidigare behandling
Beslutsunderlag
Markanvisningsavtal
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Stena Metall AB
Exp

/

2022

Miljö- och byggkontoret
Klas Lundgren

Olof Lindstrand

Postadress

Besöksadress

861 82 Timrå

Köpmangatan 14

Telefon

/RedigerareTelefon/

2

Tjänsteskrivelse
Samhällsenheten
Handläggare

Datum

Diarienummer

Olof Lindstrand

2022-05-03

KS/2022:236

Miljö- och byggchef

Verksamhetsansvarig Samhällsenheten

Postadress

Besöksadress

861 82 Timrå

Köpmangatan 14

Telefon

/RedigerareTelefon/

Markanvisningsavtal för del av Timrå Vivsta 13:19
1. Parter
212000-2395 Timrå kommun
861 82 Timrå, nedan kallad Kommunen

556138-8371 Stena Metall AB
Box 4088, 400 40 Göteborg,
nedan kallad Bolaget

2. Tilldelning
Bolaget anvisas ett område enligt bilaga 1, del av Vivsta 13:19. Området omfattar ca 7093 m², nedan
benämnt Fastigheten.

3. Markanvisning
Markanvisningen formaliseras genom detta avtal om markanvisning för att säkerställa ensamrätten.

4. Ändamål
Bolaget, eller dess dotterbolag, ska använda Fastigheten för att bygga ut och utvidga verksamheten
som avser mottagandet av farligt avfall.
För området gäller detaljplan för VIVSTA INDUSTRIOMRÅDE, Svetsarvägen, Vivsta 13:1, Vivstamon
1:16, 1:26, 1:27, 1:43 m fl. som tillåter industriändamål. In- och utfart kan anordnas inom
Fastigheten.

5. Markpris
Markpriset för Fastigheten är 1 773 250
(ENMILJONSJUHUNDRASJUTTIOTRETUSENTVÅHUNDRAFEMTIO) kronor.
Markpriset är beräknat på gällande taxa med diarienummer KS/2021:200 (250 kr/m²). Om ny taxa
beslutas under markanvisningens löptid ska den nya taxan gälla.

6. Markanvisningsavgift
Vid tecknande av markanvisning tas en markanvisningsavgift ut från Bolaget. Avgiften uppgår till 0,5
prisbasbelopp för ytor upp till 10 000 kvm. Markanvisningsavgiften för Fastigheten uppgår till 24 150
kr och ska betalas senast 30 dagar efter att markanvisningsavtalet tecknades eller enligt särskilt
utsänd faktura.

7. Åtgärder
Bolaget ska under reservationstiden:
•
•
•
•

säkerställa projektets genomförbarhet med befintlig detaljplan,
detaljprojektera projektet,
stämma av utformningen med samhällsenheten samt
ansöka om erforderligt tillstånd för den verksamhet som ska bedrivas på Fastigheten.

8. Tillträde – mindre åtgärder
Bolaget får i och med avtalets undertecknande tillträde till Fastigheten avseende mindre geotekniska
och miljötekniska undersökningar som inte nämnvärt påverkar Fastighetens skick.

Kommunen förbehåller sig dock rätten att använda och disponera fastigheten fritt under
markanvisningstiden.

9. Kommande överlåtelseavtal
Kommunen och Bolaget kommer att ingå ett överlåtelseavtal med villkor enligt detta
markanvisningsavtal när:
1. Bolaget erhållit laga kraft vunnet tillstånd att utvidga verksamheten enligt ändamålet i punkt
4 och i övrigt huvudsaklig enlighet med den inlämnade förfrågan om markköp, bilaga 2, och
2. Bolaget stämt av utformning med samhällsenheten och erhållit ett positivt förhandsbesked
I marköverlåtelseavtalet kan ytterligare villkor tillkomma utöver vad som anges i detta
markanvisningsavtal.

10. Fastighetsbildning
Fastigheten kommer att avstyckas under avtalstiden. Kommunen ombesörjer och bekostar
avstyckning av Fastigheten. Bolaget ombesörjer och bekostar kommande fastighetsbildningsåtgärder
som behövs för att genomföra projektet.
Om Bolaget istället vill att Fastigheten överförs genom fastighetsreglering, sker förrättningsansökan
först efter tecknat överlåtelseavtal.

11. Genomförande
Bolagets etablering ska till varje del vara belägen inom Fastigheten, slänter och dylikt får inte
placeras utanför Fastigheten.

12. Anslutningspunkt VA
Fastigheten kan anslutas till kommunalt VA. Kontakt bör tas tidigt med ledningsägare, Mittsverige
Vatten AB. Anslutningspunkt kommer att redovisas i nybyggnadskarta.

13. Dagvatten
Om inte annat avtalas med VA-huvudmannen ska dagvatten i första hand omhändertas lokalt genom
fördröjning och rening – detta åligger varje enskild fastighetsägare att göra. Infiltration ska ske där
det är möjligt, förslagsvis i genomsläppligt material och svackdiken. Detta ska om möjligt ske vid
hårdlagda ytor, såsom parkeringar. Dagvattenlösningen ska utformas så att en bra rening av de
föroreningar som följer med dagvattnet - från bland annat vägar, parkeringsytor och större industrier
- uppnås.
Köparen ska svara för och bekosta de åtgärder som behövs för lokalt omhändertagande av
dagvatten. Förslag för dessa åtgärder ska redovisas och godkännas vid bygglovsprövningen.

14. Rättigheter
Utredning huruvida Området belastas av några inskrivna servitut, nyttjanderätter, officialrättigheter
eller ledningsrätter eller dyl. avgörs vid lantmäteriförrättning.
Såvitt Kommunen känner till belastas inte Fastigheten av någon sådan rättighet. Se dock bifogat
fastighetsregisterutdrag, bilaga 3.

15. Byggnadsskyldighet
Överlåtelseavtalet kommer att innehålla en byggnadsskyldighet som Bolaget måste infria inom en
viss period efter överlåtelse av Fastigheten. Överlåtelseavtalet kan komma att innehålla
bestämmelser om återtagandeförbehåll, vite och/eller tilläggsköpeskilling om inte
byggnadsskyldigheten uppfylls.

16. Föroreningar
Kommunen har inte utfört några provtagningar inom Fastigheten och har därför ingen kännedom om
föroreningssituationen.

17. Överlåtelse av markreservation
Markanvisningen får inte överlåtas till annan juridisk person utan Kommunens skriftliga
godkännande.

18. Tidsbegränsning
Markanvisningen är tidsbegränsad och upphör automatiskt 24 månader efter avtalets
undertecknande, om inte kommunstyrelsen dessförinnan beviljat en förlängning.

19. Återtagande av markanvisning
Kommunen har rätt att återta markanvisningen under den tidsbegränsade perioden om Bolaget
uppenbart inte förmår eller avser att genomföra projektet i den takt eller på det sätt som avsågs vid
markanvisningen. Återtagen markanvisning ger inte Bolaget rätt till ersättning.

20. Övrigt
I övrigt gäller ”Riktlinjer för markanvisning för exploatering” i den omfattning det inte strider mot
detta avtal, bilaga 4.

21. Villkor
Som villkor för detta avtals bestånd gäller:
•
•

Att kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtalet genom beslut om markanvisning till
Bolaget.
Att markanvisningsavgift erläggs.

22. Tvist
Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol.

23. Avtal
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

TIMRÅ 2022-

GÖTEBORG 2022-

TIMRÅ KOMMUN

STENA METALL AB

………………………………………………………………
Stefan Dalin, kommunstyrelseordförande

…………………………………………………………..
Namnförtydligande:

..................................................................
Andreaz Strömgren, kommunchef

..............................................................
Namnförtydligande:

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

Vilken/vilka av kommunens övergripande mål anser förvaltningen
överensstämmer med ärendet och är i enlighet med kommunens vision 2025?
Tillväxt
Kommentar: Genom en markanvisning kan företaget få tid på sig att erhålla nödvändiga tillstånd för
att utveckla sin verksamhet som i förlängningen kan ge fler arbetstillfällen i kommunen
Service
Kommentar:
Livsmiljö
Kommentar:
Medarbetaren
Kommentar:
Ekonomi
Kommentar:
Om inte, motivera varför beslutet ska tas;
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Remissvar
Synpunkter på trafikanalys Birsta handelsområde
Bakgrund
Inom projekt Koll2020 - som syftar till att utveckla kollektivtrafiken i länet - har en
trafikanalys för Birstaområdet tagits fram på initiativ av Region Västernorrland.
Representanter från Sundsvalls kommun, DinTur, Trafikverket och Birsta
handelsområde har också deltagit i arbetet med analysen. Under processen har ett
antal workshops genomförts där analysens delar successivt har arbetats fram och
diskuterats.
Analysen är tänkt att utgöra ett underlag för fortsatt planering och utveckling av
hållbara resor till, från och inom Birsta handelsområde. Bakgrunden är bland
annat att det uppstått utmaningar med framkomligheten och punktlighet för
kollektiv-trafiken. Analysen omfattar en nulägesanalys med bland annat resmönster,
förslag till mål och strategier, samt åtgärdsförslag.
Vid ett arbetsgruppsmöte den 20 januari 2022 beslutades att berörda organisationer
ska ges möjlighet att lämna synpunkter på analysen genom en remiss.
Region Västernorrland skickar mot denna bakgrund Trafikanalys Birsta
handelsområde på remiss. Främst efterfrågas synpunkter på följande delar:
• har rätt utmaningar identifierats?
• förslag till mål och strategier
• förslag på åtgärder, är rätt åtgärder identifierade, saknas något, samt vilket/vilka
åtgärder är viktigast att arbeta vidare med?
Synpunkter
Trafikanalysen är en väl genomarbetad rapport som visar vilka stora utmaningar
som finns för att nå målet om mer hållbara resor till och från Birsta. Timrå
kommuns synpunkter fokuseras på det som huvudsakligen berör Timrå.
Timrå centrum ligger 6 km från Birsta jämfört med Sundsvalls centrum som ligger
ca 8 km från Birsta. Mot den bakgrunden är det bra om kapitel 3.1 kompletteras
med planerad utveckling enligt ÖP2035 och kommunens befolkningsmål,
närliggande bostadsområden med mera.
Värt att notera är att Timrå bara har regionala hållplatser. Det finns inga hållplatser
mellan Timrå och Birsta. En bussförbindelse mellan Timrå och Birsta längs Norra
vägen skulle göra det attraktivt för boende längs vägen att åka kollektivt till och
från Birsta. Det är också dålig koppling mellan de regionala E4-hållplatserna i
Birsta och stadstrafikens hållplatser vilket försvårar bussbyte. Om förslaget på en
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skyttelbuss ska realiseras är det angeläget att det finns en hållplats nära E4hållplatserna så att byte underlättas.
I kapitel 4 beskrivs fem olika restyper till och från Birsta och med vilka typiska
färdmedel resp. restyp genomförs med. Vidare beskrivs tänkbara alternativa
färdmedel. Det är bara för två restyper som cykel bedöms vara ett tänkbart
färdmedel, nämligen för arbetsresor samt resor för orientering och inspiration utan
att något inköp planeras. Kommunen bedömer att potentialen för att öka sådana
resor med cykel från Timrå är begränsade. Även om avståndet bara är ca 6 km från
Timrå centrum så innebär cykelturen många långa uppförsbackar och dessutom
saknas cykelväg på del av Norra vägen. Lägg därtill att restidskvoterna med buss är
mycket låga, d v s likvärdiga med bil. Bedömningen är därför att i valet mellan
cykel och buss väljer nog de flesta buss. Men en cykelväg längs hela sträckan skulle
dock öka intresset. Däremot är en ökning av resor med cykel mycket trolig i de
stadsdelar i Sundsvall som har rimliga avstånd till Birsta och där restidskvoterna är
höga.
För att buss ska bli mer attraktivt för arbetsresor under helger är det viktigt att
turutbud och avgångstider anpassas till arbetstiderna. Under vardagar finns ett
turutbud som tillgodoser möjligheterna att göra arbetsresor med buss för de som
har sin arbetsplats nära E4-hållplatserna. För att det ska bli ännu attraktivt behövs
en skyttelbuss som kan nå de större arbetsplatserna i de mer perifera delarna av
handels- och industriområdet. Beakta detta när Permobil ska flytta sin verksamhet
till Birsta. Kombinerat med hyrcykelsystem skulle det bli än mer attraktivt.
Gällande regionala E4-hållplatserna föreslår kommunen att en ombyggnad görs
som skapar bättre kopplingar till stadsbussarna. Vidare bör gångstråket från
hållplatserna till butikerna förbättras, inte minst för personer med
funktionsvariationer. Den branta trappan som finns är olämplig i det
sammanhanget.
Påfartsramperna från hållplatserna är alldeles för korta och utgör trafiksäkerhetsrisker, speciellt den södergående påfarten, där bussarna ska starta i uppförsbacke
och därefter tvingas ut på motorvägen med låg hastighet eftersom
accelerationssträckan är alldeles för kort. I samband framtida ombyggnader av
hållplatser med mera måste detta beaktas.
Har rätt utmaningar identifierats?
Vår uppfattning är att rätt utmaningar identifierats: De största utmaningarna är att
få människor ändra sina resvanor till mer hållbara transportsätt. En annan svår
utmaning är att få fastighetsägare att se fördelarna med att upplåta butiksnära mark
för gång- och cykelnät, cykelparkeringar och busshållplatser. Finansieringen av en
utökad kollektivtrafik bedöms och bli en stor utmaning.

Synpunkter på förslagen till mål och strategier
De tre målen för Birsta handelsområde är helt relevanta;
 ”Fördela om till hållbara färdmedel”
 ”Öka tillgängligheten till och inom Birsta”
 ”Öka upplevelsen av trygghet och säkerhet inom Birsta”
Strategierna har tagits fram med utgångspunkt från Trafikverkets fyrstegsprincip
vilket är bra. Dessa är följande:
1. Minska resbehov
2. Fördela om till hållbara färdmedel
3. Minska bilanvändning för interna förflyttningar inom området
4. Jämnare spridning av besökare
5. Minska förseningar för kollektivtrafiken genom att skapa egen infrastruktur
Strategi 4 bedömer vi vara den svåraste att få acceptans för. Vår bedömning är att
införa parkeringsavgifter t ex på lördagar kommer att möta motstånd från
butiksägarna. Våra vanor att göra många av våra inköp är också starkt rotade.
Synpunkter på förslag på åtgärder
Vi delar uppfattningen att åtgärder som är lätta att genomföra och till låg eller
medelhög kostnad ska prioriteras. I huvudsak är rätt åtgärder identifierade, men
ovan redovisar kommunen en del andra förslag vid E4-hållplatserna.
Det är också viktigt att Sundsvalls kommun beaktar strategierna om och när nya
detaljplaner för Birsta eller framtida handelsområden ska tas fram.

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

Vilken/vilka av kommunens övergripande mål anser förvaltningen
överensstämmer med ärendet och är i enlighet med kommunens vision 2025?
Tillväxt
Kommentar:
Service
Kommentar:
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Kommentar: En förbättrad gång, cykel och kollektivtrafik Birsta handelsområde kan skapar bättre
förutsättningar för en klimatsmart förhållningssätt.
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Ekonomi
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Om inte, motivera varför beslutet ska tas;
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SAMMANFATTNING
Region Västernorrland har de senaste åren arbetat med EU-projektet, Koll2020, som syftar till att
utveckla kollektivtrafiken i länet i samarbete med DinTur, länets kommuner samt Trafikverket.
Detta delprojekt ska ta fram ett förslag på trafikanalys för Birsta som ska belysa hur man genom
samverkan kan öka andelen hållbara resor till/från Birsta Handelsområde men även inom då det
har uppstått utmaningar med framkomlighet samt punktlighet för bl.a. kollektivtrafiken.
Uppdraget har delats upp i tre olika delar nulägesbeskrivning med resmönster- och restypsanalys,
framtagande av mål och strategier, åtgärdsförslag. Genom alla delar har en tät dialog funnits
tillsammans med beställaren och den arbetsgrupp som har bestått av Region Västernorrland,
Sundsvalls kommun, DinTur, Trafikverket och de största aktörerna i Birsta Handelsområde. Under
uppdragets gång har det skett 3 gemensamma arbetsmöten där nulägesbeskrivningen, mål och
åtgärdsförslag har processats fram i samverkan.
Idag tar sig merparten av alla resenärer till Birsta handelsområde med bil då både gång- och
cykelnätet samt kollektivtrafiken är bristfällig vid många fall.
Birsta Handelsområde kan nås inom 30 min med cykel från de flesta större närliggande
upptagningsområden vilket gör att det är ett attraktivt transportmedel. Men det saknas
grundläggande gång-och cykelnät både till Birsta handelsområde men även inom vilket gör att det
idag vare sig är attraktivt eller tryggt att välja detta transportsätt. Det saknas även anslutningar
från tex hållplatserna in till de största butikernas entréer vilket gör att resenären inte med
enkelhet kan orientera sig. Det saknas även säkra passager för gång- och cykeltrafikanterna
vilket gör att de i de flesta fall får passera genom biltrafiken och parkeringarna för att ta sig till
sin målpunkt. Som en extra komplexitet äger var fastighetsägare sin egen infrastruktur vilket gör
att alla har ansvaret men ingen driver frågan utifrån ett helhetsperspektiv.
Dagens kollektivtrafiknät är relativt bra utbyggt och erbjuder ett grundläggande utbud för att
arbetspendlare och nöjesresenärer ska kunna ta sig kollektivt. Dock behöver utbudet anpassas
under vissa tider så att det är möjligt att arbetspendla över de tider som affärerna har öppet, tex
tidiga morgnar och sena kvällar. Infrastrukturen för kollektivtrafiken behöver förbättras,
framförallt för att öka framkomligheten på Klökanvägen Gesällvägen för att erbjuda en bättre
punktlighet. Här är det intressant att titta på ett busskörfält på Klökanvägen samt en ny
infartsväg till Birsta som även ökar upptagningsområdet för kollektivtrafiken. Som komplement till
hårda åtgärder bör även prissättningen för kollektivtrafiken ses över då den idag är relativt dyr
om resenären ska byta ifrån bilen som färdsätt.
De resor som görs till och inom Birsta kan idag delas in i följande kategorier arbetsresor,
nöjesshopping, orientering/inspiration, bestämt köp, handla mat och kombinationsresor. Några av
dessa kategorier har större potential för byte till hållbara färdmedel än andra. De resor som har
störst potential och som på detta sätt bidrar till de uppsatta målen för Birsta är arbetsresor,
nöjesshopping och orientering/inspiration. Det är i första hand dessa resor som bör prioriteras så
att rätt åtgärder i nästa steg väljs ut.

Externa handelsområden planeras nästan alltid för att försörjas med biltrafik vilket är en stor
utmaning när resorna istället ska ske mer hållbart vilket idag är nödvändigt för att nå
klimatmålen. Större åtgärder krävs och i slutändan blir det stora investeringar som behöver göras
för att förändra invånarnas resvanor. Idag saknas det ett grundläggande gång-och cykelnät för
Birsta vilket gör att resenären troligtvis inte ser denna resa som ett alternativ utan väljer bilen
istället. Det är även en stor utmaning att respektive fastighetsägare har ansvar för sin
infrastruktur vilket gör att alla har ansvaret men ändå ingen. Detta gör att drivkraften för att
skapa ett sammanhängande gång- och cykelnät tappas. När man som kollektivtrafikresenär
anländer till Birsta Handelsområde välkomnas man av Ikeas baksida och får själv leta reda på hur
man bäst tar sig in till centrum av Birsta och dess affärer. Detta gör att resan och ankomsten
upplevs oattraktiv. Istället borde kollektivtrafiken köra till entréerna på de största affärerna
såsom Ikea och Coop för att erbjuda ett mer attraktivt alternativ och attrahera fler potentiella
resenärer.
Kollektivtrafiken delar idag körväg i Birsta tillsammans med biltrafiken vilket med ökande
trafikmängd gör att både framkomligheten och punktligheten försämras. Om punktligheten för
busstrafiken ska öka behöver både biltrafiken minska men det behöver även investeras i fler
bussgator/busskörfält där bussarna får prioritet. Som komplement till detta borde
parkeringsavgifter införas för att få fler att ställa bilen, dock är det i samband med detta viktigt
att även se över kollektivtrafikens prissättning så att den upplevs som mer attraktiv än bilen.
Med gemensamma mål och strategier förenklas samverkan mellan parterna. Målen för
trafikförsörjning av Birsta Handelsområde har sin utgångspunkt i den regionala
utvecklingsstrategin och dessa har sedan applicerats för Birsta. Utifrån målen om andelen
hållbara resor, tillgänglighet och trygghet har ett antal strategier arbetats fram som ska bidra till
att målen enklare nås. Strategierna som har tagits fram för Birsta är minska resbehov, fördela
om till hållbara färdmedel, minska bilanvändning för interna förflyttningar inom området, jämnare
spridning av besökare och minska förseningar för kollektivtrafiken genom att skapa egen

infrastruktur. Genom att restyperna är identifierade i Birsta är det möjligt att koppla strategierna
till dessa och på detta sätt ta fram vilka åtgärder det är som är möjliga att genomföra på kort och
lång sikt för att öka andelen hållbara resor till och inom Birsta.
Ramboll föreslår att ett sammanhängande gång- och cykelnät för Birsta skapas, detta nät kan
delas in i delar och prioriteras utifrån de stråk som har störst potential. De stråk som bör
prioriteras är Klökanvägen och Gesällvägen då flest resenärer rör sig i de här stråken. Gång- och
cykelnätet bör ha god anslutning till entréerna för de största butikerna samt från de tillfartsvägar
som finns in till området. Trygghet och säkerhet bör vara faktorer som är viktiga för att skapa en
högre attraktivitet än idag för resor med gång och cykel. Förslagsvis inkluderas även här hyrcykel
system eller cykelpool vid noder i Birsta där många kunder passerar, tex centralt i Birsta som är
en naturlig målpunkt. Här kan kunden hämta ut en cykel och ta sig vidare till sin arbetsplats te.x.
och sedan när dagen är slut lämna tillbaka den.

Om fler resenärer ska resa mer hållbart till och inom Birsta bör även attraktiva bytespunkter
skapas mellan både gång- och cykelnät, kollektivtrafik samt butikernas entréer. Detta görs bl.a.
genom att leda stråken hela vägen fram till målpunkterna samt tydligt informativt skylta hur
resenären tar sig inom området. Tex för punkterna centralt i Birsta, motorvägshållplatsen för
busstrafiken samt östra delarna av Birsta Handelsområde.
Ramboll har även tagit fram förslag på hur kollektivtrafiken kan utvecklas för att erbjuda fler
hållbare resor. I nedan bild summeras några av de åtgärder som skulle kunna vara relevanta att
arbeta vidare med på kort och lång sikt. Bl.a. bör utbudet öka, framförallt under tidiga morgnar
och sena kvällar vardagar samt under helgen för att kunna erbjuda arbetspendlare att möjligt
alternativ.

För att öka framkomligheten och punktligheten för kollektivtrafiken är det även intressant att
anlägga fler bussgator/körfält för att erbjuda kollektivtrafiken ett bättre flöde och effektivitet på
trafiken. Te.x. på Klökanvägen och Gesällvägen då dessa har störst framkomlighetsproblem. Som
komplement till dagens busstrafik föreslås en skyttelbuss som både kan trafikera inom Birsta
Handelsområde och i framtiden ansluta till en eventuell tågstation för att ge kunden en bättre
möjlighet att åka hållbart. Då tågstationens framtida läge idag inte är beslutat kommer Ramboll
endast beröra eventuell kollektivtrafik till stationen strategiskt. Oavsett läge för tågstationen är
det av vikt att en eventuell busslinje angör för att attrahera kunderna.
Som komplement till hårda åtgärder föreslår Ramboll att Sundsvalls kommun och Region
Västernorrland inkluderar mjuka åtgärder som att utöka möjligheten att få produkter
hemlevererade tillsammans med andra varor, erbjuda lådcyklar för möjligheten att handla tyngre
varor, ökat antal laddstolpar för tex elbilar samt elcyklar.
Ramboll rekommenderar Sundsvalls kommun och Region Västernorrland att tillsammans arbeta
vidare med ovan förslag kring åtgärder för gång och cykel, kollektivtrafik och mobilitet som ger
störst effekt för att nå de uppsatta målen.
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1.

INLEDNING
1.1 Bakgrund
Projekt Koll2020 är ett fyraårigt EU-projekt som drivs av Region Västernorrland i samarbete med
länets kommuner, Trafikverket samt DinTur. Koll2020 lägger grunden för framtidens
kollektivtrafik genom olika utredningar som skapar kunskapsunderlag som kan ligga till grund för
fortsatt utveckling av kollektivtrafiken. Trafikanalysen för Birsta utgör ett av dessa underlag.
1.2 Syfte
Region Västernorrland ska tillsammans med Sundsvalls kommun, DinTur, Trafikverket och de
största aktörerna i Birsta Handelsområde arbeta fram en trafikanalys över Birsta som ska ge
förslag på hur andelen hållbara resor kan öka. Detta blir ett strategiskt underlag som kan ligga till
grund för fortsatt planering och utveckling av Birsta handelsområde men även till att utveckla
kollektivtrafiken i Västernorrlands län långsiktigt och hållbart.

2.

METOD
Uppdraget har genomförts i tre steg:
1. Nulägesbeskrivning med resmönster- och restypsanalys
Ramboll har gjort en genomgång och studier av förutsättningarna för Birsta
Handelsområde med omnejd inklusive kartläggning av näten för gång-, cykel-, kollektivoch biltrafik samt framtida planer för området. Reseanalysen baseras bland annat på GPSdata från fordon kompletterat med en genomgång av olika typer av resor och ärenden
som görs till området. Nulägesbeskrivningen innehåller en analys av förutsättningarna
inom Birsta men även relaterat till de närliggande större orterna som bidrar med det
regionala perspektivet.
2. Framtagande av mål och strategier
Som grund för åtgärder har specifika mål tagits fram som har sin utgångspunkt i de mål
som finns i den regionala utvecklingsstrategin för Region Västernorrland. Detta för att
använda befintliga strategiska mål som redan är beslutade. Målen beskriver en önskad
framtid vad gäller trafik och resande i och till Birsta handelsområde. Kopplat till målen har
även möjliga strategier för att nå målen tagits fram.
3. Åtgärdsförslag
Förslag på specifika insatser och åtgärder för att nå de framtagna målen och öka
tillgängligheten med gång-, cykel- och kollektivtrafik samt omfördela till en högre andel
hållbara resor har tagits fram. Åtgärdsförslagen har olika tidshorisonter, kort- och lång
sikt, för att visa på vilka möjligheter som finns att genomföra åtgärder. Åtgärdsförslagen
kompletteras även av en ansvarsfördelning samt grov kostnadsuppskattning.
Under arbetets gång har regelbundna avstämningar hållits med beställaren som är Region
Västernorrland. Dessutom har tre digitala workshops där även representanter från Sundsvalls
kommun, DinTur, Trafikverket och handelsföreningen för Birsta Handelsområde deltog hållits.
Detta för att skapa en samsyn kring hur nuläget ser ut, vilka utmaningar som finns samt vilka
åtgärder som kort och långsiktigt kan vara relevanta att genomföra.
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3.

NULÄGESBESKRIVNING
3.1 Översikt och planerad utveckling
Birsta är ett externt handelsområde och industriområde cirka 8 kilometer norr om centrala
Sundsvall och cirka 6 kilometer söder om Timrå. Det ligger omedelbart intill motorvägen E4 mot
Timrå – Härnösand. Dessutom leder en större trafikled, Timmervägen, genom området som en
förbindelse mellan E14 i väster och industri och hamnområdet vid Alnösundet i öster.
Birsta ligger i närheten av flera bostadsområden; Bosvedjan ca 4 km i sydlig bostadsområde
riktning, Ljustadalen ca 3 km i östlig riktning och Sundsbruk ca 2 km i nordöstlig riktning.

Timmervägen

E4

E14

Figur 1. Birsta handelsområde och industriområde – placering

Handelsområdet ligger i centrum och i östra Birsta och industriområdet i västra och norra delarna.
Industri- och handelsområdet omfattar ca 215 ha (inkl. östra Birsta)1.
Birsta handelsområde är Norrlands största köpcentrum men också Sveriges tredje största
handelsområde. År 2011 finns i Birsta en etablerad handelsyta om ca 20 ha och området har mer
än 10 miljoner besökare per år2,3. Birsta utgör därför en viktig målpunkt för arbets- och

1

Sundsvalls kommun, Beskrivning av Birsta industriområde översikt, rev 2020-11-02. https://sundsvall.se/wpcontent/uploads/2020/11/Oversiktlig-beskrivning-av-BIRSTAOMRADET.pdf

2

Sundsvalls kommun, april 2014. Översiktsplan Sundsvall 2021, kommunövergripande planförslag. https://sundsvall.se/wpcontent/uploads/2016/09/1-Planf%C3%B6rslag-%C3%96P2021-antagen-140526-webb.pdf

3

Sundsvalls kommun, april 2011. Fördjupad översiktsplan, Birstaområdet. https://sundsvall.se/wp-content/uploads/2016/10/BirstaAntagandehandling-2011-03-01-Rev-2011-04-19.pdf
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fritidsresor. Man förväntade sig en ökning från 2011 års handel till cirka 30 hektar inom 5-10 år4.
Enligt Sundsvalls kommuns ÖP2040- Samrådshandling finns det även önskemål om
idrottsanläggningar i området5. Det finns två naturvärdesobjekt med mycket högt naturvärde i
västra delen av området.
De flesta besökare kommer i nuläget till Birsta i bil men förutsättningar att gå, cykla och åka
kollektivt finns6. I ÖP2040- Samrådshandling anges att det är viktigt med förutsättningarna för
samtliga transportslag och att skapa sammanhängande och väldefinierade stråk för oskyddade
trafikanter7. Många gång- och cykelvägar går på privat mark. Samordning krävs mellan
fastighetsägarna för att det ska lyckas.
3.1.1
Planerad utveckling
Översiktsplanen Sundsvall 2021 (ÖP2021) antogs av kommunfullmäktige 26 maj 2014 och
förklarades aktuell den 26 juni 20178. Översiktsplanen pekar ut flera utvecklingsområden i och
runt Birsta som kommer att påverka handelsområdet i framtiden.

Järnvägs-reserverat

Handelsområdet
Bo
Utveckling
Ny förbindelselänk
Ljustavägen
Verksamhet
utveckling västra
Birsta
Ny förbindelselänk

Förtätning
handel/service

Natur/skydd
och
grönstråk
Bostad
Bostäder:
Kullsåsen

Figur 2. Översikt av planerad utveckling i och runt Birsta handelsområde enligt Sundsvalls kommuns
översiktsplan (Källa: Sundsvalls kommun)

4
5

Ibid.
Sundsvalls kommun, Maj 2021. ÖP2040 Samrådshandling. https://sundsvall.se/wp-content/uploads/2021/05/Oversiktsplan-Sundsvall-2040samradshandling-textdel-maj-2021.pdf

6

Ibid.

7

Ibid.

8

Sundsvalls kommun, april 2014. Översiktsplan Sundsvall 2021, kommunövergripande planförslag. https://sundsvall.se/wpcontent/uploads/2016/09/1-Planf%C3%B6rslag-%C3%96P2021-antagen-140526-webb.pdf
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Utveckling av handels- och industriområdet
Det finns även en gällande fördjupad översiktsplan från 2011 för Birsta som definierar följande
mål9:
•
Birsta ska vara ett väl fungerande handelsområde men också ett väl fungerande
industriområde.
•
Birsta och Stenstan (Sundsvall centrum) ska komplettera varandra och tillsammans
utgöra ett attraktivt besöksmål.
•
Birsta ska ha en rimligt trivsam och trygg handelsmiljö. Birsta ska vara säkert, nära och
bekvämt för gående såväl som bussåkare och bilister och det ska vara lätt att hitta i
Birsta.
•
Birsta ska vara lättillgängligt och trafiksäkert och det ska vara attraktivt och lätt att resa
till Birsta med buss och med cykel. Trafikförsörjningen till och inom området ska anpassas
så att trafiksäkerhet, trygghet och framkomlighet samverkar på bästa sätt.
•
Birstas miljö ska utvecklas så att luftkvaliteten förbättras och att Ljustabäcken skyddas.
Grönska och god gestaltning ska vägleda planeringen.
Etableringarna i Birsta kommer i första hand avse volymhandel men det finns också behov av ny
industrimark av olika slag i Sundsvalls kommun. ÖP2021 ser möjlighet att utveckla mindre
verksamhetsområden för småindustri i västra och nordvästra delen av Birsta handelsområde kring en ny väganslutning - för att bidra det till att tillgodose detta. Enligt ÖP2021 bedöms läget
vara strategiskt bra med tillgång till de övergripande transportstråken. E4 och Ådalsbanan är av
riksintresse och passerar i närheten. Ådalsbanan är under utredning för nysträckning genom
Birstaberget väster om Birsta.
Enligt FÖP:en, utbyggnadsmöjlighet för handel är ca 100 000 m² (utöver de 200 000 m2 som
räknades in 2011)10. Livsmedelshandel utöver nuvarande ca 30 000 m² planeras ej. Ytorna avser
byggnadsarea. Utbyggnadsmöjlighet för industri är ca 180 000 m² varav ca 60.000 m² i området
för den Fördjupade Översiktsplanen. Ytorna avser tomtarea.
Bostadsområde Kullsåsen
I översiktsplanen planeras utvecklingen av
ett nytt bostadsområde, Kullsåsen, söder om
Birsta, i anslutning till Bosvedjan. Utbyggnad
bör enligt översiktsplanen ske genom
bostäder med ett nät av vägar och
bebyggelse i liknade skala som befintligt
område längs Kungsörnsvägen,
Havsörnsvägen, Sparvhöksvägen, och
Duvhöksvägen. I nuläget finns kollektivtrafik
på Norra vägen, vid Fillanvägens hållplats
och Havsörnsvägens hållplats som båda
ligger ca 700 m till öster och söder från
centrum av bostadsområdet. Enligt
översiktsplanen måste busslinjen gå in
igenom området vid en exploatering av
området.

9

Figur 3. Markanvändning Bosvedjan – Kullsåsen,
Sundsvalls översiktsplanen (källa: Sundsvalls
kommun, 2014)

Sundsvalls kommun, april 2011. Fördjupad översiktsplan, Birstaområdet. https://sundsvall.se/wp-content/uploads/2016/10/BirstaAntagandehandling-2011-03-01-Rev-2011-04-19.pdf

10

Sundsvalls kommun, april 2011. Fördjupad översiktsplan, Birstaområdet. https://sundsvall.se/wp-content/uploads/2016/10/Birsta-

Antagandehandling-2011-03-01-Rev-2011-04-19.pdf
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Skolor och förskolor finns i Bosvedjan, handel och service i Birsta handelsområde och Bosvedjans
centrum.
Ny vägförbindelse mellan västra Birsta och Bosvedjan
Enligt översiktsplanen från 2014 behöver konsekvenserna av omfördelning av trafikflöden av ny
vägförbindelse mellan västra Birsta och Bosvedjan fortfarande utredas närmare. Detta gäller
generellt för åtgärder som underlättar för bilismen gör det svårare att uppnå ett hållbart resande.
Som anges i översiktsplanen kommer en ny väg till Birsta sannolikt att leda till fler bilresor till och
från området.
Det finns enstaka önskemål om mark för verksamheter mellan Södra Birsta och Kullsåsen.
Översiktsplanen anger följande lokala riktlinjer för en eventuell utbyggnad här:
•
Anpassa områdets utbredning till framtida utbyggnad av väg E14 i ny sträckning.
•
Ta hänsyn till bäckar och gårdsbebyggelse i området.
•
Ta hänsyn till de höglänta skogskullarna, som gärna får sparas som gröna
landskapselement mellan väg och verksamhetsområde.
•
Anpassa områdets utformning, eller säkerställ tillgänglighet till stigar och värden för natur
och rekreation.
Ljustavägen – väg 622
Ljustavägen (väg 622) är en länk mellan E4 och Tunadalsområdet, samt mellan Birsta och
Alnöbron. Idag har Ljustavägen bristande säkerhet för alla trafikslag11. Enligt Trafikverket och
Sundsvalls kommun finns det ett behov av en gång- och cykelväg12. Trafikverket planerar för en
separat gång- och cykelväg på sträckan mellan Johannedal och Östra Birsta. Fordonstrafiken på
sträckan som utreds har en trafikmängd om 9340 fordon per dygn, varav 11 % utgörs av tung
trafik13. Den behövs också för att binda ihop Ljustadalen med Birsta. Med en bättre koppling över
Alnöbron skulle det även binda ihop Alnö och Birsta.
Järnväg
Ådalsbanan passerar områdets nordvästra del men utan av- och påstigningsmöjlighet.
Sundsvalls kommuns översiktsplan har en järnvägskorridor utpekad som bland annat medför en
längre järnvägstunnel genom Birstaberget. Denna del av framtida Ådalsbana räknas ofta in som
en del i projektet med att bygga ut Ostkustbanan. Idag har Ådalsbanan norr om Sundsvall låg
standard med tvära kurvor och branta stigningar. Sträckan mellan Sundsvall och Härnösand är 67
km - motsvarande bilväg är 52 km. Trafikverket har utrett olika alternativ för ny sträckning med
högre standard. Birsta identifieras som en potentiellt lämplig plats för byggandet av en ny station.
3.2 Resmönsteranalys
Som en del av nulägesbeskrivningen har Ramboll gjort en resmönsteranalys baserat på GPS-data
från Tomtom. Denna historiska data samlas in automatiskt och kontinuerligt från motorfordon och
mobilenheter i hela världen och kan sedan hämtas för ett specifikt område och mätperiod.
Rambolls benchmarkingtest av denna datakälla visar att ca 10-20% av den totala trafiken fångas
upp i Tomtoms verktyg och detta ger en tillräckligt god signifikans och relevans för att analysera
resmönster och hastigheter för utredningsområdet. Följande avsnitt redogör för bilresor i tre
nivåer för utvalda zoner i utredningsområdet Region Västernorrland. De tre nivåerna för
resmönsteranalysen är resor i hela Region Västernorrland, resor i Sundsvall kommun samt lokala
resor inom Birsta handelsområde. Mätperioden för resmönsteranalysen är 1 september till 31
oktober 2019. Under denna period har ca 780 000 resor registrerats i GPS-datan. För de regionala
11

Trafikverket, 2018. Vägplan för gång- och cykelväg väg 622 Johannedal-Östra Birsta. Vägplanbeskrivning. 2018-12-11

12

Ibid.

13

Ibid.
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och kommunala resorna har datan aggregerats på en tidsperiod som täcker hela dagen (kl. 0024), för de lokala resorna är datan uppdelad på fyra tidsperioder; kl. 06-10, kl. 10–14, kl. 14–18
och kl. 18–22.
3.2.1
Resor inom regionen
Till resorna inom regionen räknas interna och externa resor till och från Sundsvalls kommun och
större samhällen och orter runt om i regionen (ex. Kramfors och Örnsköldsvik). Totalt antal resor
inom regionen uppgår till ca 780 000 under mätperioden 1 september till 31 oktober 2019. I detta
avsnitt analyseras i huvudsak resor från zoner i regionen som slutar i Birsta (se grå zon i Figur 5
nedan).
Örnsköldsvik

Kramfors

Härnösand

Timrå

Birsta
Sundsvall

Figur 4. Resor till Birsta från inom regionen (mellan 1 september och 31 oktober 2019)
Tabell 1. Resor inom regionen

Totalt antal resor inom regionen

780 000

100%

Antal resor som startar och slutar i Birsta

60 000

8%

Antal resor som slutar i Birsta

52 000

7%

Antal resor som startar i Birsta

12 000

2%

360 000

46%

Antal resor som startar i Sundsvall och/eller Timrå

Figur 5 ovan visar en översikt av fördelningen av resorna i regionen med destination i Birsta
(under mätperioden 1 september och 31 oktober 2019). Datan visar att ca 46%% av alla resor i
regionen har startpunkt i Sundsvall och/eller Timrå och att mycket få andelar av resorna (under
0,2% för respektive zon) startar i de omkringliggande orterna i Härnösand, Kramfors,
Örnsköldsvik osv.
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Timrå

Birsta
Sundsvall

Figur 5. Resor till Birsta från zoner inom regionen (mellan 1 september och 31 oktober 2019) (Detaljbild på
Sundsvall och Timrå kommun)

Ca 8% (60 000 resor) av alla resor i regionen slutar i Birsta (inklusive resor som startar i Birsta).
Ca 7% (52 000 resor) av alla regionala resor startar i Birsta. Ca 2% av alla resor har Birsta som
både start och slutpunkt. Av resorna till Birsta har 49 % (ca 30 000) startpunkt i Sundsvall. Resor
med start i Sundsvall och slutpunkt i Birsta utgör 4 % av de totala antalet resor under perioden.

3.2.2
Resor inom kommunen
Till resorna inom kommunen räknas interna och externa resor till och från Sundsvalls kommun.
Totalt antal resor inom kommunen uppgår till ca 470 000 st. under mätperioden 1 september till
31 oktober 2019. I detta avsnitt analyseras i huvudsak resor från zoner i kommunen som slutar i
Birsta (se grå zon i Figur 6 nedan).
Totalt antal resor inom kommunen
Antal resor som slutar i Birsta
Antal resor som startar i Birsta

473 585
52 943
45 234

100%
11%
10%
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Birsta

Sundsvall

Figur 6. Resor till Birsta. 4% av de totala resorna inom kommunen går till Birsta (8,07% i figuren syftar på
andelen av resor till Birsta från just denna zon) (Figur i figur visar resor till Birsta från Sundsvalls tätbebyggda
områden)

Totalt antal registrerade resor inom Sundsvalls kommun under den studerade perioden är
470 000 st. Av dessa har 11% (53 000 resor) målpunkt i Birsta (se figur 6 ovan) och 10 %
(45 000 resor) har startpunkt i Birsta. Av alla resor i kommunen går 4 % (ca 19 000 resor) från
Sundsvalls tätbebyggda områden (se zoner med blå kontur i figur 6 ovan) till Birsta. Ca 3 %
(13 000 resor) går från Birsta till Sundsvalls tätbebyggda områden.
Resor till Birsta (Resor per reslängd)

Resor från Birsta (Resor per reslängd)

50%

50%
39%

40%

39%

30%
16%

20%
10%

40%

40%

Andel resor

Andel resor

40%

5%

1%

0%

30%
20%
10%

14%
5%

2%

0%
0-2km

2-5km

5-10km
Längd

10-100km

100+km

0-2km

2-5km

5-10km

10-100km

100+km

Längd

Figur 7. Andel resor per reslängd till/från Birsta (1 september till 31 oktober 2019)

De flesta resorna till eller från Birsta är kortare än 10 km, se figur 8. Det är dock endast 1-2% av
resorna till och från Birsta som är kortare än 2 km och 16-17% som är kortare än 5 km.
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3.2.3
Resor inom handelsområdet
Totalt antal resor i regionen mellan 1 september och 31 oktober 2019 är 780 000. Andel resor
som startar och slutar inom Birsta är 8% (ca 60 000). Detta avsnitt baseras på data för resandet
inom handelsområdet (mellan zoner definierade efter fastighetsgränser, se gråa zoner i Figur 8
nedan). Antal registrerade resor inom handelsområdet som analyseras i detta avsnitt är ca 130
000 för mätperioden 1 september till 31 oktober 2019. Resor som startar och slutar inom Birsta
handelsområde är ca 4 000 eller 3% (exklusive resor som startar eller slutar utanför
handelsområdet) av det totala resandet inom handelsområdet. Kartläggning av det lokala
resandet fokuserar i huvudsak på starka resrelationer mellan dessa zoner inom Birsta
handelsområde. Redovisade relationer (rödmarkerade i Figur 8 nedan) har mer än 10% av
resorna i området under vald tidsperiod (svagast relation har ljusast markering).
Totalt antal resor inom handelsområdet (inklusive externa zoner)

128118

(100%)

Antal resor som börjar i externa zoner

45136

(35%)

Antal resor som slutar i externa zoner

20746

(16%)

Antal resor som startar och slutar i externa (externa till externa zoner)

58201

(45%)

Antal resor inom handelsområdet (exklusive externa zoner)

4035

(3% )

Lastbilsstation
och Bensinmack
IKEA
Birsta City

Systembolaget

Jysk
mm

Jysk
mm
ICA Maxi

ICA Maxi
Jula
mm

Bilhandlare
Byggmax
Mediamark
t mm

Figur 8. Resor inom Birsta på vardagar (kl. 06-10 jämfört med kl. 10-14)

En kartläggning av bilresorna inom Birsta handelsområde visar ett relativt utspritt resande i
handelsområdet under morgon och förmiddag. Kartläggningen i Figur 8 ovan visar att de största
relationerna inom området på morgonen mellan kl. 06-10 är mellan bilhandlare i västra
handelsområdet, mellan Lastbilsstation i norr och Jysk (mm) i öst, samt mellan Systembolaget
och ICA Maxi i öst. Mellan kl. 10-14 ökar andelen resor för de öst-västliga relationerna och vi ser
störst andel resor mellan Bistra City och Ica Maxi samt Systembolaget och Ica Maxi. Även andelen
resor till och från Ikea i västra delen samt Mediamarkt och Byggmax ökar under förmiddag/tidig
eftermiddag. Resrelationerna visar på att de viktigaste stråken för resenärerna i handelsområdet
är det öst västliga mellan Ica Maxi och Bistra City/Systembolaget samt det nord-sydliga stråket
med verksamheter från Birsta City i norr till Byggmax och Mediamarkt i söder.
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Birsta City

Systembolaget

Birsta City

ICA Maxi

ICA Maxi

Mediamark
t

Figur 9. Resor inom Birsta på vardagar (kl. 14-18 jämfört med kl. 18-22)

Kartläggning av resandet under eftermiddagen (kl. 14-18) och kvällen (kl. 18-22) visar på tydliga
starka resrelationer mellan de ovan nämnda verksamheterna (se Figur 9 ovan). Det finns ett
tydligt nord-sydligt stråk och två diagonala relationer från vardera änden av detta till och från ICA
Maxi i öst. Tydligt här är även att relationen mellan Systembolaget i väst och ICA Maxi i öst är
mycket starkt under eftermiddagen.

Hög
koncentration
under morgon

Koncentration under
förmiddag/tidig
eftermiddag

Figur 10. Målpunkter inom Birsta handelsområde under vardagar (kl. 06-10 jämfört med kl. 10-14)

För att visa på de viktigaste start- och målpunkterna i handelsområdet analyseras även resor som
börjar och /eller slutar utanför (externa zoner) de definierade zonerna i handelsområdet. Mest
förekommande målpunkter för resor utifrån handelsområdet under morgonen (kl. 06-10) är ICA
Maxi (strax över 8%) följt av Systembolaget, Ikea och Birsta City (på strax under 8% vardera).
Resorna under morgonen är koncentrerade till Ica Maxi samt verksamheterna i anslutning till
Birsta city. Under förmiddag/tidig eftermiddag (kl. 10-14) är de vanligast förekommande
målpunkterna för resor utifrån mycket mer koncentrerade till Birsta City (ca 14%).
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Koncentration under
eftermiddag/tidig kväll

Koncentration
under kväll

Koncentration under
eftermiddag/tidig kväll

Figur 11. Målpunkter inom Birsta handelsområde under vardagar (kl. 14-18 jämfört med kl. 18-22)

Mest förekommande målpunkter för resor utifrån handelsområdet under eftermiddag/tidig kväll
(kl. 14-18) är Birsta City (15%), ICA Maxi (12%) och sedan Ikea och Systembolaget (ca 9%
vardera). Målpunkterna är desamma som under morgonen men koncentrationen (andelen) för
dessa är högre under eftermiddag/tidig kväll. Under kvällen (kl. 18-22) är de vanligast
förekommande målpunkterna mycket mer koncentrerade till Ica Maxi på östra sidan (ca 22,5%)
jämfört med verksamheterna i anslutning till Birsta City (ca 11,5%, Ikea 6%, Systembolaget
8%). Även Mediamarkt är vanligare målpunkt under kvällen (ca 8%).
3.3 Kartläggning transportinfrastruktur
I följande avsnitt görs en kartläggning av förutsättningarna för rörelser till fots, med cykel, med
kollektivtrafik och med bil inom samt till Birsta.
3.3.1
Gångtrafik
Ett välutbyggt gångnät är en viktig grundförutsättning för att skapa god tillgänglighet till
verksamheterna i området oavsett hur besökarna kommer till Birsta eftersom alla kommer att gå
sista biten mellan bussen, cykeln eller bilen och de olika målpunkterna. Ett tydligt, tryggt och
attraktivt gångnät ger förutsättningar att minska bilrörelserna i området genom att
kollektivtrafiken blir mer tillgänglig och möjligheterna att gå mellan målpunkterna i området ökar.
Gångnätet inom Birsta täcker inte hela området, se figur 12. Gångnätet planeras byggas ut i
framtiden enligt FÖP men även med dessa planer är vissa affärer och en stor del av verksamheter
inte tillgängliga till fots på ett säkert och attraktivt sätt. Det begränsar även möjligheterna att nå
dessa platser med kollektivtrafik eftersom sista biten mellan hållplatsen och målpunkten i princip
alltid görs till fots.
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Figur 12. Gångnätet inom Birsta handelsområde inklusive framtida planer enligt FÖP.

Många gator inom handelsområdet är inte attraktiva att gå längs på grund av deras utformning.
Avsaknad av gångbanor, breda körbanor och stora svängradier betyder att det känns otryggt att
gå längs gator och vid korsningar. På många platser finns inga säkra passagemöjligheter och
hastighetsäkring saknas, se figur 13.
Där det finns gångbanor delas ofta ytan med cyklister i nuläget. Utrymmet är dock begränsat för
båda trafikslagen samtidigt som utformningen är inte anpassad efter cyklisters behov. Det
resulterar i större risk för konflikter mellan fotgängare och cyklister vilket gör både resor till fots
och med cykel mindre attraktiva.
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Figur 13. Breda körbanor och stora svängradier för att underlätta lastbilars körvägar skapar en oattraktiv miljö
för människor att ta sig genom området till fots eller med cykel.

Entréer till målpunkterna inom området ligger ofta inte i anslutning till gångbanor. För de som
kommer till området till fots eller med kollektivtrafik är det ofta otydligt hur de kan nå entréerna
till affärerna på ett säkert sätt vilket inte upplevs som välkommande. Se exemplet i figur 14. Ofta
behövs omvägar eller att fotgängare blandas med biltrafik över en stor parkering. Vid flera olika
målpunkter saknas kopplingar mellan gånginfrastruktur och affärer helt. Om fotgängare behöver
ta stora omvägar finns risk att de tar genvägar istället som ibland resulterar i farliga situation. Till
exempel vid affärer längs Antennvägen där fotgängare från Ljustadalen tar en kortare väg via
affärernas godsmottagning för att släppa omvägen via den utbyggda gång- och cykelbanan.
Ett undantag är kopplingen mellan stadsbusshållplatsen Birsta City och entrén till shoppingcentret
vilken är rak och separerad från biltrafiken. Dock är miljön och upplevelsen för fotgängare längs
kopplingen ändå inte särskilt attraktiv eller inbjudande för resenärer som kommer med
kollektivtrafiken och går sista biten mot entrén, se Figur 15.
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Figur 14. Exempel på en plats där kopplingen mellan gångnätet och målpunktens entré är otydlig och inte
särskilt välkommande för de som kommer till området till fots eller med kollektivtrafik.

Figur 15. Kopplingen för fotgängare mellan stadsbusshållplatsen Birsta City och entrén till shoppingcentret är
rak och separerad från biltrafiken men fortfarande inte särskilt attraktiv eller inbjudande.
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3.3.2

Cykeltrafik

Som visas i figur 16 ligger Birsta handelsområde inom 5 kilometer från flera olika
bostadsområden. Själva avståndet är rimligt för resor med cykel. Även om restiden är något
längre jämfört med bil är det möjligt att nå Birsta från de flesta bostadsområden på 30 minuter,
se figur 17 och figur 18, vilket bör se som rimligt för arbetspendling. Vissa bostadsområden ligger
så nära som 10–15 minuters cykelavstånd vilket är en rimlig restid för människor att ta cykeln
även för att besöka affärer.

Figur 16. Birsta handelsområde liggen inom rimligt cykelavstånd av olika bostadsområde i omgivningen. Det
finns dock brister i infrastrukturen som begränsar tillgängligheten med cykel till området.
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Figur 17. Restidkvot för resor med cykel jämfört med bil. Restid beräknad med Google Maps vilket innebär att
cykling även kan ske i blandtrafik längs vägar som inte upplevs som trygga.

Figur 18. Restider med cykel.
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Utmaningen är dock infrastrukturen. Vissa kopplingar till och från området saknar säker
cykelinfrastruktur. Dessutom finns utmaningar i form av bristande passagemöjligheter vid stora
korsningar och otrygghet längs några sträckor under dygnets mörka timmar vilket sammantaget
gör att cykeln inte är ett attraktivt resalternativ idag. Ett exempel är cykelbanan från Sundsvall
som har långa sträckor utan belysning och koppling till någon omgivande bebyggelse vilket kan
upplevas som otryggt, se figur 19. Ett annat exempel är anslutningen mellan cykelbanorna längs
Ljustavägen och Antennvägen som visas på figur 20, där det inte finns säkra passagemöjligheter
för vare sig fotgängare eller cyklister.

Figur 19. Cykelbanan mellan Sundsvall och Birsta handelsområdet kan upplevas otrygg på grund av saknande
belysning och saknande interaktion med byggnader.
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Figur 20. En säker passagemöjlighet för fotgängare och cyklister saknas vid anslutningen mellan Ljustavägen
och Antennvägen.

Inom själva området är läget liknande som för gångnätet. Cykelnätet täcker inte hela området. Se
figur 21. Även med de framtida planerna enligt den fördjupade översiktsplanen kommer vissa
affärer och en stor del av verksamheterna inte vara tillgängliga med cykeln på ett säkert sätt.
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Figur 21. Cykelnätet inom Birsta handelsområde inklusive framtida planer enligt FÖP.

Många gator inom handelsområdet är utformade för att underlätta (last)biltrafikens
framkomlighet, med breda körbanor och stora svängradier. Därtill är hastighetsgränsen 50
kilometer per timme vilket resulterar i stora hastighetskillnader mellan biltrafiken och cyklister.
Gatorna inom området är därför i dagsläget inte attraktiva eller lämpliga för cykling i blandtrafik,
se figur 22 nedan.

Figur 22. Inga gångbanor, breda körbanor och stora svängradier för att underlätta lastbilars körvägar skapar en
oattraktiv miljö för människor att ta sig genom området till fots eller med cykel.
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Där det finns cykelinfrastruktur idag handlar det ofta om gångbanor som är skyltade som gångoch cykelbanor, men är ej anpassade efter cyklisters behov. Utrymmet är för litet och det finns
snäva kurvor på cykelbanan, se exempel i figur 23. Därtill finns brister vid stora korsningspunkter
och vid utfarter, som visas i figur 24, där cykelinfrastrukturen inte fortsätter på ett tydligt sätt.
Cyklister behöver ofta bromsa eller stanna vid dessa punkter innan de kan fortsätta. Det krävs då
ytterligare energi för att komma igång igen och gör cykel som färdsätt mindre attraktivt.
Dessutom är det, precis som vad gäller gångnätet, ofta oklart hur man kan nå entréer till affärer
på ett säkert sätt. Ofta krävs omväger eller att man cyklar genom en stor parkeringsplats bland
biltrafiken.

Figur 23. Infrastrukturen är inte anpassad efter cyklisters behov med för litet utrymme och snäva kurvor vid
passager.
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Figur 24. Gång- och cykelbanan fortsätter inte på ett tydligt sätt vid utfarter.

3.3.3

Kollektivtrafik

Till och från området
Till och från Birsta erbjuds stadsbusstrafik från Sundsvall samt regional busstrafik. I nuläget
trafikeras Birsta av två stadsbusslinjer – linje 2 och 5 – samt av regional busslinjerna 120, 201
och 611 längs E4.
Stadstrafik
Sundsvall har ett välutbyggt stadsbussnät med fem stomlinjer med
relativt god yttäckning över staden, samt åtta pluslinjer.
Stomlinjerna trafikerar alla Sundsvalls busstation, även kallad
Navet. Birsta trafikeras av två av de fem stomlinjerna: linjerna 2
och 5. De ansluter direkt till Navet (se figur 25). Det tar ca 23
minuter att resa till Birsta City från Navet med linje 2 och 27
minuter med linje 5.

Tabell 2. Restid mellan Navet
och Birsta City (nuläge)
Linje

Restid

Linje 2

23 min

Linje 5

27 min
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Figur 25. Sundsvalls stadsbusstrafik och Birsta (Källa: Din tur)

De flesta av områdena som generar de största biltrafikflödena till Birsta trafikeras av stomlinjerna
(se figur 26). Linje 2 och 5 ger direktförbindelser till bostadsområdena Gångviken, Johannedal,
Ljustadalen, och Bosvedjan, de närmaste bostadsområde som genererar en stor del av alla resor
till Birsta.
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Navet

Figur 26. Del av totala resor till Birsta (%) och stadsbusslinjer (data: Tomtom)

I tabell 3 nedan presenteras stomlinjerna i stadsbusstrafiken med turutbud och antal resande
2019. Stadslinjerna trafikeras med ett stort turutbud och relativt högt resande. Resandet är stort
framförallt på linje 2 medan linje 5 har ett något lägre resande. Linjerna med högt resande
trafikerar alla är viktiga målpunkter och bostadsområden i Sundsvall.
Tabell 3. Översikt över Sundsvall stadstrafik (stombussar) med turutbud och resande

Utbud
Linje
nr.

Sträckning

vardag

Utbud
helg

Antal turer per dag

Utbud
vardag

Antal

Utbud
helg

Turer/timme

Resande

resande

2019

med
skolkort

högtrafik

1

Alnö – Navet – Bergsåker

74

34/30

6

2

1 277 565

10%

2

Östra Birsta – Navet – Nacksta

74

34/30

6

2

1 441 437

3%

3

Granloholm – Navet – Sidsjön

77

35/28

6

2

850 626

9%

74

34/30

6

2

1 327 709

4%

47

24/15

4

2

453 650

10%

4

5

Granloholm – Sjukhuset – Navet
– Bredsand
Gångviken – Navet

På linje 2 avgår den första bussen från Navet – mot Birsta – kl. 5:30 på vardagar och den sista
bussen från Östra Birsta – mot Navet – kl. 22:18 (01:44 på fredagar). På helgerna avgår den
första bussen från Navet kl. 06:35 på lördagar och kl. 08:45 på söndagar. Den sista bussen avgår
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från Östra Birsta kl. 01:44 på lördagar och 22:17 på söndagar. På linje 5 avgår den första bussen
från Navet klockan 6:00 på vardagar och den sista bussen från Gångviken kl. 21:08. På helgerna
avgår den första bussen från Navet kl. 07:45 på lördagar och kl. 08:15 på söndagar. Den sista
bussen avgår från Östra Birsta kl. 20:38 på lördagar och söndagar. En sådan täckning möjliggör
resor med kollektivtrafik till och från arbetet för människor som arbetar i Birsta-området.
Avgångstiderna för linje 2 och 5 sammanfattas i Tabell 4.

Tabell 4. Avgångstiderna linje 2 och linje 5 (nuläge)
Vardagar
Linje
nr.

Sträckning

Första
avgång
(Navet)

2

Östra Birsta – Navet – Nacksta

05:30

5

Gångviken – Navet

06:00

Lördagar

Sista
avgång
(Ö. Birsta)
22:18
(01:44 F)
21:08

Söndagar

Första
avgång
(Navet)

Sista
avgång
(Ö. Birsta)

Första
avgång
(Navet)

Sista
avgång
(Ö. Birsta)

06:35

01:44

08:45

22:17

07:45

20:38

08:15

20:38

Utöver de fem stombusslinjerna i Sundsvalls stadstrafik finns åtta pluslinjer. Tre av dem utgörs av
servicelinjer, en typ av pluslinjer som utökar upptagningen men som vanligtvis inte har ett högt
turutbud, medan fem utgörs av kompletteringstrafik. Skillnaden mellan servicelinje och
kompletteringslinje är vanligtvis att en kompletterande linje måste förbeställas. Inga av
pluslinjerna trafikerar Birsta, men de ansluter till Navet och möjliggör resor till Birsta för de delar
av staden som inte täcks av stomlinjerna.
I tabell 5 nedan presenteras den kompletterande trafiken i Sundsvalls tätort. Gråmarkerade linjer
är servicelinjer.
Tabell 5. Kompletterande stadstrafik i Sundsvall.
Utbud
vardag

Linje
nr.

Sträckning

65

Tågbuss Västra Station

1

70

Navet – Norra Berget

1/9B

71

Navet – Södra Berget

1/6B

76

Ljustadalen – Gångviken

78

Gångviken – Timrå

81

Navet – Tunadal

84
85

Utbud
helg

Resande
2019

Andel resenärer med
skolkort

0/0

843

72%

8B/8B

24 718

55%

6B

1 012

-

11B

0/0

-

-

1/11B

2B/2B

995

8%

8B

8B/0

17

-

Navet – Bosvedjan

13

4/4

56 480

1%

Navet – Haga

13

4/4

35 960

18%

(Antal dubbelturer)

Regionbusstrafik
Västernorrlands regionbusslinjer trafikerar de starkare
stråken där flest invånare är bosatta. De är främst
koncentrerade till de östra delarna av regionen och går
till största delen parallellt med järnvägen som ett
komplement till tågtrafiken. Fyra av Västernorrlands
regionbusslinjer trafikerar Birsta: linje 120, 201, 331 och
611. Regional busstrafik stannar på motorvägshållplatsen
längs E4:n; Birsta E4. Resenärer som kommer från eller

Tabell 6. Restid mellan Navet -Birsta E4
och Timrå – Birsta E4 (nuläge)

Linje

Från

Från

Navet

Timrå
9 min

Linje 120

9 min

(Timrå
torget)
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ska till Sundsvall med linje 201 och 331 kan inte gå av
eller på vid Birsta E4 då dessa linjer är till för långväga
resor.
Att resa mellan Birsta och Navet tar ungefär 9 minuter
med busslinjerna. Restiden mellan Timrå och Birsta
varierar beroende på om linjen går på E4 eller igenom
Timrå. Restider för regionbusslinjerna visas i Tabell 6.

Linje 201

(ej tillåtet)

Linje 331

(ej tillåtet)

Linje 611

10 min

5 min
(Timrå E4)
7 min
(Timrå E4)
3 min
(Timrå E4)

Regionbusslinjerna mot Birsta, deras turutbud samt resandeunderlag presenteras i Figur 27 och

tabell 7 nedan. Linjerna 141, 142, 191 och 30 som visas i figur 27 nedan trafikerar inte Birsta. De
är dock viktiga förbindelser mellan Sundsvall och närliggande tätorter som Matfors.

Figur 27. Västernorrlands regionala busstrafik och linjer mot Birsta (Källa. DinTur)

De tätorter som generar de största biltrafikflödena till Birsta trafikeras av regionbusslinjerna (se
figur 28 nedan). Linje 120, 201 och 611 ger direktförbindelser till de viktigaste tätorterna som
Timrå och Sörberge.
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Figur 28. Del av totala resor till Birsta och regionbusslinjerna (Data: Tomtom)

Linje 120 är Västernorrlands mest använda regionbusslinje. Linjen går längs ett tätbefolkat band
och erbjuder snabba resor till målpunkter i Sundsvall. Linje 201 mellan Sundsvall och Härnösand
har ett relativt högt resande och fler dagliga pendlare än vad motsvarande tåglinje har. Linjen har
en bra restid jämtemot bilen och går i gen linjeföring mellan orterna. Linje 611 och 311 har
mindre resande än linje 120 och 201 och ett fåtal turer dagligen (se Tabell 7). Linje 331 är
mycket lång och under majoriteten av linjesträckningen bor inga människor. Invånare i Sollefteå
och Sundsvall har en annan resmöjlighet. I
tabell 7 nedan presenteras turutbudet och antal resande 2019 för regionbusslinjerna som ansluter
till Birsta.

Tabell 7 - Översikt över regionbusstrafik mot Birsta med turutbud och resande (nuläge)

Utbud
Linje
nr.

Sträckning

vardag

Utbud
helg

Antal turer per dag

120

Njurundabommen – Sundsvall –
Sörberge

201

Sundsvall – Härnösand

331

Sundsvall – Sollefteå

Utbud
vardag

Antal

Utbud
helg

Turer/timme

Resande
2019

resande
med
skolkort

högtrafik

39

24/18

3

2/1

983 444

19%

23

0

3

0

221 787

11%

2

0/1

-

-

24 890

20%
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611

Sundsvall – Tynderö

14

0

2

0

99 706

45%

De regionbusslinjerna som trafikerar Birsta är tunga linjer med en stor andel arbetspendling samt
en relativt hög andel skolelever med betalda skolkort. De har ett mycket varierande turutbud med
väldigt frekventa linjer som linje 120 samt linjer med ett mycket lågt turutbud som linje 331.
Under helgerna minskar regionbussarna följaktligen turutbudet mot Birsta. Endast Linje 120 körs
med ett begränsat turutbud. Det är inte möjligt att resa med kollektivtrafik från tätörter som
Tynderö eller alla tätörter längs linje 211 och 611 på helgerna.
Linje 120 är i drift mellan 6:00 och minst 23:00 varje dag. Det är möjligt för arbetstagare att
använda linjen för att pendla till arbetet mellan dessa tider. Avgångstiderna för regionbusslinjerna
sammanfattas i Tabell 4Tabell 8 och Tabell 9 nedan.
Tabell 8. Avgångstiderna regionbusslinjer mellan Navet och Birsta (nuläge)
Vardagar
Linje
nr.

120

Sträckning

Njurundabommen – Sundsvall
– Sörberge

Första
avgång
(Navet)

06:00

Lördagar

Sista
avgång
(Birsta E4)
22:56
(01:02 F)

Söndagar

Första
avgång
(Navet)

Sista
avgång
(Birsta E4)

Första
avgång
(Navet)

Sista
avgång
(Birsta E4)

06:00

01:02

06:00

23:00

201

Sundsvall – Härnösand

-

-

-

-

-

-

331

Sundsvall – Sollefteå

-

-

-

-

-

-

611

Sundsvall – Tynderö

07:10

16:37

-

-

-

-

Tabell 9. Avgångstiderna regionbusslinjer mellan Timrå och Birsta (nuläge)
Vardagar
Linje
nr.

120

Sträckning

Njurundabommen – Sundsvall
– Sörberge

201

Sundsvall – Härnösand

331
611

Första
avgång
(Timrå)

06:07

Lördagar

Sista
avgång
(Birsta E4)
23:22 (01:22
F)

Söndagar

Första
avgång
(Timrå)

Sista
avgång
(Birsta E4)

Första
avgång
(Timrå)

Sista
avgång
(Birsta E4)

06:52

01:22

07:05

22:22

05:38

21:49

-

-

-

-

Sundsvall – Sollefteå

12:05*

Ca 16:51*

-

-

20:20*

Ca 16:51*

Sundsvall – Tynderö

06:19

17:33

-

-

-

-

*Turen går 16/8 - 21/11 2021. Ny avgångstid mellan 22/11-11/12 2021

Inom området
Birsta handelsområde har sex stadsbusshållplatser samt en regionbusshållplats längs E4 (se figur
29).
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Figur 29. Hållplatser inom Birsta handelsområde.

Figur 30. Birsta E4 hållplats mot Sundsvall (bild: Google)

Området är ganska väl yttäckt av kollektivtrafik. Alla affärer ligger inom 5 minuters promenad
från en kollektivtrafikhållplats (se figur 31). Det finns dock brister i kopplingen mellan
hållplatserna och butikernas entréer, se avsnitt 3.3.1.
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Figur 31. Gångtid från stadsbuss och region buss hållplatser i Birsta (Gånghastighet 5 km/h, alla vägar utan
motorväg)

Även om de kör på en särskild bussgata mellan Birsta city (väst av E4) och Birsta Tunneln (öst av
E4) tenderar linje 2 och 5 att fastna i bilköer i området, vilket orsakar bristande punktlighet.
Gesällvägen är ett exempel på en sådan väg med stora framkomlighetsproblem, särskilt under
eftermiddagstrafiken. Mer om biltrafikens påverkan på framkomlighet presenteras i kapitel 3.3.4
om hastigheter och flaskhalsar.

Figur 32. Bussgata i Birsta handelsområdet, från hållplats Birsta Tunneln.
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Restidskvoter
Dagens restider för kollektivtrafiken är i de flesta fall längre än för motsvarande resa med bil. Ett
mått på skillnaden i restid mellan kollektivtrafik och biltrafik är restidskvoten och med hjälp av
restidskvoten kan en förväntad andel kollektivtrafikresenärer beräknas.
Restidskvoter beräknas mellan en uppsättning startpunkter och Birsta City som målpunkt. Urvalet
av startpunkter baseras på sammanfattande resultaten från resmönsteranalysen (se lista nedan):
Resor från närliggande centralort till Birsta:
Ca 6% av alla resor från inom regionen till Birsta har startpunkt i Sundsvalls och Timrå
centralort (tätort). Dessa områden väljs därför ut som viktiga fokusområden för
startpunkter i beräkningen av restidskvoter. 47% av alla resor i regionen startar i
Sundsvall eller Timrå centralort. 10% av alla resor startar i närliggande glesbygd.
Resor från långväga startpunkter till Birsta:
Ca 1% av alla resor från inom regionen till Birsta har startpunkt i andra orter och
glesbygdsområden utanför Sundsvalls kommun och Timrå (ex. Ånge, Härnösand, Matfors,
Kramfors, Långsele, Sollefteå och Örnsköldsvik mm). Eftersom denna andel är relativt
liten i förhållande till de närliggande startpunkterna exkluderas dessa i beräkning av
restidskvoter. 43% av alla resor startar i långväga tätort eller glesbygd
Resmönster Biltrafik, Sammanfattning av resultat (Resor kan förekomma i fler grupper)
(100% reser från inom regionen till regionen)
46% reser från närliggande centralort (Sundsvall och Timrå) till regionen
10% reser från närliggande glesbygd (Sundsvall och Timrås periferi mm) till regionen
43% reser från långväga tätort eller glesbygd (Kramfors, Härnösand mm) till regionen
8% reser från inom regionen till Birsta
6% reser från närliggande centralort (Sundsvall och Timrå) till Birsta
1% reser från närliggande glesbygd (Sundsvall och Timrås periferi mm) till Birsta
1% reser från långväga tätort eller glesbygd (Kramfors, Härnösand mm) till Birsta
Startpunkterna som ingår i analysen visas i figur 33 nedan. En fullständig lista med
bostadsområden och motsvarande hållplatser visas i bilaga A.
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Figur 33. Restidskvot: startpunkter och områdena

Tabell 11, figur 34 och figur 35 nedan visar en
sammanställning av beräknade restidskvoter till Birsta.
Bytestid, gångtiden mellan Birsta E4 och Birsta city, och
bytesstraff beaktas i beräkningarna. Restidskvoterna har
beräknats både oviktade och viktade (upplevd restid).
Viktad kollektivtrafikrestid innebär att faktorer som gångtid
och bytestid viktas högre än själva restiden då det innebär
en uppoffring i förhållande till att färdas mot målpunkten. På
så vis blir resans totala tid längre än vad den faktiskt är.
Vikterna som tillämpas visas i tabell 10. I Bilaga A redovisas
samtliga restider som använts i beräkningarna både för
biltrafik och kollektivtrafik.

Tabell 10. Vikter för beräkning av
upplevd restid.
Delresa

Vikt (faktor)

Gångtid

2

Åktid

1

Bytestid

2

Tabell 11. Restidkvoter nuläge. Restidskvoterna bedöms enligt följande: <1,5 mycket attraktiv (grön), 1,5-2,0
relativt attraktiv (gul) och >2,0 inte attraktiv (röd).
Kollektivtrafik
Startpunkt

Kollektivtrafik - Viktad
Andel

Restidskvot

Andel koll.

Restidskvot

Timrå*

0,7

68%

1,0

42%

Centrum

2,0

18%

2,0

18%

Alnö

1,9

19%

2,9

12%

Johannedal

1,4

27%

1,4

27%

Ljustadalen

1,6

24%

1,6

24%

Ortviken

3,3

10%

4,7

6%

koll.
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Skönsberg 1

4,7

6%

5,8

5%

”Norra kajen”*

3,3

10%

5,0

6%

Haga

1,3

30%

1,3

30%

Bydalen

2,4

14%

3,6

9%

Bosvedjan

1,2

33%

1,2

33%

Granloholm

2,7

13%

3,7

9%

Västra Granloholm*

3,3

10%

4,6

7%

Granlo*

2,3

15%

3,3

10%

Österro*

2,3

15%

3,0

11%

Nacksta

2,6

13%

2,6

13%

Sidsjön*

1,6

24%

2,2

16%

Södermalm västra

2,8

12%

2,8

12%

Skönsmon västra*

1,3

31%

1,9

19%

Skönsmon östra*

2,6

13%

3,6

9%

Bredsand*

2,9

11%

3,8

8%

Gångviken

1,2

34%

1,2

34%

*regionbuss mellan Navet och Birsta E4 + 3 min gång till Birsta city

Hälften av resorna sker med linje 120. Under helgen minskar trafiken för linje 120. Restiden ökar
med cirka 10 min när man endast reser med Stadsbusslinjerna.
Restidsförhållandena är generellt sett bra för resor till Birsta längs linje 2 och 5. Den bästa
reserelationen är Timrå varifrån det går snabbare att åka kollektivt än med bil. Samtidigt har fyra
resrelationer en restidskvot högre än 3, och mer än hälften resrelationer har en restidskvot större
än 2. Det innebär att det tar dubbelt så lång tid att åka kollektivtrafik än med bil. Detta beror
troligen på att man måste byta buss med i genomsnitt fyra minuters bytestid i Navet.
Navet är i princip den enda större bytespunkten, vilket innebär att resor från en del av staden till
Birsta oftast kräver byte i Navet. Ändå är situationen i Sundsvall ganska unik med tanke på de
stora höjdskillnaderna i och runt stadskärnan. Dessutom är bussystemet uppbyggt på ett sådant
sätt att linjerna strävar efter att ha en snabb och effektiv restid mot Navet. Därför går mycket
restid förlorad för kollektivtrafiken jämfört med bilen, vilket resulterar i sämre restidskvoter till
Birsta.
Restiderna behöver alltså minskas för att göra kollektivtrafiken ännu mer attraktiv.
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Figur 34. Restidskvot till Birsta från olika delar av Sundsvalls kommun och Timrå

Figur 35. Viktad restidskvot till Birsta från olika delar av Sundsvalls kommun och Timrå
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Biljetter och priser
Region Västernorrland erbjuder ett stort urval av biljettyper. Prissättningen är baserad både
geografiskt men även enligt en avståndsbaserad taxa. Som resenär kan man göra många olika
val beroende på hur gammal man är, vart man bor och reser. Valen man kan göra är till exempel
länskort, kommunkort, rabatterade kort inom vissa kommuner, enkelbiljett eller periodkort som
baseras på mans reslängd. Det är även möjligt att köpa periodkort för 30 dagar som baseras på
hur lång sträcka resenären reser och då blir priset att annat.
I Tabell 12 nedan ges en sammanställning av biljettpriser för några vanligt förekommande resor i
länet. Priset för enkelbiljett är utan rabatt i tabellen. Full översikt kring biljettpriser ges i Bilaga C.
Tabell 12. Biljettpriser I Västernorrland
Biljettpriser i Västernorrland
Biljettyp

Resa

Pris Vuxen

Pris
Senior/Ungdom

Pris barn

Enkel

Inom Sundsvall tätort

26 kr

20 kr

13 kr

Periodkort 30 dagar

Inom Sundsvall kommun

1 824 kr

150 kr*/1345 kr

150 kr

Enkel

Härnösand – Sundsvall

85 kr

64 kr

43 kr

Periodkort 30 dagar

Härnösand – Sundsvall

1 475 kr

1 106 kr

738 kr

Periodkort 30 dagar

Inom hela länet

2 361 kr

1 771 kr

1 181 kr

* Seniorer och barn betalar 150 kr för ett periodkort på 30 dagar inom Sundsvall.
** Resenärer betalar 50 kr för ett månadskort inom Härnösand. Denna biljett är kraftigt subventionerad av Härnösands
kommun.

Det stora utbudet av olika biljettyper skapar förvirring för resenären. Dessutom är det enda
alternativet för att kunna resa fritt inom området att ha ett månadskort. Utan månadskort måste
man köpa en ny biljett varje gång man vill resa inom området.
Alternativ finns för att se över biljettsystemet så att det blir enklare för resenären att förstå och
mer attraktiv att använda.
3.3.4
Biltrafik
Enligt den fördjupade översiktsplanen från 2011 reser mer är 90% av besökarna till Birsta i egen
bil och använder denna även för rörelser inom området mellan olika köpställen. Tidigare har
trafiksituationen i området förbättrats med ett antal mindre åtgärder vilka främst avlastat
Gesällvägen och minskat risken för köbildning på E4:an. I FÖP identifieras cirkulationsplats
Klökanvägen/Gesällvägen som problematisk punkt vid köer kan ibland uppstå. Väntetider vid
utfart från fastigheter kan under tider då handeln är mest intensiv bli besvärande långa.
Parkering
Den fördjupade översiktsplanen konstaterad att Birsta har 27 P-platser per 1000 kvadratmeter
butiksyta. Jämfört med nyckeltal är detta relativt lågt. För dagligvaruhandeln ligger nyckeltalet
kring 40-50 parkeringsplatser per 1000 kvadratmeter BTA. För sällanköpshandel ligger nyckeltalet
kring 30-40 parkeringsplatser per 1000 kvadratmeter BTA. Enligt dessa siffror från 2011 bör man
överväga att öka parkeringsmöjligheterna i kommande detaljplaner, givet att butiksytan och
kundunderlaget består. I nuläget är all bilparkering i området avgiftsfri, vilket kan vara en stor
bidragande faktor till att besökare rör sig i området med bil.
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Hastigheter

Figur 36. Skyltad hastighetsgräns i Birsta handelsområde

En kartläggning av hastigheterna i området visar på problem med trängsel och köbildning längs
Gesällvägen i västra delen av handelsområdet. Figur x nedan visar skillnaden mellan hastigheten
under maxtimmen (då det är som mest trafik i området) och friflödeshastigheten (då hastigheten
inte påverkas av annan trafik, inträffar oftast under natten). Maxtimme och friflöde under vardag
inträffar kl. 16-17 respektive kl. 03-04. Maxtimme och friflöde under helg är kl. 12-13 respektive
kl. 04-05. Maxtimmeshastigheterna är mellan 20 och 70 km/h (rödmarkerade sträckor) lägre på
vissa ställen längs Gesällvägen vilket tyder på framkomlighetsproblem under timmar med mycket
trafik. Alla grönmarkerade sträckor i figur x och x nedan visar på god framkomlighet även under
maxtimmarna.

Figur 37. Flaskhalsar i Birsta, vardag (Skillnad i hastighet under maxtimme kl. 16-17 och friflöde kl. 03-04)
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Figur 38. Flaskhalsar i Birsta, helg (Skillnad i hastighet under maxtimme kl. 12-13 och friflöde kl. 04-05)
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4.

RESTYPER
Utifrån områdets karaktär som handels- och verksamhetsområde går det att göra rimliga
antaganden om vilka olika typer av resor som görs till och från området och inom området själv.
Genom att analysera syftet och förväntat beteende vid de olika resor görs en bedömning av vilka
färdsätt som är normen i dagsläget och är tänkbart för framtiden. Tabell 13 nedan visar en
bedömning av de olika typ av resor som görs, vilka rörelser och beteende de innebär och vilka
färdmedel som är typiskt och tänkbart. De resor som är blåmarkerade i tabellen är de som
Ramboll föreslår vara mest relevanta att fokusera på för att nå de uppsatta målen och det är
utifrån dessa som åtgärderna i kapitel 7 är framtagna.
Tabell 13. Uppskattning av rörelser och beteende vid olika typ av resor samt typiskt och tänkbart färdmedel.

Typ av resa

Rörelse/beteende

•
Arbetsresor

Nöjeshopping

Typiskt färdmedel
Tänkbart färdmedel
1.

Bil

Eventuellt besök till restaurang för

2.

Kollektivtrafik

lunch/middag

3.

Cykel

1.

Bil

2.

Kollektivtrafik

1.

Bil

Pendling till/och från arbetsplats (fast
målpunkt)

•

•

Besök främst till Birsta City på lördagar

•

Eventuellt besök till Ikea eller
restauranger i närheten

•

och för att jämföra utbud, t ex sängar på

Orientering/inspiration

Bestämt köp

Rör sig mellan olika affärer för inspiration

Ikea, Mio, Jysk, etc.

2.

Kollektivtrafik

•

Inget stort köp planeras än.

3.

Cykel

•

Har redan orienterat och bestämt sig.

1.

Bil

•

Hämtar köp direkt vid affär (eventuell via

1.

Bil

1.

Bil

click&collect).
•

Peak på fredag eftermiddag/lördag.

Handla mat

Besöker främst endast en butik

(dedikerat)

(eventuellt i kombination med
Systembolaget)

Kombinationer med
annan typ av resa till
området

•

Handla mat och dryck eller
sportaktiviteter, t ex efter jobbet.

Utifrån den här översikten är det möjlig att identifiera möjligheter och utmaningar för att uppnå
syftet och mål kring ett utökat hållbart resande.
4.1 Arbetsresor
De flesta som arbetar i området rör sig endast till och från arbetsplatsen och inte så mycket inom
området under arbetstiden utom eventuell lunch. De förväntas idag främst använda bilen för resor
till och från Birsta men både kollektivtrafik och cykel är tänkbara färdmedel som kan utökas för
den här typ av resan om rätt infrastruktur finns. Birsta handelsområde angörs av både stads- och
regionbusslinjer och ligger dessutom inom cykelavstånd av olika bostadsområde i omgivningen.
Möjligheterför kan utökas med elcyklar och lånecyklar.
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Utmaningen för färdmedelbyte är att det finns brist på attraktiv infrastruktur vilken begränsar
resor till fots, med cykel och även kollektivtrafik (t ex till/från hållplatsen). Det gäller infrastruktur
till/och från området men även infrastruktur inom området själv. En stor del av målpunkter inom
Birsta handelsområdet är inte tillgänglig utan bil.
Figur 39 nedan visar ett exempel av rörelse inom området inklusive utmaningar för att göra dessa
rörelser utan bil.
Möjliga åtgärder för att uppnå mål:
•
Bygga ut gångnät inom hela handelsområdet området (i alla fall inom gångavstånd från
busshållplatser)
•
Bygga ut cykelnät inom hela handelsområdet området med bra anslutning till cykelstråk
från Sundsvall och bostadsområde i närheten samt regionbusshållplatsen
•
Cykelpool eller lånecyklar vid regionbusshållplatsen (krävs attraktiv cykelinfrastruktur)
•
Se över kollektivtrafik (linjenät, frekvens, prissättning) så att den täcker en större del av
arbetsplatser inom området.

Figur 39. Exempel av rörelse vid arbetsresor till området samt utmaningar för att göra dem utan bil.

4.2 Nöjesshopping
Nöjesshopping görs idag troligtvis främst med bil och med kollektivtrafik. Lördag visar sig som
den mest populära dagen (se figur 40) och de flesta besökare verkar stanna vid Birsta City
shoppingcentret eller de målpunkterna inom gångavstånd (bland annat Ikea).
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Figur 40. Lördagar visar sig som den mest populära dagen under veckan (bild: Google)

Fördelningen av resor mellan bil och kollektivtrafik skulle kunna påverkas mest med prissättning,
till exempel genom att införa en parkeringsavgift inom området eller genom att bjuda på rabatter
på bussbiljett.
Att försöka fördela om resor till cykel bedöms inte vara möjligt i någon större utsträckning
eftersom avståndet och restiden bedöms för långt för den här typ av resor.
Ett exempel av rörelser för nöjesshopping och utmaningar för att göra dessa rörelser utan bil
visas i Figur 41.

Figur 41. Exempel av rörelse vid ’nöjesshopping’ inom området samt utmaningar för att göra dem utan bil.

4.3 Inspirationsresor
För orienterings- och inspirationsresor rör besökare sig mellan olika affärer inom området. Till
exempel för att jämföra utbud och pris av sängar vid Ikea, Jysk, Mio, mm. Se exemplet i figur 42.
Inget stort köp planeras än och resan kan därför relativ lätt göras även utan bil. I dagsläget är
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det dock inte attraktivt att röra sig mellan målpunkter inom området på ett annat sätt än med bil
på grund av bristande infrastruktur och oattraktiva miljöer.

Figur 42. Exempel av rörelse vid ’orientering/inspiration’ inom området samt utmaningar för att göra dem utan
bil.

4.4 Bestämt köp
Vid bestämt köp har besökare redan orienterat sig. De hämtar köpet direkt vid affären (eventuell
genom click&collect). På grund av detta finns i princip inga interna rörelser vid den här typ av
resa inom området. Det visas på figur 43. Eftersom syftet är att transportera (ibland stora) varor
är det mest troliga färdmedel bilen, även i framtiden.
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Figur 43. Vid ’bestämt köp’ finns i princip inga interna rörelser inom området.

4.5 Handla mat
De mataffärer som finns i Birsta handelsområdet är närmaste mataffärer för ett antal
bostadsområden i närheten, bland annat Ljustadalen, Johannesdal och Finsta. Troligtvis tar
boende inom dessa området sig till dessa mataffärer en eller två gånger i veckan med bil på
grund av avståndet och den bilorienterade omgivningen. Rörelsen samt utmaningar för att göra
den utan bil visas på Figur 44.
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Figur 44. Exempel av rörelse vid ’handla mat (dedikerat)’ inom området samt utmaningar för att göra dem utan
bil.

4.6 Kombinationsresor
Vissa besökare gör kombinerar mellan olika typ av resor på vissa dagar. Till exempel att handla
mat eller alkohol efter jobbet. Eller göra sportaktiviteter efter jobbet. Man gör det här eftersom
man ändå är i närheten. I sig är det positivt att det finns olika typer av målpunkter samlade på
samma ställe så att man enkelt kan kombinera olika ärenden utan att behöva resa till flera olika
platser. Idag är det dock inte attraktivt att röra sig mellan målpunkter på ett annat sätt än bil
vilket resulterar i att kombinationsmöjligheter i dagsläget ökar behovet att åka till området med
bil. Se exempel av en kombinationsresa och utmaningar för att göra det på ett annat sätt än med
bil på figur 45.
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Figur 45. Exempel av kombinerade rörelse inom området samt utmaningar för att göra dem utan bil.
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5.

BRISTER OCH UTMANINGAR
Birsta Handelsområde är ett externt handelsområde som är planerat för att resenären ska ta sig
dit med bilen som främsta färdmedel. Det är även gratis att parkera bilen och du kan som bilist
komma direkt till butikernas entréer. Liknande förutsättningar finns på många andra externa
handelsområden i Sverige. Detta skapar större utmaningar när eventuella åtgärder ska
implementeras i efterhand då både beteenden och infrastrukturen är satta och vanor bildade.
För de resenärer som tar sig till Birsta Handelsområde saknas det även ett grundläggande gångoch cykelnät både till men även inom Birsta handelsområde vilket ger fel förutsättningar när
andelen hållbara resor ska öka. Detta gör att resenären känner sig otrygg och istället prioriterar
bilen som ett färdmedel. Resenären behöver ofta korsa Klökanvägen och Gesällvägen som är de
största och mest trafikerade vägarna i Birsta Handelsområde samt ta sig över parkeringsytor utan
trygga och säkra gång eller cykelpassager. Möjligheten att införa ett sammanhängande gång- och
cykelnät i Birsta Handelsområde kräver att var fastighetsägare tar sitt ansvar och gör åtgärder på
sin infrastruktur som tillsammans med de andra bildar ett sammanhängande nät. Detta då
ansvaret för infrastrukturen är var fastighetsägares ansvar. Om alla fastighetsägare kan arbeta
mot ett gemensamt mål är förutsättningarna bra för att gång- och cykelresenärerna ska kunna
erbjudas trygga och säkra resor samt att tillgängligheten till Birsta ökar.
Dagens kollektivtrafik erbjuder resenären ett inte full gott alternativ om denne vill arbetspendla
eller göra nöjesresor utifrån ett hållbart perspektiv. Det saknas resmöjligheter under tidiga
morgnar samt sena kvällar vilket gör att kollektivtrafiken inte blir ett alternativ. Detta i
kombination med att det är gratis att parkera bilen gör valet lätt att välja bilen framför
kollektivtrafiken. En annan fördel för bilen är även att den erbjuder en resa fram till de flesta
butikers entréer medan kollektivtrafiken har sin målpunkt vid Ikeas baksida. Här bör
kollektivtrafiken istället prioriteras och biltrafiken i den mån det är möjligt få stå tillbaka.
Infrastrukturen kring Birsta Handelsområde är idag anpassad utifrån biltrafiken vilket ger
begränsningar och framkomlighetsbekymmer då biltrafiken de senaste åren ökat och kommer öka
även framöver då handelsområdet växer. Klökanvägen och Gesällvägen bör ändra karaktär för att
erbjuda kollektivtrafiken en bättre punktlighet och framkomlighet för att attrahera fler resenärer.
Detta kan dock vara åtgärder som kräver större investeringar men på sikt bidrar till ett mer
hållbart resande.
Autonoma fordon är idag ett ämne som diskuteras och testas i pilotprojekt runt om i Sverige och
övriga världen, bl.a. i Barkabystaden i Stockholm där den integrerats från första början i
utvecklingen av området. Begränsningarna med fordonen idag är att de kräver speciellt
utformade vägar att trafikera samt en förare ombord. Detta ökar kostnaden för autonoma fordon
och gör investeringen idag relativt dyr i förhållande till det mervärde den kan ge. På sikt när
villkoren förändras kan autonoma fordon i rätt områden bli ett extra komplement till övriga
trafikslag.

45/112

Ramboll – Trafikanalyser Birsta Handelsområde

6.

MÅL OCH STRATEGIER
Målen som har tagits fram för detta projekt har sin utgångspunkt i de redan beslutade målen i
den regionala utvecklingsstrategin som Region Västernorrland har tagit beslut om. Dessa mål har
en strategisk betydelse och har i sin tur brutits ner och anpassats så att de blir applicerbara för
att öka andelen hållbara resor till/från och i Birsta.
Den regionala utvecklingsstrategin formulerar framförallt två mål som har direkt beröring på
hållbarhet och transporter
•
”År 2030 har Västernorrland en plats som människor väljer för att leva och besöka”
•
”År 2030 är Västernorrland platsen där företag och organisationer väljer att växa”
Målen för Region Västernorrland har anpassats till Birstas förutsättningar och formuleras i nedan
tre mål:
•
”Fördela om till hållbara färdmedel”
•
”Öka tillgängligheten till och inom Birsta”
”Öka upplevelsen av trygghet och säkerhet inom Birsta”
Målen är övergripande och genom nedan strategier och delaktiviteter fångar de upp aspekterna
inom hållbara resor.
6.1 Måluppfyllelse
Det finns olika möjligheter för att uppnå mål. En metod för att kommer till strategier och åtgärder
är Trafikverkets fyrstegsprincip. Metoden har utvecklats för att säkerställa en god
resurshushållning och för att åtgärder ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. Till exempel
genom att arbeta med beteendepåverkan innan man bygger ny infrastruktur och i
samhällsplaneringen kontinuerligt arbeta för att minska transportbehovet. De fyra stegen visas i
figur 46 nedan.

Figur 46. De fyra stegen i Trafikverkets fyrstegsprincip.
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•

Steg 1 ”tänk om” handlar om saker som påverkar behovet av resor samt dess
färdmedelval, t ex när man underlättar det för medarbetare att jobba hemifrån eller
uppmuntrar dem att resa med cykeln.
Steg 2 ”optimera” innebär att använda befintlig infrastruktur på ett effektivare sätt, t ex
genom att utöka turtätheten för kollektivtrafiken eller omfördelning av ytor (med
markering)
Steg 3 ”bygg om” handlar det om mindre ombyggnationer typ breddning för att få in ett
busskörfält.
Steg 4 ”bygg nytt” betyder investeringar i ny infrastruktur eller större ombyggnationer, t
ex nya vägar eller en ny tågstation.

•

•
•

Utifrån fyrstegsprincipen har olika strategier tagits fram som ansluter till mål för Birsta
handelsområdet. Strategierna ger en bas för åtgärdsförslag senare i processen.
1.
2.
3.
4.
5.

6.2

Minska resbehov
Fördela om till hållbara färdmedel
Minska bilanvändning för interna förflyttningar inom området
Jämnare spridning av besökare
Minska förseningar för kollektivtrafiken genom att skapa egen infrastruktur

Strategier

6.2.1
Minska resbehov
Minskat resbehov ansluter inte riktigt till de mål som är uppgivna för uppdraget men strategin är
ändå relevant för att den är det mest effektiva sättet för att uppnå kommunens övergripande
klimatmål. Färre resor, och framförallt färre resor med bil, minskar koldioxidutsläpp i kommunen.
Dessutom bidra färre resor i att minska risk på förseningar för kollektivtrafiken som upplevs i
form av bilköer inom området.
Att minska antalet besökare till området kan däremot upplevas som negativ för handeln inom
området och även för kollektivtrafikens lönsamhet. Strategin kan dock tillämpas för att rikta på
specifika resor. Till exempel resor som inte bidrar mycket till handeln eller vilka som kan bidra till
handeln även utan den fysiska resan. Exemplar av detta är att uppmuntrar hemleverans istället
för att var och en kör till butiker i egen bil för att hämta online köp (click&collect).
6.2.2
Fördela om till hållbara färdmedel
En effektiv strategi för att uppnå uppdragets mål samt kommunens övergripande klimatmål är att
fördela om resor till hållbara färdmedel. Om resor fördelas om från bil till gång, cykel och
kollektivtrafik minskar risken för bilköer och därmed risk för förseningar för busstrafiken. Fler
resenärer med kollektivtrafiken ökar dessutom dess lönsamhet. När tillgängligheten till området
förbättras för resor till fots, med cykel och med kollektivtrafik blir det även lättare för människor
utan tillgång till bil att ta sig till Birsta handelsområdet, till exempel unga medarbetare.
Strategin har som fördel att det är möjligt att attrahera fler och nya besökare till Birsta
handelsområdet utan att öka miljöpåverkan samt oberoende av kapacitet för bilinfrastrukturen
eller bilparkering. Om mindre utrymme för bilparkering behövs på grund av strategin är det även
tänkbart att parkeringsytor kan byggas om till något annat.
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6.2.3
Minska intern bilanvändning
Resmönsteranalysen i kapitel 3.2 visar att de flesta resor inom området sker mellan butiker längs
Gesällvägen och matbutikerna. De mest besökta områdena och rörelser mellan dem visas i figur
49. Genom att minska bilanvändning för dessa interna förflyttningar minskar risken för bilköer och
förseningar för kollektivtrafiken. Istället för att köra runt mellan målpunkter kan besökare
uppmuntras att låta bilen stå och tar sig runt till fots, med cykel eller med kollektivtrafik istället.
På detta sätt kan strategin bidra till att uppnå uppdragets mål.
Om besökare fortfarande kommer till området med bil bidrar strategin däremot inte särskild
mycket till att uppnå kommunens övergripande klimatmål. Strategi 2 är då mer effektiv. Det finns
dessutom en risk med strategin om besökare låter bilen stå och att det uppstår för hög belastning
vid de mest populära parkeringsanläggningarna (på grund av längre parkeringstid) medan det
finns oanvänd kapacitet vid andra. Detta kan också leda till förseningar för busstrafiken på grund
av köer som uppstår när besökare letar parkeringsplats. Risken skulle kunna minimeras genom
att eftersträva en utjämnad användning av bilparkeringsytor, till exempel genom dynamisk
vägvisning eller prissättning.

Figur 47. Mest besökta område och rörelser inom Birsta handelsområde.

6.2.4
Jämna ut spridning av besökare
En strategi när det gäller att minska förseningar för busstrafiken är att få en jämnare spridning av
besökare under veckan eller dagen. I dagsläget kommer fler besökare på lördagseftermiddagar än
på söndagseftermiddagar, se figur 48, vilket resulterar i större risk för bilköer på lördagar. Genom
att uppmuntra en del av besökare att komma till handelsområdet under lugnare tider minskar
risken för trängsel och därmed risk för förseningar för busstrafiken. Besökare kan spridas genom
att skapa fördel för de som kommer vid lugnare tider, till exempel genom specialerbjudande på
söndagar. Ett annat sätt att påverka beteendet är prissättning av bilparkering, till exempel genom
högre priser på lördagen och lägre priser på söndagar.
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Figur 48. Spridning av besökare på lördagar och söndagar (källa: Google)

6.2.5
Minska förseningar för kollektivtrafiken
Sista strategin handlar också på att minska förseningar för kollektivtrafiken men i detta fall
genom att skapa egen infrastruktur. Exempel är bussgator eller busskörfält. Attraktivitet av
kollektivtrafiken kan utökas på detta sätt och strategin kan därmed även bidra till strategi 2.
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7.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG
Utifrån nulägesbeskrivningen och reseanalysen föreslås mobilitetsåtgärder för att uppnå målen
enligt strategin. Vid varje alternativ visas vilken typ av resor som underlättas samt en grov
uppskattning av genomförbarhet. Översikten visas i tabell 14.

Tabell 14. Översikt av förslagna åtgärder.

Åtgärd

Typ av resor
som underlättas

Uppskattning

Uppskattning

genomför-

kostnader

barhet

Beroende av
åtgärd

1. Skapa direkta och
attraktiva kopplingar mellan
målpunkters entréer och

Alla

Lätt

Låg

Lätt

Medel

-

befintlig gång- och cykelnät
(privat mark)

2. Bygga ut gångnät

Alla

1

Medarbetare,
3. Uppgradera och bygga ut

orientering/inspira

cykelnät

tion

4. Cykelpool/lånecyklar/mikro
mobilitet

5. Se över kollektivtrafik
(linjenät, infrastruktur
frekvens, prissättning) så att
den täcker en större del av
arbetsplatser inom området.

6. Skyttelbuss (ev. autonom)

7. Ny tågstation

8. Underlätta möjligheter att
få produkter hem

Medel

Medel

1

Medarbetare,
orientering/inspira
tion

Medel

Låg

1, 2

Medarbetare,
nöjesshopping,
orientering/inspira

Medel

Medel

1, 2

1

tion

Orientering/inspira
tion

Medel/svår

Hög

Medarbetare

Svår

Hög

1–5

Nöjeshopping,
orientering/inspira

Lätt

Lätt

tion, bestämt köp

9. Uppmuntring av hållbara

Medarbetare,

resor

nöjesshopping,

Lätt

Låg

1–5

1–5
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orientering/inspira
tion

10. Utöka möjligheter för
elektriska fordon

Alla

Lätt

-

Medarbetare,
Styrning med bilparkering

nöjeshopping,
orientering/inspira

-

tion

7.1

Mobilitetsåtgärder

7.1.1
Kopplingar mellan målpunkter och gång- och cykelnät
Som förutsättning för övriga åtgärder krävs attraktiva kopplingar mellan målpunkters entréer och
gång- och cykelnät samt busshållplatser. Ofta saknar dessa kopplingar idag. Det är viktigt att
besökare som kommer till området till fots, med cykel och med kollektivtrafik har gena
möjligheter att ta sig hela vägen till målpunkters entréer på ett enkelt och tydligt sätt, men också
att de känner sig välkomna. En direktare koppling mellan Antennvägen och angränsande
affärerna skulle till exempel minskar omvägar för fotgängare och cyklister till och från Ljustadalen
och därmed också minska behovet att ta farliga genvägar.
Åtgärd

Typ av resor

Genomförbarhet

Alla

Lätt

1. Direkta och attraktiva
kopplingar mellan målpunkters
entréer och befintlig gång- och
cykelnät (privat mark)

7.1.2
Bygg ut gångnät
Gångnätet i hela handelsområdet behöver byggas ut för att säkerställa att målpunkter är
tillgängliga till fots, i alla fall de målpunkterna som ligger inom gångavstånd från busshållplatser.
GCM-Handboken (SKL, 2010) rekommenderar separering av fotgängare från biltrafiken när
hastigheten är högre än gångfart. Figur 49 visar ett förslag på utbyggt gångnät inom Birsta
handelsområde.
Åtgärd

Typ av resor

Genomförbarhet

2. Bygga ut gångnät

Alla

Lätt

Ett sammanhängande gångnät med gena och attraktiva anslutningar hela vägen till målpunkter
skulle även underlätta resor mellan målpunkter inom området utan bil samt ökar möjligheter för
att resa till och från området med kollektivtrafik. Gångnätet bör inte bara vara funktionellt väl
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utformat utan även vara inbjudande för resor till fots genom att erbjuda en trevlig upplevelse som
helhet.
Utbyggnad av gångnätet är framförallt relevant inom de mest besökta områden som utpekades
på figur 47. De olika separata gångbanor som finns idag kan knytas ihop för att skapa en
shoppingpromenad som verkligen uppmuntrar besökarna att låta bilen stå och promenera mellan
butikerna. Figur 50 nedan visar ett exempel av hur en shoppingspromened som knyter ihop olika
butiker inom ett handelsområde kan se ut, med ett sammanhängande gångstråk, väderskydd,
grönska, sittplatser, cykelparkering mm. På kartan i figur 49 nedan utpekas några gångstråk som
kan vara del av en potentiell shoppingpromenad inom Birsta handelsområde.

Figur 49. Förslag på utbyggt gångnät inom Birsta handelsområde.
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Figur 50. Exempel av hur en shoppingpromenad som knyter ihop olika butiker inom ett handelsområde kan se ut
(bild: Google)

7.1.3
Bygg ut cykelnät
Befintliga gång- och cykelbanor bör uppgraderas genom att anpassa dem efter cyklisters behöv.
Kurvor behöver vara lätta att ta och antal stopp minimeras. Separering mellan fotgängare och
cyklister eftersträvas. På detta sätt blir det attraktivare att ta cykeln till och från området och för
resor inom området. Cykelnätet i resten av handelsområdet behöver byggas ut på samma sätt för
att säkerställa att alla målpunkter är tillgängliga med cykel och det bör ge bra anslutning till
cykelstråk från Sundsvall, bostadsområde i närheten samt regionbusshållplatsen (och eventuell
framtida tågstation). Ett förslag på utbyggt cykelnät visas i figur 51.
Åtgärd

Typ av resor

3. Uppgradera och bygga ut

Medarbetare,

cykelnät

inspiration/orientering

Genomförbarhet
Medel
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Figur 51. Förslag på utbyggt cykelnät inom Birsta handelsområde

Där det finns hastigheter högre än 30 kilometer i timme krävs separering. GCM-handboken (SKL,
2010) rekommenderar åtminstone cykelfält men hellre cykelbanor, se figur 52. Separering kan
även vara önskvärd vid lägre hastigheter på grund av den stora skillnaden i vikt mellan cyklister
och lastbilar, beroende på antalet lastbilar som trafikerar gatan och potentiella konflikterande
(sväng)rörelser med cyklister. Båda gångbanor och cykelbanor bör fortsätta på ett tydligt sätt vid
utfarter för att minska antal stopp. Se exempel på Figur 53.
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Figur 52. Lämplig separering av cyklister från bil enligt GCM-handboken (SKL, 2010)

Figur 53. Exempel av en gata med separata gångbanor och cykelbanor inom ett handelsområde i Helsingborg.
Gångbanan och cykelbanan fortsätter på ett tydligt sätt vid utfarter (bild: Google)

I vissa fall är det möjligt att blanda cyklister med biltrafiken på lugnare gator, dock endast när
verkliga hastigheten på gatan är 30 kilometer i timme eller lägre för att undvika stora skillnader i
hastighet mellan biltrafiken och cyklister. Utformningen behöver stämma överens med den
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skyltade hastigheten för att se till att biltrafiken verkligen kör saktare. Smalare gator och
korsningar, som uppmuntrar användare att köra försiktigt, skapar bättre förutsättningar för
cykling i blandtrafik. Figur 54 visar ett exempel av gatuutformning inom ett industri- och
handelsområde som säkerställer tillgänglighet för lastbilar men är också relativ attraktiv för
fotgängare och cyklister (till exempel jämfört med Figur 13 i avsnitt 3.2).

Figur 54. Exempel av en gata i ett industri- och handelsområde i Nederländerna som är fortfarande tillgänglig för
lastbilstrafik men också attraktiv för cykling i blandtrafik.

Ett sammanhängande cykelnät med gena och attraktiva anslutningar hela vägen till målpunkter
skulle även underlätta resor mellan målpunkter inom området utan bil samt ökar möjligheter för
att resa till och från området med kollektivtrafik (t ex i kombination med lånecyklar vid vissa
busshållplatser).
Resor med cykel mellan de mest besökta områden kan underlättas och inbjudas genom att
möjliggöra cykling längs den potentiella shoppingpromenaden som utpekades i avsnitt 7.1.2. Det
minskar omvägarna mellan målpunkterna och blir attraktivare eftersom besökare inte behöver
cykla där det finns bilar som backar ut parkeringsplatser. Cykling kan ske i blandtrafik där det
finns lugna gator framför butikerna där bilparkering är begränsade. Dessa gator kan knytas ihop
till ett sammanhängande stråk genom att bygga cykelbanor mellan dem. Liksom för resor till fots
behöver hela stråket vara attraktivt för att bjuda in besökare att låta bilen stå och ta cykeln
istället. Stråket bör kombineras med cykelparkering i närhet av entréer till butikerna och nyttan
kan utökas genom att erbjuda t ex lånecyklar.

7.1.4
Hyrcykelsystem
Ett hyrcykelsystem eller en allmän cykelpool skulle öka möjligheterna för arbetspendling med
kollektivtrafiken och resor med cykel inom området. Säker och attraktiv cykelinfrastruktur är en
förutsättning för denna åtgärd. Cykelpool kan erbjudas i form av traditionella cyklar men
56/112

Ramboll – Trafikanalyser Birsta Handelsområde

mikromobilitet i form av elsparkcyklar kan ge liknande möjligheter. Figur 55 visar en cykelpool vid
ett industri- och handelsområde i Nederländerna.

Åtgärd
4. Cykelpool/lånecyklar

Typ av resor
Medarbetare,
orientering/inspiration

Genomförbarhet
Medel

Figur 55. Cykelpool vid ett industri- och handelsområde i Nederländerna (bild: Gazelle)

Om cykelpoolen placeras vid regionbusshållplatsen (och eventuell framtidens tågstation) utökas
räckvidden av kollektivtrafiken. Fler hållplatser blir tillgängliga inom acceptabel restid. Dessutom
underlättas möjligheterna att besöka olika målpunkter inom området, till exempel för
orientering/inspiration eller för lunch. På figur 56 visas ett förslag på lokalisering av cykelpool
inom Birsta handelsområde.
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Figur 56. Förslag på lokalisering av cykelpool inom Birsta handelsområde

Hyrcykelsystem finns redan i flera städer i Sverige, bland annat Göteborg, Malmö och Ängelholm.
Det finns privata aktörer som erbjuder tjänster men det kan också vara lånecyklar som erbjuds av
kommunen eller handelsföreningen.
Nyttan av systemet ökas genom att placera cykelpool vid olika målpunkter inom området, till
exempel längs den potentiella shoppingspromenaden. Därmed kan cyklarna även blir ett
alternativ för resor inom området för de som kom till området med bil. I så fall är det lämpligt att
fundera på hur besökare kan ta med (mindre) varor när de cyklar, till exempel genom att ha
cyklar med korg, dela ut/sälja cykelvänliga shoppingväskor eller att ha ett antal lastcyklar i
cykelpoolen.
7.1.5
Utöka kollektivtrafik
Kollektivtrafiken bör ge god anslutning till Sundsvall och de viktigaste regionala målpunkterna.
Fokus på åtgärderna ligger framförallt på linjer till/från Sundsvall då denna relation idag är stor
och har förbättringspotential, Timrå har idag relativt bra utbud i förhållande till antal resenärer.
Restiden måste minskas för att göra det attraktivt för bilanvändare att byta från bil till buss.
Det bör vara möjligt för medarbete att resa till och från jobbet på morgnar och kvällar både
under vardagar och på helger (tidtabeller). Under helgen bör det vara möjligt att använda
kollektivtrafiken för nöjesshopping, orientering/inspiration (öka regionbuss utbudet). Inom
området bör bussarna inte fastna i bilköer som ger en försämrad punktlighet och
effektivitet (ev. busskörfält).
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Ett sammanhängande och attraktivt gångnät är en förutsättning för denna åtgärd.
Åtgärd
5. Se över kollektivtrafik

Typ av resor
Medarbetare, nöjesshopping,
orientering/inspiration

Genomförbarhet
Medel

Kollektivtrafik till och från området
7.1.6
Ca 47% av resorna (biltrafik) i regionen görs från Sundsvall och Timrå centralort. Dessa är
). Särskild
områden
uppmärksamhet
som är kopplade
bör ägnas åt
tillåtgärder
stadstrafik
i samband
(se 3.3.3-Kollektivtrafik
med stadsbusstrafik.
Stadsbusstrafiken
Som en del av Koll2020 genomförde Ramboll en linjenätsutredning och har utfärdat
rekommendationer om kollektivtrafikåtgärder, både på regional och lokal nivå.
Rekommendationerna gäller i den aktuella studien eftersom de syftar till att förbättra
transporttjänsterna som helhet och öka attraktiviteten till kollektivtrafiken.
I åtgärdsförslaget minskas antalet linjer i Sundsvall från fem till fyra. Detta främst för att
effektivisera trafiken och säkerställa att yttäckningen bidrar till att trafikera platser där det finns
potentiella resenärer. Linje 5 plockas bort och ersätts med en förlängning på linje 2 i syfte att
minska kostnaderna för dagens trafik – samtidigt som resandet bedöms öka. Områdena
Johannedal och Gångviken är de områden som främst blir av med en linje när linje 5 försvinner,
men tanken är att linje 2 går varannan tur till Gångviken, och varannan tur till Johannedal. Det
innebär att den sista gemensamma hållplatsen som trafikeras varje tur är Birstatunneln. Detta
upplägg är genomförbart då det utbud som föreslås på linje 2 på sträckan Nacksta – Birsta är
tillräckligt högt för att varannan tur fortsatt ska kunna ge ett tillfredsställande utbud även i de två
linjeändarna (se trafikutbud längre ner).
En annan anledning till förändringen har varit att enbart erbjuda genomgående linjer, för att
avlasta Navet i Sundsvall. Dessutom är kapacitetsutnyttjandet på en genomgående linje bättre än
på en linje med start i centrum. Befintliga slingor även plockas bort för att skapa en enkelhet för
resenären.
Åtgärdsförslaget presenteras i figur 57 nedan. Detaljerade ritningar för varje linje finns i bilaga B.
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Se
inom
Birsta

Figur 57. Koll2020 förslag - antalet linjer i Sundsvall minskar från fem till fyra och slingor tas bort

Det blir snabbare att resa till Navet från de flesta
områden, vilket innebär att den totala restiden till
Birsta minskar och att kollektivtrafiken blir mer
konkurrenskraftig gentemot bilen (se beräkningar av
restidskvot längre ner). Restiden mellan Birsta city
och Navet påverkas inte. Med koll 2020
åtgärdsförslag tar det 19 minuter att åka linje 2
mellan Navet och Birsta city. I denna studie föreslås
ytterligare åtgärder inom Birsta i ett längre
tidsperspektiv (se s64 inom området och Figur 68).
Med det förslaget tar det 22 minuter att åka buss
mellan navet och Birsta City.

Tabell 15. Restid mellan Navet och Birsta City
Linje 2

Restid

Nuläge

23 min

Koll 2020 Åtgärdsförslag

19 min

Birsta trafikutredning
ytterligare åtgärdsförslag

22 min

I den tidigare genomförda studien föreslås också två alternativ på utbudsnivåer på vardagar för
den nya stadstrafiken. Ett alternativ innebär ett lite bättre turutbud än idag (15 min) dvs. 10minuterstrafik under högtrafik. Detta är utgångsalternativet då 10-minuterstrafik är ett mycket
bra utbud för Sundsvallsborna, och det finns potentiellt en möjlighet att driva stadstrafiken mer
kostnadseffektivt. Det andra alternativet (referensalternativet) innebär ytterligare 2 turer/h under
högtrafik, dvs. 7,5-minuterstrafik under högtrafik. Utbudet i Gångviken och Johannedal blir 20minuterstrafik (10 min trafik på övriga linje 2) eller 15-minuterstrafik (7,5 min trafik på övriga
linje 2). Utbudet på linje 5 är i dagsläget 15-minuterstrafik i högtrafik.

Tabell 16. Förslag på turutbud. Förslag 1 = 10-minuterstrafik, Förslag 2 = 7,5-minuterstrafik
Utbud vardag
Linje
nr.

Sträckning

Nuläge

Utbud helg (L/S)

Förslag 1 -

Förslag 2 –

10

7,5

Nuläge

Förslag
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1

Alnö – Navet – Bergsåker

74

76

85

34/30

42/30

2

Nacksta – Navet – Birsta

74

76

85

34/30

42/30

Birsta - Johannedal/Gångviken

47

38

43

24/15

21/15

Granloholm – Navet – Sidsjön

77

76

85

35/28

42

74

76

85

34/30

42

3

4

Granloholm – Sjukhuset –
Navet – Bredsand

Mellan högtrafikperioder erbjuds 15-minuterstrafik i båda alternativ. Sena kvällar erbjuds
halvtimmestrafik (se Figur 58 och nedan).

Figur 58. Förslag på turutbud under vardagar

Under lördagar sker en liten förbättring jämfört med idag. Utbudet under söndagar föreslås
fortsätta likt idag. Hur turerna fördelar sig på de fyra linjerna visas i Figur 59 nedan.

Figur 59. Förslag turutbud under lördagar och söndagar

Regionbusstrafiken
Regionbusslinjerna har redan i nuläget en bra linjedragning, de går längs de mest tätbefolkade
stråken. I koll 2020 linjenätsutredningen föreslås dock busslinje 120 och busslinje 611 få ett par
mindre förändringar i den norra änden i Timrå.
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Linje 120 och linje 611 föreslås byta körväg så
att linje 120 trafikerar E4 från trafikplats 227 till
Timrå - trafikplats 232, vilket innebär att linjen
trafikerar hållplats Timrå E4 istället för Timrå
Centrum (se Figur 60). Orsaken till denna
förändring är att linje 120, med klart störst
resande av alla regionbusslinjer, får en
snabbare körväg längs E4 mellan Timrå och
Birsta.

Tabell 17. Restid mellan Timrå – Birsta E4
(åtgärdsförslag Koll 2020). Förbättringar av restiden
visas i blått.
Linje

Från Navet

Linje 120

9 min

Linje 611

9 min

Från Timrå
3 min (Timrå E4)
9 min (Timrå
torget)

I förslaget föreslås också linje 120 gå via Bölevägen istället av Tallnäsvägen mot Timrå. Linjen får
bättre förutsättningar att minska restiden mellan Sörberge och Timrå, samtidigt som
upptagningen i stora delar kan behållas. På övriga delar av sträckan går Linje 611 i
åtgärdsförslaget direkt till Sundsvalls busstation från Birsta E4 istället för att gå via Punkten,
Bragegatan, Bjälkvägen osv. Linje 331 har i dagsläget ett mycket lågt resande och ett fåtal turer
dagligen. Linjen föreslås därför att läggas ner och resenärer hänvisas till buss (linje 90) Sollefteå–
Kramfors och tåg mellan Kramfors–Sundsvall. Linje 201 får inga ändringar. En detaljerad
beskrivning av justeringar i linjesträckningar för alla regionbuss linjer som trafikerar Birsta E4
idag finns i Bilaga B.
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Nuläge

Figur 60. Koll 2020 åtgärdsförslag linje 120 och 611 inzoomad över Timrå/Sörberge där störst förändring sker

Den största bristen när det gäller regionbusstrafiken gäller utbudet. I koll 2020
linjenättutredningen sker främst förändringarna gällande turutbud.
Regionbusslinjerna erbjuder snabba resmöjligheter mellan Sundsvall Navet och Birsta. De ger
också goda förbindelser till tätörter som Timrå och Sörberge som genererar ganska stora flöden
till Birsta. Trafikutbudet är dock ganska begränsat, särskilt under helger.
I koll 2020 linjenätutredningen föreslås linje 120 få ett ökat turutbud så att linjen trafikeras med
15-minuterstrafik under högtrafik, istället för dagens 20-minuterstrafik. Dessutom föreslås linjen
få samma körväg under alla veckans dagar, det vill säga inte som i nuläget där vissa turer på
helgen går via Gångviken/Sundsbruk.
Linje 201 föreslås få 10 dubbelturer under både lördagar och söndagar. Linjen har idag ingen
helgtrafik. Då tågtrafiken under helgen är begränsad, får invånarna i Sundsvall och Härnösand
nya resmöjligheter på helgen.
Tabell 18. Förslag på turutbudsförändringar för linjer som trafikerar Birsta
Utbud vardag
Linje
nr.

Sträckning

Nuläge

Förslag

Utbud helg (L/S)
Nuläge

Förslag
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120

Njurundabommen –
Sundsvall – Sörberge

39

47

24/18

30/18

201

Sundsvall – Härnösand

23

27

0

10/10

611

Sundsvall – Tynderö

14

14

0

0

Linjerna bör trafikeras under minst samma tidsperiod som i dag för att ge människor som arbetar
i området möjlighet att resa till och från arbetet.
Inom området
Koll2020-linjenätsutredningen föreslår att Linje 5 plockas bort och ersätts med en förlängning på
linje 2 som går varannan tur till Gångviken, och varannan tur till Johannedal. Sista hållplatsen
som trafikeras varje tur är Birstatunneln. Åtgärdsförslagen inom Birsta visas i figur 61 nedan.

Figur 61. Åtgärdsförslag från Koll2020 inom Birsta handelsområde

Ytterligare åtgärder kan övervägas för att hantera de brister som identifierats i Birsta, se även
översikt i figur 67:
Alternativ 1.

Flytta Birsta City hållplats till mellan Ikea och Birsta City.
Bussen måste redan nu svänga till höger mellan Birstatunneln och den befintliga
hållplatsen Birsta City. Att köra norrut från Bristatunneln borde inte ta mycket
längre tid än den nuvarande rutten. Ett sådant alternativ skulle ge bättre
koppling till Birsta City och hållplatsen skulle även ligga närmare Ikea:s entré.
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Busshållplats
Birsta City

Figur 62. Förslag på ombyggnad runt Birsta City

Alternativ 2.

Flytta busstrafiken från Gesällvägen till en bussgata närmare affärerna.
Bussgatan kan också användas av skyttelbuss (se 7.1.7)
Genom att flytta bussarna närmare butiken kan man skapa en bekvämare och
mer direkt koppling mellan shopping och hemmet. Men en sådan åtgärd bidrar
också till att öka medvetenheten och göra kollektivtrafiken mer synlig för alla
besökare, även de som kommer med bil, som passerar bussfilen och
busshållplatserna där realtidstavlor visar hur ofta bussen går. Restiden till Navet
kan också visas.
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Figur 63. Exempel på bussgata framför ett Ikea varuhus i Greenwich, London (bild: Robin van
der Griend)

Figur 64. Exempel av bussgata framför affären i Almere. Nederländerna (bild: Google Maps)

66/112

Ramboll – Trafikanalyser Birsta Handelsområde

Figur 65. Förslag på omledning av stadsbusstrafiken vid korsningen Gesällvägen-Södra Förmansvägen.

Alternativ 3.

Omvandla Gesällvägen till bussgata och flytta biltrafik till en parallell
körbana. Alternativt ta parkeringsplatser för att bygga ut busskörfält
parallellt gatan
Gesällvägen är den mest trafikerade vägen i området. Det finns inte mycket
utrymme för att bygga nya körfält på västra sidan av vägen (se figur 66), men
det finns potential att använda den parallella parkeringsgatan och helt flytta
biltrafiken från Gesällvägen som skulle bli en bussgata. Alternativt skulle en del
av utrymmet från parkeringen kunna användas för att bygga parallella
busskörfält. Detta alternativ skulle kräva en bra fotgängarförbindelse till
affärerna som fortfarande skulle ligga på andra sidan av parkeringsplatserna.

Figur 66. Begränsat utrymme på västra sidan av Gesällvägen (bild: Google)
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Alternativ 4.

Flytta busstrafiken till nya vägen mellan Birsta och Bosvedjan
Klökanvägen är den näst mest trafikerade vägen i området. För att undvika att
drabbas av trängsel och köer skulle busslinjen på längre sikt kunna omdirigeras
och använda den nya västliga länken till Norra vägen, i stället för att åka österut
under E4:an. Hållplats Fillanvägen skulle inte längre trafikeras, men linjen skulle
trafikera Kullsåsen som planeras byggas ut enligt översiktsplanen. Enligt statistik
från 2019 stiger endast 2 passagerare dagligen på bussen på Fillanvägen medan
t.ex. 664 passagerare stiger på vid Birsta och ca 29 vid Havsörnsvägen).

Alternativ 5.

Om skyttelbuss inte genomförs, flytta vanliga bussar närmare de större
affärerna i Östra Birsta.
Det rekommenderas starkt att införa en skyttelbuss som förbinder områdets
östra och västra sida och ger bättre möjligheter för människor att resa inom
området (se 7.1.7 - Skyttelbuss). Om ingen skyttelbuss införs skulle ett
alternativ kunna vara att flytta övrig busstrafik närmare de viktigaste affärerna i
den nordöstra delen av Birsta handelsområde. En av nackdelarna med en sådan
lösning är dock att tillgängligheten till sydöstra delen med bland annat Mio,
Dormy och Trademax skulle minska. Fördelarna motsvarar de som presenteras i
alternativ 2 för sträckan mellan Birsta City, Ikea och Coop.
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Figur 67. Alternativa åtgärdsförslag (1, 2, 3, 4, 5) för kollektivtrafiken inom Birsta handelsområde.

Ramboll rekommenderar att en kombination av alternativ 1, 3 och 4 på längre sikt, med
skyttelbuss, ligger till grund för vidare utredning och arbete. Med detta förslag tar det 22 minuter
att åka buss mellan Navet och Birsta City. Restiden ökar med 3 minuter men linje trafikeras
bostadsområde med högre resande (Kullsåsen). Restiden förväntas dock faktiskt bli bättre än vad
den är idag då linje 2 får en egen bussgata och kringgår trängsel på Gesällvägen.
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Figur 68. Åtgärdsförslag för kollektivtrafik (stombusslinjer) inom Birsta handelsområde

Restidskvoter
Genom att minska restiderna mellan de flesta områden och Navet bör restidsförhållandena
samtidigt förbättras för resor till Birsta.
Restidskvoter för kombinationen av koll 2020 åtgärder och åtgärder som föreslås inom Birsta
området (Figur 68) ges i Tabell 19.
Tabell 19. Restidskvoter åtgärdsförlag (koll 2020 + inom området). Restidskvoterna bedöms enligt följande:
<1,5 mycket attraktiv (grön), 1,5-2,0 relativt attraktiv (gul) och >2,0 inte attraktiv (röd).
Kollektivtrafik
Startpunkt
Timrå*
Centrum
Alnö
Johannedal

Kollektivtrafik - Viktad

Restidskvot

Andel koll.

Restidskvot

0,7
2,2
1,8
1,4

68%
16%
21%
29%

1,0
2,2
2,8
1,4

Andel
koll.

42%
16%
12%
29%
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1,3
3,2
3,4
2,9
1,4
2,5
1,0
2,5
2,9
2,0
2,1
2,2
1,6
2,2
1,1
2,2
2,5
1,2

Ljustadalen
Ortviken
Skönsberg 1
”Norra kajen”*
Haga
Bydalen
Bosvedjan
Granloholm
Västra Granloholm*
Granlo*
Österro*
Nacksta
Sidsjön*
Södermalm västra
Skönsmon västra*
Skönsmon östra*
Bredsand*
Gångviken

32%
10%
10%
12%
29%
14%
40%
14%
11%
18%
17%
16%
24%
16%
37%
16%
14%
34%

1,3
4,8
5,2
4,3
1,4
3,5
1,0
3,3
4,2
2,9
2,8
2,2
2,4
2,2
1,7
3,2
3,4
1,2

32%
6%
6%
7%
29%
9%
40%
10%
7%
11%
12%
16%
15%
16%
22%
10%
9%
34%

*regionbuss mellan Navet och Birsta E4 + 3 min gång till Birsta city

Förändring i restidskvoter mellan dagens linjenät och föreslaget linjenät ges i Tabell 19.
Kollektivtrafik

Restidskvot
idag

Restidskvot
förslag

Timrå

0,7

Centrum

2,0

Alnö

Kollektivtrafik - Viktad

Skillnad

Restidskvot
idag

Restidskvot
förslag

Skillnad

0,7

0,0

1,0

1,0

0,0

2,2

0,2

2,0

2,2

0,2

1,9

1,8

-0,2

2,9

2,8

-0,2

Johannedal

1,4

1,4

-0,1

1,4

1,4

-0,1

Ljustadalen

1,6

1,3

-0,4

1,6

1,3

-0,4

Ortviken

3,3

3,2

-0,1

4,7

4,8

0,1

Skönsberg 1

4,7

3,4

-1,3

5,8

5,2

-0,7

”Norra kajen

3,3

2,9

-0,4

5,0

4,3

-0,8

Haga

1,3

1,4

0,1

1,3

1,4

0,1

Bydalen

2,4

2,5

0,1

3,6

3,5

-0,1

Bosvedjan

1,2

1,0

-0,2

1,2

1,0

-0,2

Granloholm

2,7

2,5

-0,2

3,7

3,3

-0,4

Västra Granloholm

3,3

2,9

-0,4

4,6

4,2

-0,4

Granlo

2,3

2,0

-0,4

3,3

2,9

-0,4

Österro

2,3

2,1

-0,3

3,0

2,8

-0,3

Nacksta

2,6

2,2

-0,5

2,6

2,2

-0,5

Sidsjön

1,6

1,6

-0,1

2,2

2,4

0,3

Södermalm västra

2,8

2,2

-0,6

2,8

2,2

-0,6

Skönsmon västra

1,3

1,1

-0,2

1,9

1,7

-0,2

Skönsmon östra

2,6

2,2

-0,5

3,6

3,2

-0,5

Bredsand

2,9

2,5

-0,4

3,8

3,4

-0,4

Gångviken

1,2

1,2

0,0

1,2

1,2

0,0

Startpunkt

Med det nya förslaget förändras restidskvoterna till det bättre för nästan alla områden som
restiderna minskar mellan de och Navet. Området som får en liten försämring är Sundsvall

71/112

Ramboll – Trafikanalyser Birsta Handelsområde

centrum om man åker linje 2 till Birsta city. Restiden ökar med 3 minuter (se 7.1.5 – Utöka
kollektivtrafik – inom området)
Biljetter och priser
Idag finns det ett stort antal olika biljettyper och priser i regionen, vilket skapar stor förvirring för
resenären. Regionen kan skapa en mer attraktiv prismodell genom att minska antal biljetter som
finns för att förenkla för resenären att åka kollektivt.
För att besökare ska vara villiga att lämna bilen när de reser inom området och istället åka
kollektivt är det också viktigt att resenärerna inte behöver köpa en ny biljett varje gång de vill
resa. En 24-timmarsbiljett skulle kunna skapas som biljettalternativ. På så sätt kan man resa fritt
från/till hemmet och inom området till ett fast pris, oavsett hur många resor man gör.
Om en skyttelbuss införs bör man för tydlighetens skull använda samma biljettsystem som för
den ordinarie kollektivtrafiken. Ett alternativ skulle vara att föreslå skyttelbussen som en gratis
tjänst. Slutligen kunde en shoppingbiljett skapas. Om man handlar för mer än en viss summa
kunde man få rabatt motsvarande en bussbiljett, detta för att öka attraktiviteten att ta sig
hållbart till Birsta.

7.1.7
Skyttelbuss
En skyttelbuss skulle kunna knyta ihop regionbusshållplatsen (och en eventuell tågstation i
framtiden) med olika målpunkter inom området. Det skulle kunna också användas för att länka de
västra och östra delarna av området. En konventionell skyttelbuss är relativ lätt att genomföra
men innebär ofta höga kostnader för drift. Som alternativ kan en autonom skyttelbuss medge
möjligtvis lägre kostnader för drift.
Utan egen infrastruktur finns risk att (autonoma) skyttelbussar fastnar i bilköer inom området.
Trygga och attraktiva hållbara resealternativ är en förutsättning för denna åtgärd.
Åtgärd

Typ av resor

Genomförbarhet

8. Skyttelbuss (ev.
autonom)

Medarbetare,
orientering/inspiration

Medel/Svårt
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Figur 69. En autonom skyttelbuss i Aalborg, Danmark (bild: Smartbus)

Två ruttalternativ för skyttelbussarna föreslås i Birsta.
Alternativ 1: cirkulär slinga
I det första alternativet kör skyttelbussarna mellan den östra och västra sidan via Klökanvägen.
Längden är ungefär 3,7 kilometer. Föreslaget ger bra koppling till alla befintliga busshållplatser.
Det finns dock en risk att skyttelbussarna fastnar i trängseln på Klökanvägen, om det inte finns
möjlighet att utvidga passagen under E4. Detta alternativ ger inte heller någon bra koppling till
södra Birsta med bland annat Bauhaus. Detta skulle kunna lösas genom att bygga en ny bussgata
i områdets södra del. Denna lösning skulle medföra större kostnader och kräva tillgång till marken
på östra sidan av E4 (ett område som för närvarande är bebyggt med få hus). Endast
skyttelbussen skulle dock använda bussgatan. I framtiden rekommenderas att vanliga
stadsbusslinjer kör på västra sidan av E4 och trafikerar Kullsåsen.
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Figur 70. Eventuell bussgata vid utfart på Norra Vägen

De studerade trafikflödena visade dock att flödena från öst till sydväst
(Bauhaus/Stadium/Mediamarkt) är ganska svaga jämfört med flödena mot nordväst (se 3.3.3Resor inom handelsområdet). Bussgatan har därmed begränsad betydelse.
På längre sikt trafikerar skyttelbussen den nya tågstationen (se 7.1.8 - Ny tågstation).

Figur 71. Alternativ 1: linjeföring för en (autonom) skyttelbusslinje inom Birsta handelsområde och huvudfloden
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I Figur 72 och Figur 73 nedan visas hur alternativ 1 är förenligt med förslaget om utveckling av
den ordinarie kollektivtrafiken i området. Skyttelbussen använder den infrastruktur som skapats
för vanliga bussar (busskörfält, bussväg) i så stor utsträckning som möjligt.

Figur 72. Alternativ 1 och förslag på stomlinjerna
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Figur 73. Alternativ 1 och förslag på stomlinjerna med bussväg under E4:n

Alternativ 2: använda befintlig bussgata
I det andra alternativet körs pendelbussar mellan östra och västra sidan på den befintliga
bussgatan. Skyttelbussen undviker trängsel på Klökanvägen och ingen investering behövs för att
bygga en ny bussgata på södra sidan. Längden är ungefär 5,4 kilometer.
På längre sikt trafikeras också skyttelbussen nya tågstationen (se 7.1.8 - Ny tågstation)
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Figur 74. Alternativ 2: linjeföring för en (autonom) skyttelbusslinje inom Birsta handelsområde och huvudflöden

Figur 75. Alternativ 2 och förslag på stomlinjerna
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Autonoma fordon
Autonoma fordon ger nya möjligheter för kompletterande funktioner. Fordonen skulle exempelvis
även kunna fungera som mobilt showroom, ett självkörande café eller som en mini-butik.
Den här utredningen avgränsas till autonoma bussar som transportmedel. Det kan dock vara
intressant att utreda vidare hur kompletterande funktioner kan bidra till stadens utveckling och
mobilitet.
I dagsläget behövs dock fysiska åtgärder för att autonom buss ska kunna framföras samt att en
förare finns med på fordonet. En autonom skyttelbuss finns som pilotprojekt i Barkabystaden i
Stockholm där den redan från start funnits med i utvecklingen av området tillsammans med BRTlinjer. Fordonet går på vägar med rätt förutsättningar och utvecklas löpande allteftersom behoven
förändras i Barkabystaden. Ett autonomt fordon är idag en dyr lösning men kan på sikt bli
attraktiv om kostnaderna för föraren kan exkluderas.

Figur 76. Ett självkörande café (bild: Space10)

7.1.8

Ny tågstation

Ramboll berör nytt läge för tågstation med anslutande busstrafik övergripande i detta stycke då
det idag inte finns något beslut kring placeringen än.
För att en ny tågstation ska ge så stor effekt som möjligt behövs bra anslutningar till övrig
kollektivtrafik och ett väl utbyggt gång- och cykelnät mellan stationen och målpunkterna i
området. Avståndet från målpunkter inom området medger liknande utmaningar som vid
regionbusshållplatsen, dvs idag för långa avstånd för att det ska upplevas attraktivt att ta sig för
resenären.
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Åtgärd

Typ av resor

Genomförbarhet

9. Ny tågstation

Medarbetare

Svårt

I Koll2020-studien finns förslag om förändringar i tågtrafik i Region Västernorrland. Som del av
slutsatserna bedöms Birsta som ett mycket intressant stationsläge med goda förutsättningar
enligt både multikriterieanalysen och framtida utvecklingsplaner.
En järnvägsstation i Birsta är intressant både på kort och lång sikt, men kanske främst på lång
sikt när järnvägen mellan Sundsvall och Timrå byggts ut i ny sträckning. Beslutad
järnvägskorridor är dock bred och störst potential har ett stationsläge så långt österut som
möjligt i denna korridor. Skulle järnvägslinjen placeras långt västerut i den beslutade
järnvägskorridoren minskar stationens nytta. En potentiell station kommer då att hamna något
väster om handelsområdet, men kommer fortsatt ha en god koppling till detta område, tack varje
utbyggning av gång- och cykelnät och anpassning av busstrafiken i området. Den föreslagna
skyttelbussen kan utgöra en länk mellan tågstationen och handelsområdet.
7.1.9
Förenkla hemleverans
Osäkerheten kring hur man ska få med sig varor hem kan vara en stor barriär i valet av hållbara
transportsätt. Denna typ av ”what if-tanke” resulterar i att besökare kommer att föredra bilen
även när man inte ens planerar större köp. Genom att ta bort osäkerheten blir det enklare för
besökare att välja olika färdmedel för sin resa.
Möjligheter att få med sig varor hem kan underlättas till exempel genom att:
Erbjuda cykelvänliga shoppingväskor (Exempelvis Bikezac)
Erbjuda hemleverans med lastcykel eller elskåpbil
Erbjuda möbeltaxi inom området så att kunder kan åka hem tillsammans med deras köp
Trygga och attraktiva hållbara resealternativ är en förutsättning för denna åtgärd.
Åtgärd
6. Underlätta möjligheter för
att få produkter hem

Typ av resor

Genomförbarhet

Nöjesshopping,
orientering/inspiration

Lätt

(bestämt köp)
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Figur 77 (bilder: Ikea/Bikezac)

7.1.10 Kampanj för hållbart resande
Hållbara resor kan uppmuntras genom olika kampanjer. Det gäller anställda men också besökare.
Kommunen, handelsföreningen och individuella arbetsplatser kan erbjuda anställda att prova
kollektivtrafik eller cykelpool under en viss period. Att få prova nytt resalternativ är, förutsatt att
alternativet är bra, är en effektiv metod att för att ändra resvanor. Anställda kan till exempel
tilldelas en mobilitetsbudget av handelsföreningen eller individuella arbetsplatser som anställda
kan använda för olika resalternativ.
Besökare kan uppmuntras genom att kommunicera om hållbara resmöjligheter. Ett enkelt steg är
att börja med de mest hållbara färdmedel i kommunikation om hur man kan ”hitta hit” (nudging).
I marknadsföring bör det understrykas att det är enkelt att hitta till Birsta med cykel eller
kollektivtrafik och vad det finns för möjligheter för att ta större köp hem.
Dessutom kan fördel skapas för de som kommer med kollektivtrafik eller cykel, till exempel
genom specialerbjudande, ersättning för bussbiljett eller cykelunderhåll medan man
handlar/jobbar.
Trygga och attraktiva hållbara resealternativ är en förutsättning för denna åtgärd.
Åtgärd

Typ av resor

Genomförbarhet

80/112

Ramboll – Trafikanalyser Birsta Handelsområde

7. Uppmuntring av hållbara
resor

Alla

Lätt

Figur 78. Hållbara resor kan uppmuntras genom att visa dem först (Bilder: Skånetrafiken/Birsta City)

7.1.11 Utöka laddinfrastruktur
Laddmöjligheter för elcykel och elbil.
Åtgärd
10. Utöka möjligheter för
elektriska fordon

Typ av resor

Genomförbarhet

Alla

Lätt
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Figur 79. En laddstation för elbilar (bild: www.uppladdning.nu)

7.1.12 Reglera bilparkering
I dagsläget erbjuds bilparkering utan direkta kostnader för de individuella besökarna. Kostnader
för underhåll och drift betalas av alla som handlar i området, även de som reser med cykel eller
kollektivtrafik, genom högre priser på produkter och service. Denna subventionering leder till att
resor med bil blir oproportionerligt attraktiva. Genom att se till att individuella besökare som
kommer med bil betalar för deras egna parkeringsbehov blir resalternativ med cykel och
kollektivtrafik mer attraktiva.
Prissättning av bilparkering kan dessutom användas som styrmekanism för att sprida ut besökare
jämnare under dagen och veckan beroende på behov. Till exempel genom högre priser på
lördagar och lägre priser på söndagar. I vissa fall kan rätt pris fortfarande betyda ”gratis”
parkering för individuella besökare, till exempel för att attrahera människor att komma till
området under lugna tider.
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8.

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER
8.1 Slutsatser
Att öka andelen hållbara resor i Region Västernorrland är ett bra sätt att ge invånarna chansen till
ett mer attraktivt och hållbart resealternativ än bilen, ett långsiktigt och resurseffektivt alternativ.
Det bidrar även till en ökad hållbarhet genom minskat utsläpp av växthusgaser, minskat behov av
parkeringsytor och bättre nyttjande av ytorna i samhället. Trafikanalysen för Birsta kommer fylla
det hål som finns idag vad gäller trafikförsörjning av externa handelsområden för gång och cykel
samt kollektivtrafik.
Samtliga deluppdrag inom projektet Koll2020 skapar strategiska underlag och skapar
förutsättningar för att öka andelen hållbara transporter i Västernorrland.
Handelsområden som från början byggs för att nås med biltrafik gör att även invånarna skapar
felaktiga beteenden kring valet av färdsätt till områdena. Inkluderas hållbara transporter som en
grundstomme i utbyggnadsplanerna skapas det även förutsättningar för invånarna att från start
ta andra beslut om sin resa som är mer långsiktigt hållbara. Birsta Handelsområde har skapats för
biltrafik men har även ett delat ansvar för infrastrukturen i området vilket gör att både invånare
men även fastighetsägare har svårt att göra rätt från början.
Det saknas förnärvarande ett grundläggande gång- och cykelnät för Birsta Handelsområde viket
gör att dessa resor inte upplevs som attraktiva utan valet med bilen vinner. Dessutom har varje
fastighetsägare ansvaret för sin egen infrastruktur kopplingar mellan entréer och gångnät, längs
gator mm vilket gör att alla har ansvar men ändå ingen vilket påverkar attraktiviteten för vilka
resor som väljs från invånarnas sida. Attraktiviteten påverkas även av hur
skyltningen/informationen om hur man ska röra sig inom området är och i Birstas fall är denna
bristfällig då tex kollektivtrafikresenären kommer till baksidan av Ikea när de kliver av bussen.
Härifrån får resenären själv ta reda på hur hen bäst tar sig till målpunkten genom lastkajer,
parkeringar och biltrafik.
Kollektivtrafiken till och inom Birsta är idag relativt utvecklad men hänsyn till det resandeunderlag
som idag finns. Busslinjernas utbud bör kompletteras under vissa tider och dagar för att erbjuda
arbetspendlare och nöjesresenärer ett mer attraktivt utbud så att bilen inte behöver användas.
Även infrastrukturen för busslinjerna i området behöver utvecklas för att få till en mer punktlig
och nära kollektivtrafik som tar resenären till de stora entréerna i Birsta. Detta tex genom ny
infartsväg till Birsta, bussfält på Klökanvägen samt parkeringsavgifter för biltrafiken så flödena
minskar.
I takt med att allt mer handel flyttas ut till Birsta och nya företag etablerar sig ökar även
biltrafiken och framkomlighetsutmaningar med det. Framförallt märks det på busstrafikens
punktlighet och flödena på vägarna i området. Under rusningstid på vardagar samt under
förmiddag/lunch på helgen är det framkomlighetsutmaningar som påverkar både kollektiv- och
biltrafiken vilket Ramboll ser behöver lösas för att skapa fler attraktiva hållbare resor. Detta bl.a.
på Klökanvägen och Gesällvägen.
Ramboll föreslår att Region Västernorrland och Sundsvalls kommun först genomför åtgärderna
med låg eller medel kostnad då de bedömer nå målen bäst och ha en motiverbar kostnad. Till
exempel utvecklat gång- och cykelnät på Klökanvägen och Gesällvägen, skyltning inom Birsta
Handelsområdet om hur kunden rör sig, utvecklat utbud och busskörfält kollektivtrafiken samt
införandet av hyrcyklar parkeringsavgifter för biltrafiken. Övriga åtgärder kräver större
investeringar och bör genomföras på längre sikt.
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De hårda åtgärderna behöver kompletteras av mjuka åtgärder som tex attraktiv prissättning av
kollektivtrafiken samt marknadsföring/information om hur arbetspendlaren/nöjesresenären bäst
tar sig hållbart till Birsta.
Rekommendationer
Ramboll rekommenderar att Region Västernorrland tillsammans med länets kommuner i framtida
expansionsplaner av handel mm inkluderar hållbara transporter från start. Detta för att redan från
början skapa rätt förutsättningar för invånarna att välja mer hållbara resor som ett naturligt val.
Vad gäller Birsta bör detta innebära att i första hand bygga ut och förtäta runt de befintliga (eller
planerade) hållplatserna snarare än att
En förutsättning för att få alla parter att arbeta i samma riktning är en gemensam målsättning
vilket även det bör inkluderas i gemensamma projekt, förslagsvis används de strategiska målen i
den regionala utvecklingsstrategin samt trafikförsörjningsprogrammet som en grund. På detta
sätt är det möjligt att få en röd tråd i de mål som Region Västernorrland och kommunerna
tillsammans strävar mot gällande hållbarhet och transporter.
I syfte att förenkla ansvarsfrågan vad gäller infrastruktur i framtida handelsområde m.fl. föreslår
Ramboll att ansvaret antingen tas av kommunen eller en grupp av fastighetsägare som verkar för
hela området. På detta sätt skapas bättre förutsättningar för invånarna att få tillgång till en
infrastruktur som skapar trygghet, tillgänglighet attraktivitet.
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BILAGA A
RESTIDSKVOTER
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1. Nuläge
Nedan finns fullständigt listan av område och hållplatser som ingår i restidskvot beräkningar
Tabell 20. Restidskvot: startpunkter och motsvarande hållplats
Områden

Hållplats

1

Matfors

Matfors busstation

2

Njurunda

Njurundabommen

3

Timrå

Timrå E4

4

Centrum

Navet

5

Alnö

Vi centrum

6

Johannedal

Ekebovägen

7

Ljustadalen

Ljustadalen centrum

8

Ortviken

Korstavägen

9

Skönsberg 1

Skönsberg centrum

10

"Norra kajen"

Broparken

11

Haga

Lasarettsvägen

12

Bydalen

Ankarvägen

13

Bosvedjan

Bosvedjan centrum

14

Granloholm

Nynäshamnsvägen

15

Västra Granloholm

Strömstadsvägen

16

Granlo

Höderbacken

17

Österro

Dressyrvägen

18

Nacksta

Nacksta centrum

19

Sidsjön

Glimmervägen

20

Södermalm västra

Klockgjutaregatan

21

Skönsmon västra

Grevegatan

22

Skönsmon östra

Skönsmohuset

23

Bredsand

Strandvägen

24

Gångviken

Gånvikens skola
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Tabell 21. Restidskvot beräkningar biltrafik

Bil

0
0
0

Körtid
bil
9
10
10

Gångtid till
mål
0
0
0

Johannedal
Ljustadalen
Ortviken
Skönsberg 1

0
0
0
0

7
5
7
6

"Norra kajen"
Haga
Bydalen
Bosvedjan

0
0
0
0

Granloholm
Västra Granloholm
Granlo
Österro

Målpunkt

Gångtid till bil

Restid inkl. gångtid

Restid exkl. gångtid

Timrå
Centrum
Alnö

9
10
10

9
10
10

0
0
0
0

7
5
7
6

7
5
7
6

8
12
9
9

0
0
0
0

8
12
9
9

8
12
9
9

0
0
0
0

12
9
12
16

0
0
0
0

12
9
12
16

12
9
12
16

Nacksta
Sidsjön
Södermalm västra
Skönsmon västra

0
0
0
0

14
19
12
18

0
0
0
0

14
19
12
18

14
19
12
18

Skönsmon östra
Bredsand
Gångviken

0
0
0

11
12
5

0
0
0

11
12
5

11
12
5
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Tabell 22. Restidskvot beräkningar kollektivtrafik
Kollektivtrafik

Håålplats

Linje

Gångti

Viktad

Vänteti

d

gångtid

d

Viktad
Vänteti

Åktid

d

Viktad

Bytesti

Åktid

d

Viktad
bytesti

Vikta
Åktid

d

d
Åktid

Timrå E4

201 (Birsta E4)

0

0

0

0

3

3

0

Navet

2

0

0

0

0

20

20

0

0

Vi centrum

1; 5

0

0

0

0

2

2

5

15

Ekebovägen

5

0

0

0

0

10

10

0

0

5

0

0

0

0

8

8

0

1;5

0

0

0

0

6

6

1;5

0

0

0

0

2

Broparken

85; 120 (Birsta E4)

0

0

0

0

Lasarettsvägen

2

0

0

0

0

Ankarvägen

85; 2

0

0

0

0

2

0

0

0

4;2

0

0

Strömstadsvägen

3; 120 (Birsta E4)

0

Höderbacken

1;120 (Birsta E4)

Dressyrvägen

1;120 (Birsta E4)

Nacksta centrum

Viktad

Ev. Extre

ev.

d

Gångtid

byte

extra

Restid

Viktad
Restid

byte
3

6

0

0

6

9

0

0

0

0

0

0

20

20

12

12

0

0

0

0

19

29

0

0

0

0

0

0

10

10

0

0

0

0

0

0

0

8

8

5

15

12

12

0

0

0

0

23

33

2

2

9

24

24

0

0

0

0

28

35

7

7

6

17

10

10

3

6

0

0

26

40

16

16

0

0

0

0

0

0

0

0

16

16

6

6

5

15

11

11

0

0

0

0

22

32

0

11

11

0

0

0

0

0

0

0

0

11

11

0

0

9

9

7

19

16

16

0

0

0

0

32

44

0

0

0

14

14

3

11

10

10

3

6

0

0

30

41

0

0

0

0

13

13

3

11

9

9

3

6

0

0

28

39

0

0

0

0

22

22

3

11

9

9

3

6

0

0

37

48

2

0

0

0

0

37

37

0

0

0

0

0

0

0

0

37

37

Glimmervägen

3; 120 (Birsta E4)

0

0

0

0

15

15

3

11

9

9

3

6

0

0

30

41

Klockgjutaregatan

2

0

0

0

0

33

33

0

0

0

0

0

0

0

0

33

33

Grevegatan

4; 120 (Birsta E4)

0

0

0

0

7

7

3

11

10

10

3

6

0

0

23

34

centrum
Korstavägen
Skönsberg
centrum

Bosvedjan
centrum
Nynäshamnsväge
n

0

Gångti

0

Ljustadalen

0

Viktat
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Skönsmohuset

4;120 (Birsta E4)

0

0

0

0

13

13

3

11

10

10

3

6

0

0

29

40

Strandvägen

4;120 (Birsta E4)

0

0

0

0

20

20

3

11

9

9

3

6

0

0

35

46

Gånvikens skola

5

0

0

0

0

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

6

6
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Tabell 23. Restidskvot beräkningar cykel

Cykel
Målpunkt

Cykeltid

Matfors
Njurunda
Timrå
Centrum

81
86
26
32

Alnö
Johannedal
Ljustadalen
Ortviken
Skönsberg 1
"Norra kajen"

26
16
12
23
24
27

Haga
Bydalen
Bosvedjan
Granloholm
Västra Granloholm
Granlo

30
18
18
27
21
38

Österro
Nacksta

27
42

Sidsjön
Södermalm västra

45
30

Skönsmon västra
Skönsmon östra

43
44

Bredsand
Gångviken

30
12
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BILAGA B
KOLL 2020 - ÅTGÄRDSFÖRSLAG
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1.

Stadsbusstrafik

Nedan presenteras koll 2002 åtgärdsförslag för stomtrafiken i Sundsvall stadstrafiken.

Figur 80. Förslag på nytt stadsbussnät i Sundsvall med fyra stombusslinjer.
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Figur 81. Föreslagen linjesträckning i linje 1.

Linje 1 får en körtid på 46 minuter och linjelängden mäter 20,2 km. Antalet hållplatser på linjen
är 35 och medelhastigheten är 26 km/h.
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Figur 82. Föreslagen linjesträckning för linje 2. Linjen förlängs varannan tur till Johannedal respektive
Gångviken.

Linje 2 får en restid mellan Nacksta och Birsta på 37 minuter. Sträckan är 13,6 km och antalet
hållplatser är 30. Medelhastigheten på denna del av linjen är 22 km/h.
Dessutom får linje 2 varannan tur en restid till Gångviken på 8 minuter från Birstatunneln. Denna
sträcka mäter 3,2 km, har 6 hållplatser och en medelhastighet på 25 km/h.
Linje 2 får även varannan tur en restid till Johannedal på 9 minuter från Birstatunneln. Denna
sträcka mäter 4 km, har 8 hållplatser och en medelhastighet på 25 km/h.
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Figur 83. Föreslagen linjesträckning för linje 3.

Linje 3 får en restid på 27 minuter mellan Sidsjö och Granlo. Sträckan mäter 10,5 km, har 23
hållplatser och en medelhastighet på 23 km/h.
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Figur 84. Föreslagen linjesträckning för linje 4.

Linje 4 får en restid på 38 minuter mellan Bredsand och Granloholm. Sträckan mäter 14,9 km,
har 30 hållplatser och en medelhastighet på 23 km/h.
2. Regionbuss trafik
Linje 120 och 611
Linje 120 har redan i nuläget en bra linjedragning, men föreslås få ett par mindre förändringar i
den norra änden i Timrå.
Idag går linje 120 från Sörberge N via Berglundavägen, Solbackavägen och Tallnäsvägen innan
linjen når Södra Fagerviksvägen där den närmar sig Timrå. Tallnäsvägen har en begränsad
framkomlighet, är smal och har många farthinder. Dessutom är den skyltade hastigheten låg på
vägen. I förslaget föreslås linje 120 istället gå via Bölevägen mot Timrå (se Figur 85 och Figur
86). Linjen får bättre förutsättningar att minska restiden, samtidigt som upptagningen i stora
delar kan behållas.
Linje 120 och linje 611 föreslås byta körväg så att linje 120 trafikerar E4 från trafikplats 227 till
Timrå, trafikplats 232, vilket innebär att linjen trafikerar hållplats Timrå E4 istället för Timrå
Centrum. Timrå E4 och Timrå centrum ligger endast ca 200 meter från varandra, vilket gör att en
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liknande upptagning behålls även om linjen flyttas ut på E4. Orsaken till denna förändring är att
linje 120, med klart störst resande av alla regionbusslinjer, får en snabbare körväg längs E4.
Linje 611 får linje 120 körväg och köra via Köpmangatan, Timrå torget, Mariedalsskolan och
slutligen köra ut på E4 igen på trafikplats 231.
På övriga delar av sträckan sker inga större förändringar i linjedragning, utan linje 120 fortsätter
att trafikera Birsta E4, Navet i Sundsvall, Bredsand, Kvissleby och slutligen Njurunda. Linje 611 i
åtgärdsförslaget går direkt till Sundsvalls busstation från Birsta E4 istället för att gå via Punkten,
Bragegatan, Bjälkvägen osv. Linje 611 förlängs dessutom till Sundsvalls Centralstation.
Linje 120 får med den nya linjedragningen en kortare restid från dagens 66 minuter till 59
minuter. Restidsvinsten sker främst från Sörberge och Timrå in mot Sundsvall.
Restiden för linje 611 ökar inte för de som bor i Söråker och vill resa till Sundsvall. Detta tack
vare att linjen i åtgärdsförslaget går direkt till Sundsvalls busstation från Birsta E4

Figur 85. Koll 2020 åtgärdsförslag linje 120 och 611
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Nuläge

Figur 86. Koll 2020 åtgärdsförslag linje 120 och 611 inzoomad över Timrå/Sörberge där störst förändring sker

Linje 201
Linje 201 blir kvar för att fylla ett syfte mellan Timrå och Härnösand samt komplettera tågtrafiken
mellan Sundsvall och Härnösand.
Linjen får en helt ny helgtrafik med 10 dubbelturer både på lördagar och söndagar. Detta främst
då utbudet på järnvägen mellan Sundsvall och Härnösand bedömts som otillräckligt – även under
helger.
Linje 201 kan på längre sikt få ett reducerat turutbud i takt med att järnvägen är fullt utbyggd på
sträckan Sundsvall – Härnösand. När halvtimmestrafik kan uppnås på järnvägen erbjuder
järnvägen betydligt attraktivare restider än med buss, vilket gör att störst tyngd i turutbud bör
läggas på järnvägen.
Linje 331
Linje 331 har i dagsläget ett mycket lågt resande och ett fåtal turer dagligen. Linjen är mycket
lång och längs majoriteten av linjesträckningen bor få människor. Hållplatsen Birsta E4 trafikeras
inte för resenärer som kommer från eller åker till Sundsvall.
Invånare i Sollefteå och Sundsvall har en annan resmöjlighet – tåg Sundsvall–Kramfors med byte
till buss Kramfors–Sollefteå. På kort sikt blir restiden Sollefteå – Sundsvall något längre, men i
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takt med att järnvägen byggs ut på sträckan Sundsvall – Härnösand kommer attraktivare restider
att kunna erbjudas. Linje 331 föreslås därför redan på kort sikt att läggas ner och resenärer
hänvisas till buss (linje 90) Sollefteå–Kramfors och tåg mellan Kramfors–Sundsvall. På längre sikt
finns även ett förslag om direkttåg med regionaltåg mellan Långsele–Sollefteå–Sundsvall
(Ådalsbanan).
Andra regionbusslinjer och landsortstrafik
Andra linjer som linje 141, linje 142, linje 191 och linje 30 trafikerar inte Birsta men är viktiga
förbindelser till olika tätörter i kommunen som genererar flöden till Birsta. Föreslagna förändringar
syftar främst till att förbättra restiden till Sundsvall busstation Navet.
I tabellen nedan redovisas en summering av de förändringar som föreslås för de övriga
regionbusslinjerna.
Linjenr.

Sträcka

Förändring

141

Sundsvall – Matfors

Slås samman med linje 143 så att linjen nu trafikerar hela vägen till Norrhassel.

142

Sundsvall – Matfors

Ingen åtgärd genomförs. Då stadsbusslinje 3 i Sundsvall flyttas från Sidsjö hållplats
Mårtensro till Sidsjöhöjden kommer linje 142 att fylla ett viktigt syfte för resenärer
från Sidsjö till Sundsvall. Linjen föreslås få ett något högre turutbud än i dagsläget

191

Sundsvall – Ånge

Föreslås på kort sikt finnas kvar. I takt med utökad tågtrafik på Mittbanan kan
linjen läggas ner alternativt få en förändrad körväg.

30

Sundsvall – Liden –
Hammarstrand

Linjen förkortas så att den endast går sträckan Sundsvall – Liden. Resandet mellan
Hammarstrand och Liden bedöms som lågt. Linjen har i dagsläget sex dubbelturer.
I åtgärdsförslaget föreslås ytterligare två dubbelturer under vardagar.

3. Resandeeffekter
Åtgärdsförslag som presenterats ovan väntas ge en effekt på resandet. Effekter på resandet i
Sundsvall har beräknats med hjälp av elasticitetsberäkningar av restiden till centrum (Navet).
Faktisk och viktad restid har studerats, där den faktiska studerar tiden det faktiskt tog medan den
viktade studerar den upplevda restiden.
Som utgångspunkt för beräkningarna har kända elasticitet för pris (priselasticitet = - 0,3) och ett
erfarenhetsvärde för restidskostnad per minut (0,85 kr/min). Utifrån detta beräknas en faktisk
och en viktad åktidselasticitet, som sedan ligger till grund för beräknandet av skillnad i antal resor
baserat på förändrad restid. Som utgångspunkt har dagens linjenät legat till grund.
Beräkningarna har gjorts för rusningstrafik. Restider för åtgärdsförslaget baseras på genomförda
gångtidsberäkningar för de linjer som tilldelats åtgärder. Övriga förändringar som endast innebär
en turutbudsförändring har beräknat på linjenivå.
Åtgärdsförslaget i Sundsvalls stadstrafik som innebär att linjenätet görs om från fem till fyra
stomlinjer ger resandeeffekter enligt nedan. Beräkningar baseras nedan på 10-minuterstrafik på
samtliga linjer.
Tabell 24. Resandeeffekter i Sundsvall på grund av linje- och turutbudsförändringar för huvudalternativet
Resandeeffekt Sundsvall 10-minuterstrafik
Linje

Faktisk restid

Viktad restid

Linje 1

1,8%

0,7%

Linje 2

1,6%

0,0%

Linje 3

0,9%

0,1%
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Linje 4

2,9%

2,0%

Totalt

1,9%

0,7%

Resandeförändringen blir inte stor med åtgärdsförslaget och 10-minuterstrafik under högtrafik.
Dessutom är det positivt att resandet inte minskar när linje 5 lagts ner och linjens resenärer
fördelats ut på andra linjer.
Resandeeffekten för vad 7,5-minuterstrafik skulle innebära i Sundsvall har också beräknats och
presenteras i nedan.
Tabell 25. Resandeeffekter i Sundsvall på grund av linje- och turutbudsförändringar för referensalternativet
Resandeeffekt Sundsvall 7,5-minuterstrafik
Linje

Faktisk restid

Viktad restid

Linje 1

3,4%

3,9%

Linje 2

3,4%

3,8%

Linje 3

2,5%

3,2%

Linje 4

4,4%

5,1%

Totalt

3,5%

4,0%

Med en turutbudsökning till 7,5-minuterstrafik ökar resandet i Sundsvalls stadstrafik med 3,5–
4,0%. Ökningen är en liten ökning i förhållande till den utbudsnivå som råder i nuläget, men ger
en viss effekt på resandet.
Förändringarna på regionbussar - linje 120 & 611 - ger en resandeeffekt på 1,9–3,5%. Det är
främst linje 611 som får ett uppsving, mycket tack vare att många resenärer från linje 120
tillkommer. Linje 120 får trotts en del överflyttade resenärer till linje 611 en resandeökning.
Resandeeffekt Linje 120 & 611
Linje

Faktisk restid

Viktad restid

Linje 120

1,5%

3,4%

Linje 611

4,5%

4,2%

Totalt

1,9%

3,5%
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BILAGA C
BILJETTPRISER
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Prislista, Västernorrland, DinTur
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Tjänsteskrivelse
Samhällsenheten
Handläggare

Datum

Diarienummer

Olof Lindstrand

2022-05-26

KS/2022:258

Kommunstyrelsen

Remissvar på vägledning för riskhantering vid transportleder för farligt
gods
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Avge yttrande enligt Samhällsenhetens förslag.
Ärendet
Länsstyrelserna i Gävleborgs- och Västernorrlands län har arbetat fram en vägledning för
riskhantering vid transportleder av farligt gods. Detta har gjorts för att det saknats tydliga riktlinjer
kring lämpliga riskavstånd och att kommunerna i länen gjort olika bedömningar kring risker och att
dessa bedömningar upplevts spretiga.
Länsstyrelsen önskar i remissen speciellt svar på följande frågor:
Är del 2 bedömningsstöd användbart i planprocessen
Är verktygen på sidorna 13 och 17-19 tydliga och väl avvägda i föreslagna avstånd? Saknas något?
Är checklistorna på sidorna 20-27 användbara? Saknas det något?
Utöver dessa frågor önskas allmänna synpunkter på användbarhet och tydlighet och om det saknas
något.
Vägledningen är överlag väl genomarbetad men kan utvecklas till vissa delar för att ge ett mer
heltäckande stöd i hanteringen av riskfrågor. Vägledningen fokuserar t ex. enbart på vad som kan
göras inom ramen för olika planinstrument. Detta gör att vägledning saknas inom ramen för bygglov
och förhandsbesked.
Vidare är det också viktigt att vägledningen förhåller sig till andra prövningar som kan krävas vid en
utveckling av en plats. Detta för att medverka till att hitta rätt nivå på det utredningsunderlag som
kan krävas vid en detaljplaneprocess.
Slutligen bör vägledningen kunna utvecklas mer kring checklistor för översiktsplanering. Timrå tätort
är belägen mellan två farligt godsleder. Även andra kommuner i länet är uppbyggda på liknande sätt
med farligt godsleder genom tätorten. Vägledningen bör därför kunna utvecklas för att ge mer stöd
vid planering av tätorter med den typen av förhållanden, detta då en tätort är i ständig utveckling
och i en sådan utveckling behöver fler faktorer viktas för att skapa en bra miljö.
Beslutsunderlag
Remissvar på vägledning för riskhantering vid transportleder för farligt gods
Remissversion av vägledning för riskhantering vid transportleder för farligt gods
Vision 2025

Postadress

Besöksadress

861 82 Timrå

Köpmangatan 14

Telefon

/RedigerareTelefon/

2

Tjänsteskrivelse
Samhällsenheten
Handläggare
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Olof Lindstrand
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KS/2022:258

Protokollsutdrag till
Länsstyrelsen Västernorrland
Exp

/

2022

Miljö- och byggkontoret
Klas Lundgren
Miljö- och byggchef

Olof Lindstrand
Verksamhetsansvarig Samhällsenheten

Postadress

Besöksadress

861 82 Timrå

Köpmangatan 14

Telefon

/RedigerareTelefon/

Timrå Kommun
Miljö & Byggkontoret

Remissvar av ”vägledning för riskhantering vid
transportleder av farligt gods i Gävleborgs och
Västernorrlands län”

Länsstyrelserna i Gävleborgs- och Västernorrlands län har arbetat fram en
vägledning för riskhantering vid transportleder av farligt gods. Detta har gjorts för
att det saknats tydliga riktlinjer kring lämpliga riskavstånd och att kommunerna i
länen gjort olika bedömningar kring risker och att dessa bedömningar upplevts
spretiga.
Länsstyrelsen önskar i remissen speciellt svar på följande frågor:
1. Är del 2 bedömningsstöd användbart i planprocessen
2. Är verktygen på sidorna 13 och 17-19 tydliga och väl avvägda i föreslagna
avstånd? Saknas något?
3. Är checklistorna på sidorna 20-27 användbara? Saknas det något?
Utöver dessa frågor önskas allmänna synpunkter på användbarhet och tydlighet
och om det saknas något.
Bedömningsstöd
Detaljplaner och de markanvändningar som kan planeras för kan ge upphov till i
vissa fall stora skillnader i innehållet. Flexibla och mer generella markanvändningar
är ofta önskvärt för att skapa långsiktiga detaljplaner. Det kan innebära vissa
svårigheter att träffa rätt i riskanalyser. I vissa fall är också närheten till
transportleder för farligt gods också en viktig faktor för t ex. industri och
verksamheter.
De tabeller med generella mått bedöms i stort som rimliga. En fråga som uppstår är
kopplad till järnväg. I vägledningen står det att all järnväg ska kunna transportera
farligt gods, gäller avstånden också för kommun-eller privat ägda industrispår?
I övrigt ger checklistorna bra inspel till vad som bör ingå i en utredning för
respektive zon. Det är också bra man utgår ifrån att varje specifik plan har sina
egna specifika faktorer som kan påverka risk och säkerhetsfrågor.
Verktygen
I tabellen på sidan 13 angående olika markanvändningars känslighet bör det
övervägas om markanvändningar för J, Z och E kan omfattas av ej känslig
Postadress: 861 82 Timrå
Besöksadress: Köpmangatan 14
Telefon: 060-16 31 00

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

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

markanvändning. Inom E-områden är ofta el och va-lösningar placerade t ex.
transformatorstationer och pumpstationer. Dessa är i regel obemannade och kan av
ledningstekniska skäl ha mindre flexibilitet i placering. Att ha med prickmark som
ej känslig markanvändning bedöms inte som lämpligt. Det är en
egenskapsbestämmelse som beroende på markanvändning kan ge upphov till allt
från upplag till mindre bostäder (Attefallshus inom markanvändning för B).
Tabellen bör därför utgå ifrån markanvändningar och inte egenskapsbestämmelser.
Exemplet på sidan 19 med prickmark och bostadsändamål bör därför utgå.
Checklistor
Checklistorna bedöms ge ett bra underlag för vad en riskanalys ska innehålla,
beroende på vilken zon den tänkta åtgärden är belägen inom. Men något som
skulle kunna kompletteras med är frågan om vidare tillstånd för att bedriva en
verksamhet. Detaljplaner skapar förutsättningar för verksamheter men många
gånger krävs vidare tillstånd för att bedriva en verksamhet. Och det är i en sådan
process som en mer exakt layout och innehållsmängd kan hanteras. Detta gäller
framförallt för markanvändningar för Z och J. Kanske kan checklistorna
kompletteras med information om vidare tillståndsprövningar? Detta för att inte
behöva överutreda riskfrågan i detaljplaneprocessen och i värsta fall skapa onödigt
snäva regleringar som skapar svårigheter att bebygga ett område.
Checklistan för översiktsplan är i det stora hela bra. Men för Timrå specifikt och
framförallt Timrå Centrum omgärdas stora delar av området av stor väg och
järnväg. I princip är hela centrumområdet beläget inom 150 meters zonen. Det är
viktigt att vägledningen förhåller sig till detta och inte leder till, genom
checklistorna, lägga en stor broms över utvecklingspotentialen i detta område.
Många andra tätorter är uppbyggda på liknande sätt och därför bör det finnas mer
stöd i checklistorna för hur detta ska hanteras i en översiktsplan.
Övrigt
Vägledningen förhåller sig till en kommuns möjlighet att via olika planinstrument
skapa förutsättningar för markanvändningar i närhet av transportleder för farligt
gods. Men många ärenden hanteras utanför detaljplaner genom bygglov eller
förhandsbesked alternativt med bygglov genom att det redan finns befintlig
detaljplan i området. Vägledningen saknar helt resonemang eller ger stöd för hur
åtgärder som ska hanteras via den typen av prövning ska hantera riskfrågan.
Vägledningen bör därför kompletteras med det för att ge ett heltäckande stöd i allt
från översiktsplan till förhandsbesked.

För Timrå kommun
Olof Lindstrand
Planarkitekt

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

Vilken/vilka av kommunens övergripande mål anser förvaltningen
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Del 1 – Grundläggande
principer
1. Riskhantering i planprocessen
1.1 Inledning
Vid planläggning ska bebyggelse, enligt plan– och bygglagen, lokaliseras till
mark som är lämplig för ändamålet med hänsyn till bland annat människors
hälsa och säkerhet samt till risk för olyckor. Att tidigt involvera
riskhanteringsaspekter i detaljplanering, översiktsplanering och lovärenden
har ett stort värde. Bedömningarna behöver göras ur ett långsiktigt
helhetsperspektiv för att undvika olämplig lokalisering som begränsar
framtida samhällsutveckling. Ofta blir det nödvändigt att göra avvägningar
mellan olika intressen, såväl allmänna som enskilda. Behov av särskilt
robusta lösningar finns exempelvis vid samhällsviktig verksamhet, mycket
känslig markanvändning och viktig infrastruktur.
Då nationella riktvärden saknas är syftet med denna vägledning att tydliggöra
hur Länsstyrelsen i Gävleborgs län och Västernorrlands län resonerar kring
risker som relaterar till olika riskkällor i planprocessen. Med riskkällor avses i
detta dokument transportleder för farligt gods, drivmedelsstationer och farlig
verksamhet enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (2 kap 4 §).
Kommunen bestämmer över sin bebyggelseutveckling och det är kommunens
ansvar att säkerställa och påvisa att markanvändningen är lämplig samt hur
man väljer att redovisa detta. Länsstyrelsen är dock skyldig att överpröva
detaljplaner som är olämpliga med hänsyn till människors hälsa och säkerhet
samt att tillhandahålla råd och stöd till kommunerna, och vill därför med
denna vägledning erbjuda en gemensam utgångspunkt, öka förutsägbarheten
och underlätta dialogen kring dessa frågor redan i ett tidigt skede i
planprocessen. Vägledningen riktar sig främst till kommunala planerare.
I arbetet med risker och detalj- och översiktsplaner är det ibland komplicerade
överväganden som måste göras. Vid planprocesser då det finns svåra
överväganden att göra är det bra om en tidig dialog förs med både den
kommunala räddningstjänsten och länsstyrelsen. Detta för att tidigt få in olika
perspektiv och kunna hantera risker på ett acceptabelt sätt.

1.2 Läsanvisning
Detta dokument är uppdelat i tre delar:
•

I del 1 redogörs för relevanta förutsättningar samt grundläggande
principer. Vid gynnsamma förutsättningar och tillräckliga skyddsavstånd
behöver inte resterande delar av dokumentet beaktas. Inom
riskhanteringsavståndet behöver kommunen göra en riskbedömning.

•

I del 2 redovisas de bedömningsprinciper som länsstyrelsen tillämpar i
syfte att fungera som handläggarstöd vid kommunens detaljplanearbete

och översiktsplanearbete. Om kommunen önskar kan det även fungera
som ett stöd vid lovärenden utanför detaljplanelagt område.
•

I del 3 återfinns bilagorna med kompletterande information till de två
inledande avsnitten.

1.3 Omfattning och avgränsningar
Denna vägledning omfattar i första hand transportleder för farligt gods via
väg och järnväg men även markanvändningens omgivningspåverkan,
drivmedelsstationer och farliga verksamheter enligt Lag (2003:778) om skydd
mot olyckor eller Sevesolagstiftningen 1 berörs.
Följande avgränsningar gäller:
•

Vid särskilt känslig markanvändning (t.ex. Br0-byggnader så som
sjukhus, stora arenor) bör en särskild robusthetsbedömning alltid ske.

•

Vägledningen är inte direkt tillämpbar om markanvändningen i sig utgör
en risk för omgivningen.
Vägledningen är inte direkt tillämpbar om den tilltänkta
markanvändningen ligger inom riskhanteringsområdet för flera riskfyllda
verksamheter, t.ex. Fler än en transportled för farligt gods.
Vägledningen är inte direkt tillämpbar om hanterade mängder eller
fördelning av ämnen avviker stort från riksgenomsnittet.

•
•

Vägledningen är just en vägledning. Görs det mer detaljerade utredningar
under planarbetet är det kommunen som värderar vilket dokument som
man fattar sitt beslut utifrån.
Kvantitativa riskanalyser är mycket komplexa och bygger på att en rad olika
antaganden görs vilket leder till stora osäkerheter och svårigheter att förstå
som utomstående. Eftersom risk handlar om framtiden och ingen exakt kan
förutspå vilka olyckor eller behov framtiden för med sig är det därför viktigt
att det finns goda säkerhetsmarginaler. Särskilt stora behov av
säkerhetsmarginaler bedöms bl.a. Finnas utmed mycket känslig
markanvändning. Säkerhetsmarginalerna handlar dels om att det bör finnas
fysisk plats för framtida åtgärder, dels om att riskberäkningar behöver göras
med förutsättningen att alla typer av farligt gods ska kunna transporteras.
•

2. Grundläggande principer
2.1 Riskbegreppet
Risk är ett abstrakt begrepp som är svårt att få ett tydligt grepp om. Det är
utmanande att intuitivt säga vad som är en hög eller låg risk. Det blir lätt att
fokus hamnar på hur allvarliga konsekvenserna blir av en händelse istället för
att se till hur sannolikt det är att den händelsen inträffar. Det som är viktigt att
komma ihåg är att risk är ett begrepp som i grunden bygger både på
sannolikheten för att en händelse ska inträffa och konsekvensen av den
händelsen. De riskanalyser som görs vid olika typer av planprojekt bygger på
att så objektivt som möjligt försöka beskriva riskerna och sätta ord eller
siffror på hur stora dessa risker är. Det är samtidigt viktigt att vara medveten
om att det finns stora osäkerheter i de riskberäkningar som görs. Man brukar
1
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skilja på riskanalyser som endast beskriver riskerna i ord (kvalitativa
riskanalyser) och där man även genomför beräkningar på hur stora riskerna är
(kvantitativa riskanalyser).
2.1.1

Riskavstånd

Vid hantering av farliga ämnen kan man försöka formulera hur stora riskerna
är för andra. Då krävs en sammanvägning av sannolikhet och konsekvens
med värderingar av hur sannolika olika olycksscenarier är och vilka
konsekvenser det kan få om olyckan inträffar. Ett resultat av detta kan vara att
uppskatta ett riskavstånd. Vid arbetet med riskavstånd är det viktigt att förstå
att ett riskavstånd är en uppskattning på ett avstånd där riskerna är acceptabla
utifrån sannolikhet och konsekvens. Ett riskavstånd är inte ett avstånd på
vilket det är helt säkert att göra något, det är endast en bedömning av att det
är tillräckligt långt bort för att riskerna ska vara acceptabla. Det gör att
bedömningen av vad som är en acceptabel nivå av en risk är avgörande för
var sedan riskavståndet hamnar.
I arbetet med riskanalyser och riskbedömningar är det viktigt att i ett så tidigt
skede som möjligt involvera den kommunala räddningstjänsten som har god
kompetens inom riskhanteringsområdet. Arbetet med risker blir lätt abstrakt
och komplicerat och har man involverat räddningstjänsten tidigt så ökar också
möjligheten att riskerna beskrivs och hanteras på ett bra sätt.
2.1.2

Individrisk

Individrisk är ett teoretiskt mått på hur stor risken är för en person att dödas
om den befinner sig på en specifik plats under ett helt år. Detta kan ofta
presenteras i siffror som exempelvis 10-6 (1 gång på en miljon år). Gör man
den beräkningen för olika avstånd från exempelvis en transportled för farligt
gods kan man se hur risken varierar med avståndet och man kan därigenom
räkna fram riskavstånd om man bestämt en nivå på vad som är acceptabelt.
Ofta används 10-5 och 10-7 som gränser för vad som är acceptabelt.
Individrisk säger samtidigt ingenting om hur stor risken är ur
samhällssynpunkt eller hur allvarliga konsekvenserna kan bli.

Figur 1, Exempel på diagram över individrisk

2.1.3

Samhällsrisk

Samhällsrisk är ett sätt att försöka beskriva hur många som är utsatta för en
riskhändelse till skillnad från individrisk som bara tittar på en person.
Samhällsrisk tar in hur många som vistas eller bor inom ett område och
bedömer sannolikheten för olika antal dödade vid olika typer av händelser.

Figur 2, Exempel på diagram över samhällsrisk

2.1.4

Riskvärdering

Det är kommunens uppgift att värdera och ta ställning till om risknivån anses
vara acceptabel, acceptabel med riskreducerande åtgärder eller oacceptabel.
Det är viktigt att kommunens bedömning tydligt framgår i planhandlingarna.
Länsstyrelsens roll är att granska kommunens bedömning, och länsstyrelsen
är utifrån PBL 11 kap. 10 § skyldig att överpröva detaljplaner som är
olämpliga med hänsyn till människors hälsa och säkerhet.
2.1.5

Värderingsprinciper

Värdering av riskreducerande åtgärder bör utgå från de grundläggande
principerna för riskvärdering, det vill säga:
•

Rimlighetsprincipen - om det med rimliga tekniska och ekonomiska
medel är möjligt att reducera eller eliminera en risk skall detta göras,

•

Proportionalitetsprincipen - en verksamhets totala risknivå bör stå i
proportion till den nytta i form av exempelvis produkter och tjänster,
verksamheten medför,

•

Fördelningsprincipen - riskerna bör, i relation till den nytta verksamheten
medför, vara skäligt fördelade inom samhället, och
Principen om undvikande av katastrofer - om risker realiseras bör detta
hellre ske i form av händelser som kan hanteras av befintliga resurser än i
form av katastrofer.

•

2.1.6

Acceptanskriterier

För att undvika problem till följd av att riskvärderingar genomförs på
olikartade sätt är praxis att, i brist på formellt antagna nationella riskkriterier,
tillämpa kriterier från räddningsverksrapporten ”Värdering av risk” från 1997
(Davidsson, Lindgren & Mett, 1997) avseende transporter av farligt gods.

2.2 Transportleder för farligt gods
2.2.1

Olika riskperspektiv

En transportled för farligt gods kan utgöra såväl riskobjekt som skyddsobjekt.
Planprocessen behöver därför även inkludera en bedömning av hur
omgivningen påverkas av föreslagen markanvändning genom att både
bedöma risken mot och från det aktuella planområdet.
Möjligheten att transportera farligt gods är viktig för samhällets funktion.
Förutom att säkerställa att farligt godstransporterna utsätter människor för
oacceptabla risker så är det viktigt att säkerställa att den tillkommande
bebyggelsen inte begränsar framkomligheten längs farligt godsleden. Om det
exempelvis sker en brand i en byggnad som ligger i omedelbar anslutning till
en transportled för farligt gods så kan trafiken behöva ledas om under tiden
räddningsinsatsen pågår. Det skulle innebära att farligt godstransporterna
tvingas ta andra vägar, och därmed utsätter människor för oacceptabla risker.
Oavsett hur mycket eller lite farligt gods som transporteras längs vägen så är
det därför viktigt att säkerställa att funktionen inte riskerar att försämras vid
exploatering av områden nära farligt godsleder.
2.2.2

Bebyggelsefritt område vid transportleder för farligt gods

Länsstyrelsen anser att skyddsavstånd generellt är att föredra framför andra
skyddsåtgärder. Detta gäller i synnerhet vid samhällsviktig verksamhet,
mycket känslig markanvändning och viktig infrastruktur.
Ett bebyggelsefritt område på minst 30 meter från närmaste räls respektive
vägkant bör upprätthållas runt riskobjekt, t.ex. På ömse sidor om väg och
järnväg. Syftet med detta är att säkerställa ett robust utförande som bland
annat ökar åtkomligheter för räddnings– och bärgningsinsatser, minskar risk
för direkt konflikt mellan fordon och byggnader, begränsar antalet människor
som drabbas av en olycka och ger utrymme för förändrad riskbild.
2.2.3

Riskhanteringsområde vid transportleder för farligt gods

Inom riskhanteringsavståndet från väg och järnväg, 150 meter från vägkant
eller järnvägsräls, där det transporteras farligt gods bör riskbedömning alltid
göras. Är avståndet mer än 150 m bedöms risknivån förknippad med farligt
gods normalt vara tillräckligt låg. Avgörande faktorer för detta är till exempel
typ av markanvändning samt risken för olycka.

Inom riskhanteringsområdet bör en riskanalys alltid genomföras för att klara
ut om det krävs särskilda skyddsåtgärder. Om osäkerheterna är små är det ofta
tillräckligt med en kvalitativ bedömning (utan platsspecifika beräkningar men
med tydlig och väl förankrad argumentation). I mer komplexa fall behövs en
kvantitativ riskanalys med platsspecifika beräkningar. Resultatet från
riskanalysen behöver värderas ur ett helhetsperspektiv som inkluderar
relevanta avvägningar mellan olika intressen samt ett robust förhållningssätt
som ger marginaler för framtida samhällsutveckling.

Särskilt i tätortsmiljöer finns det ofta andra starka intressen för exploatering
inom ovanstående riskhanteringsområde varpå alltså en riskbedömning
behöver göras. Detta innebär också att det finns ett behov av att bryta ner
dessa generella skyddsavstånd vilket sker genom indelning beroende på bl.a.
Markanvändningens känslighet och risknivån förknippad med farligt gods.
För att underlätta denna process, och undvika att resurskrävande kvantitativa
riskanalyser upprättas i onödan i enskilda planärenden, redovisas i del 2 den
bedömningsgrund som länsstyrelsen tillämpar.
För att skapa förutsägbarhet kring vilken information som länsstyrelsen
generellt efterfrågar så görs i del 2 en uppdelning i röd, gul och grön zon.
Zonindelningen baseras på föreslagen markanvändning, aktuell transportled
och avstånd till transportleden. Definitionen av zonerna är:
•

I den röda zonen är länsstyrelsens erfarenhet att risknivån är oacceptabelt
hög och därmed kan det finnas betydande svårigheter att hitta acceptabla
lösningar.

•

I den gula zonen finns det erfarenhet av att det med nu kända förhållanden
varit möjligt att säkerställa att risknivån blir tillräckligt låg med hjälp av
kvantitativ riskanalys och riskreducerande åtgärder.

I den gröna zonen finns det erfarenhet av att det med nu kända
förhållanden varit möjligt att säkerställa att risknivån blir tillräckligt låg
med en kvalitativ riskbedömning.
Observera dock att detta baseras på de förutsättningar, den erfarenhet samt
information som finns vid upprättandet av detta dokument. Behov av
förändringar kan således komma att uppstå varför en dialog mellan kommun,
räddningstjänst och länsstyrelse alltid kommer att vara nödvändig i denna typ
av ärende.
•

2.2.4

Omledningsvägar för farligt gods

På vissa platser finns det rekommenderade omledningsvägar för farligt gods
när den ordinarie vägen är avstängd. Det är länsstyrelsens bedömning av de
vägarna normalt sett inte trafikeras av stora mängder farligt gods. Att
omledningsvägen under en kortare period trafikeras av farligt gods påverkar
inte den övergripande riskbilden. Länsstyrelsens bedömning är därför att det
inte är nödvändigt att ta hänsyn till omledningsvägar för farligt gods i
planeringen. Vid långvariga omledningar bör istället en dialog föras med
Trafikverket för att inte skapa onödigt stora risker.

2.3 Drivmedelsstationer
I Boverkets skrift Bättre plats för arbete rekommenderas ett skyddsavstånd
på 100 meter mellan bensinstation och bostäder. Där tas det hänsyn till flera
aspekter som påverkar miljö och hälsa så som buller, lukt och andra
störningar. Rekommenderade avstånd mellan hantering av brandfarlig vätska
och olika skyddsobjekt finns även bl.a. I MSB:s föreskrifter om hantering av
brandfarliga vätskor (SÄIFS 2000:2) och handboken med titeln Hantering av
brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer.
Vid bebyggelse inom 100 meter bör en kvalitativ riskbedömning genomföras
där aspekter så som topografi, markanvändningens känslighet samt
transporter till och från drivmedelsstationen beaktas. En lämplig

utgångspunkt är också att aldrig placera känslig markanvändning så som
närmare en drivmedelsstation (cisternpåfyllningen) än 50 meter.

2.4 Storskalig kemikaliehantering enligt
Sevesolagstiftningen 2 eller farlig verksamhet enligt Lag
(2003:778) om skydd mot olyckor (2 kap 4 §)
Utgångspunkten bör vara att berörd verksamhet och räddningstjänst tidigt
involveras i processen samt de schabloniserade riskhanteringsavstånd som
redovisas i MSB:s vägledning Samhällsplanering och riskhantering i
anslutning till storskalig kemikaliehantering, principen för detta redovisas
nedan. De schabloniserade riskhanteringsavstånden är generella och kan för
specifika verksamheter vara att betrakta som konservativa. Kortare avstånd
kan tillämpas om den tar stöd i en verksamhetsspecifik riskbedömning. I
vägledningen beräknas den röda zonen från verksamhetsområdets ytterkant.
Om det kan fastställas att delar av verksamhetsområdet inte kan nyttjas för
farlig verksamhet kan det övervägas att istället utgå från riskkällans placering.
För att tidigt uppmärksamma riskhanteringsavstånden kring farliga
verksamheter med storskalig kemikaliehantering kan dessa redovisas i
kommunens GIS.

Figur 3, Figur från MSB:s vägledning Samhällsplanering och
riskhantering i anslutning till storskalig kemikaliehantering
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Del 2 Bedömningsstöd
3. Förutsättningar, värdering och
riskreducerande åtgärder
3.1 Dimensionerande förutsättningar
Riskbedömning längs transportleder för farligt gods bör utgå från de
platsspecifika förutsättningarna. Exempel på aspekter som behöver ingå i en
sådan bedömning är:
•

Markanvändningens känslighet (bedöms med hjälp av persontäthet,
stadigvarande vistelse, hjälpbehov etc.)

•

Avstånd till transportleden (meter från vägkant eller närmaste spår)

•

Transportledens egenskaper (vid kvalitativ bedömning räcker uppdelning
i stor väg, väg eller järnväg, vid kvantitativ bedömning kan hänsyn
behöva tas till trafikmängder)

Lokala förutsättningar som kan påverka riskbilden (vägens hastighet,
topografi, hårda vassa föremål nära transportleden, flera riskkällor etc.).
Utöver det bör kommunen redogöra för möjligheten för riskreducerande
åtgärder, exempelvis utrymning bort från transportleden och
ventilationsåtgärder.

•

3.1.1

Markanvändningens känslighet

Vilken risk som kan accepteras beror på markanvändningen. Om en olycka
sker nära en kontorsbyggnad, där människor kan förväntas vara vakna samt
ha god lokalkännedom, så ökar sannolikheten för att alla snabbt uppfattar vad
som händer och kan sätta sig i säkerhet. Om motsvarande olycka istället sker
nära ett hotell, där människor sover och befinner sig i en främmande miljö, så
finns risken att det tar längre tid att uppfatta vad som händer och att de har
svårare att veta hur de ska agera. Det innebär att risken för allvarligare
konsekvenser så som allvarligt skadade och dödsfall är större om olyckan
sker vid ett hotell jämfört med om den sker vid ett kontor. Olika
markanvändning har med andra ord olika skyddsbehovet vilket kan leda till
olika behov av skyddsavstånd eller andra riskreducerande åtgärder.
För att skapa förutsägbarhet i länsstyrelsens bedömningar tillämpas
nedanstående tabell med typiska bebyggelsetyper och typiska förutsättningar.
Typiska förutsättningar finns redovisade eftersom det finns skillnad inom
respektive bebyggelsetyp. Exempelvis kan tandvård, vilket ryms inom DVård, antas vara mindre känsligt än annan vård då sovande personer inte
vistas där. Därmed kan det övervägas om det ska räknas som normalkänslig i
stället för känslig markanvändning. På samma sätt kan ett lekland riktat till
barn rymmas inom R-Besöksanläggning, men eftersom målgruppen kan ha
begränsad förmåga att inse fara och utrymma på egen hand så bör det
övervägas om markanvändningen ska räknas som känslig och inte

normalkänslig. Vid den här typen av osäkerheter rekommenderas en tidig
dialog med länsstyrelsen.
Notera att särskilt känslig markanvändning alltid kräver tidig dialog och inte
omfattas av detta handläggarstöd.
MARKANVÄNDINGENS KÄNSLIGHET
EJ KÄNSLIG

MINDRE KÄNSLIG

NORMALKÄNSLIG

KÄNSLIG

SÄRSKILT KÄNSLIG

TYPISKA BEBYGGELSETYPER
• P-Parkering (ytparkering)
• T-Trafik
• L-Odling
• N-Friluftsområde
(motionsspår)
• GATA
• VÄG
• NATUR
• Prickmark, dvs mark som
inte får bebyggas.
Förutsätter att marken inte
uppmuntrar till
stadigvarande vistelse.

Byggrätt för:

Byggrätt för:

Byggrätt för:

• G-Drivmedelsförsäljning
• J-Industri
• P-Parkering
• Z-Verksamheter, lager
• E-Tekniska anläggningar (ej
samhällsviktiga)

• B-Bostäder (enstaka bostäder
som är enkla att utrymma)
• C-Centrum (ej hotell)
• H-Detaljhandel
• K-Kontor
• R-Besöksanläggning (utan
omfattande åskådarplats)

• B-Bostäder
• D-Vård
• S-Skola
• R-Besöksanläggningar,
Idrotts- och
sportanläggningar med
omfattande åskådarplats
• O-Tillfällig vistelse (hotell)

• D-Större vårdinrättningar
och sjukhus
• Fängelse etc.
• Mycket höga byggnader
(>16 vån)
• Känslig verksamhet med
mer än 1000 personer
• Nattklubbar etc. Med mer
än 600 personer
• Samhällsviktig teknisk
infrastruktur
• Samhällsviktig verksamhet
(brandstation mm)

TYPISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
• Normalt bebyggelsefritt
• Fåtal (enstaka) personer
• Tillfällig vistelse
• Förmåga att inse fara och
utrymma på egen hand

3.1.2

• Litet personantal
(<1 pers/1000 m2)
• Vakna personer
• Förmåga att inse fara och
utrymma på egen hand
• Notera att visa typer av
industri kräver miljötillstånd
vilket kan innebära behov av
större skyddsavstånd

• Begränsat personantal
(<4 pers/1000 m2)
• Stadigvarande vistelse
• Sovande personer med god
områdeskännedom
• Vakna personer utan god
områdeskännedom
• Till största del förmåga att
inse fara och utrymma på
egen hand
• Förmåga att sätta sig i
säkerhet vid regelbunden
utomhusvistelse.

• Kan vara stora personantal
• Stadigvarande vistelse
• Sovande personer
• Mer omfattande vistelse
utomhus
• Kan vara svårutrymda
• Kan ha begränsad förmåga att
inse fara
• Kan inte förväntas kunna
utrymma på egen hand

• Kan vara mycket stora
personantal
• Svårutrymda
• Byggnadsklass Br0

Trafikmängder och fördelning farligt gods

Farligt gods är en delmängd av godstrafiken. Det är stor skillnad på vilka
mängder tung trafik som transporteras på de rekommenderade
transportvägarna för farligt gods i Gävleborgs och Västernorrlands län. Data
från Trafikverket visar att på vägarna varierar årsdygnstrafiken mellan mindre
än 50 tunga fordon per genomsnittligt dygn till över 1600 tunga fordon per
genomsnittligt dygn. Skillnaden i trafikmängder påverkar sannolikheten att en
olycka med farligt gods sker, vilket i sin tur påverkar hur stor risken blir. Vad
gäller vägar har länsstyrelsen därför gjort bedömningen att det är lämpligt att
särskilja de mest trafikerade vägarna i länen. Urvalet är gjort för att ha goda
marginaler, men om trafikmängderna kraftigt skulle förändras i framtiden kan
det finnas behov av att se över uppdelningen.
Farligt gods ska kunna transporteras på alla järnvägar. Länsstyrelsen bedömer
inte att det är genomförbart att i vägledningen göra skillnad på mer eller
mindre trafikerade järnvägar eftersom det kan förändras över tid och underlag
saknas.
I detta handläggarstöd görs därför en uppdelning i Farligt godsled – järnväg,
Farligt godsled – väg, och Farligt godsled – stor väg. Det är en avvägning
mellan syftet att skapa förutsägbarhet i länsstyrelsens bedömningar och syftet
att bedömningarna ska vara korrekta och robusta.
De vägar som pekas ut som stora vägar är E4, E16 och väg 56 i Gävleborgs
län och E4, E14 och Timmervägen (Sundsvall) i Västernorrlands län.
För av- och påfarter till dessa vägar är utgångspunkten:

•

Av- och påfarter mellan två stora vägar räknas som stora vägar.

•

Av- och påfarter mellan väg och stor väg räknas som väg.

•

Av- och påfarter mellan två vägar räknas som väg.

Av- och påfarter till en väg som inte är rekommenderad färdväg för farligt
gods omfattas inte.
Osäkerheten kring transporterade mängder, typ och fördelning av farligt gods,
nu och i framtiden, är stor. Den senaste nationella statistiken som finns
tillgänglig om mängder och typ av farligt gods är från september 2006
(MSB). Det är viktigt att kommunen är medveten om att det kan finnas brister
i denna statistik både vad gäller fördelning av ämnen och transporterade
mängder. Om en kvantitativ riskanalys ska beställas så rekommenderas därför
kommunen föra en tidig dialog med räddningstjänsten och länsstyrelsen om
vilken statistik som är lämplig att bygga analysen på, se bilaga X. Vid de
stora transportlederna föreligger ett särskilt stort behov av robusthet varför
utrymme behöver finnas för förändrade mängder, typer och fördelning av det
farligt gods som transporteras. Prognos för framtida trafik bör ske med
Trafikverkets trafikuppräkningstal EVA (effekter vid väganalyser).
Länsstyrelsen anser när denna vägledning skrivs 2022 att 2040 är ett lämpligt
prognosår.
•

3.1.3

Lokala förutsättningar som kan påverka riskbilden

Utformningen av transportleden och området närmast transportleden kan
påverka sannolikheten för och konsekvensen av en olycka. Därför önskar
länsstyrelsen ta del av en beskrivning av de lokala förutsättningarna. Nedan
följer beskrivning vanliga relevanta förutsättningar, om kommunen anser att
ytterligare lokala förutsättningar är relevanta så bör dessa också beskrivas.
Hastighet
Hastigheten är en faktor som påverkar risken för en olycka. Högre hastigheter
medför såväl ökad sannolikhet för olycka som ökad som risk för större
konsekvenser till följd av ett ökat krockvåld. När hastigheten på väg är max
50 km/h så kan det medföra ett minskat behov av skyddsavstånd och därmed
vara ett argument för kortare skyddsavstånd.
Topografi
Topografin (marklutning, dike, vall) påverkar bland annat hur vätskor kan
spridas vid en olycka med farligt gods. Om farligt godsleden är belägen lägre
än planområdet minskar risken att vätska sprids dit, det samma gäller om det
finns ett dike eller vall. Om farligt godsleden istället är belägen högre än
planområdet ökar istället risken att vätska sprids dit. Därför vill länsstyrelsen
att kommunen beskriver markens lutning och vilka förutsättningar som finns
för vätskespridning. Om marklutningen, diket eller vallen inte är i direkt
anslutning till vägen så kan det vara aktuellt att mäta avståndet från den
punkten och inte från transportleden.
Hårda vassa föremål
Om en tank som innehåller farligt gods skadas ökar risken för att olyckan blir
allvarlig. Om det finns hårda (oeftergivliga) vassa föremål intill en farligt
godsled så kan det innebära det en ökad risk för större skador på tanken och
därmed större utsläpp. Med detta avses föremål med vassa kanter eller

utstående delar. Det kan exempelvis handla om större stenar, stolpar, större
stubbar eller annat som riskerar att punktera en tank. Länsstyrelsen vill därför
att kommunen redovisar hur området intill farligt godsleden ser ut och beaktar
detta faktum i sin riskbedömning.
Flera riskkällor
Om planområdet ligger inom riskhanteringsområdet för flera farliga
verksamheter, t.ex. Fler än en transportled för farligt gods, behöver detta
särskilt beaktas. Riskkällorna kan då inte utan motivering enbart hanteras
separat utan en helhetsbedömning är nödvändig.

3.2 Befintlig bebyggelse i riskutsatta lägen
Utgångspunkten är att denna vägledning även gäller vid ändring av befintlig
bebyggelse.
Vid ändrad användning av befintlig bebyggelse i riskutsatta lägen krävs
normalt en platsspecifik riskanalys som beslutsunderlag för om bebyggelsen
kan anses lämplig samt i vilken omfattning kompenserande skyddsåtgärder
krävs. Verifieringsbehovet beror på ändringens omfattning och i hur stor grad
skyddsavståndet avviker från denna vägledning. Vid mindre avvikelser kan
en kvalitativ analys vara tillräckligt. Se handläggarstöd sida X.

3.3 Riskbedömning utifrån tidigare utförda analyser
Om tidigare upprättade riskanalyser eller vägledningar används som stöd för
bedömningen behöver en kvalitativ värdering ske av dess tillämpbarhet med
hänsyn till de aktuella förutsättningarna på platsen och uppdaterad prognos
för trafiksituationen. Se bilaga X.

3.4 Riskreducerande åtgärder
För att en farligt godsolycka ska ske krävs att ett fordon lastat med farligt
gods är inblandat i en olycka, och att behållaren på fordonet skadas så läckage
av det farliga ämnet sker.
Vilken typ av skador som kan orsakas beror på vilken typ av farligt gods som
är inblandat i olyckan.
•

Explosiva ämnen och oxiderande ämnen kan orsaka explosioner vilket
innebär att höga tryck skapas. Konsekvensen kan vara direkta skador och
dödsfall, eller skador och dödsfall som orsakas av att byggnader rasar,
eller av splitter och flygande material.

•

Brandfarlig vätska kan vid ett utsläpp antändas och leda till en pölbrand,
vilket innebär brinnande vätska på marken. Beroende på hur topografin
ser ut kan den brinnande vätskan sprida sig. Brandens konsekvenser kan
leda till skador och dödsfall för personer som är i dess omedelbara närhet,
och kan leda till att byggnader i närheten fattar eld vilket i sin tur kan leda
till skador och dödsfall.
Brännbar gas kan orsaka olika typer av brinnande eller exploderande
gasmoln. Konsekvensen kan vara skador och dödsfall orsakade av såväl
explosionen som av branden som skapas.

•
•

Giftig gas och giftiga ämnen kan orsaka att giftiga gasmoln sprids. Är
gasen lättare än luft så hinner den sannolikt inte orsaka skador innan den

stigit upp i luften och koncentrationen har minskat, men om gasen är
tyngre än luft så kan den snabbt spridas längs med marken. Konsekvensen
beror på vilken typ av giftig gas det är, och vilken koncentration en
människa utsätts för.
Riskreducerande åtgärder kan minska antalet personer som utsätts för
olyckan, begränsa hur stort område som påverkas av olyckan och olyckans
omfattning samt öka motståndskraften hos byggnaden som drabbas av
olyckan. Exempel på riskreducerande åtgärder är:
Minska antalet personer som utsätts för olyckan:
•

Markanvändningen, den känsligaste användningen bör placeras längst
bort från farligt godsleden.

Utforma området närmast farligt godsleden så det inte uppmuntrar till
stadigvarande vistelse.
Begränsa området som påverkas av olyckan och olyckans omfattning:
•

•

Avåkningsskydd i form av räcken innebär att om en olycka sker så
stannar fordonet kvar på vägen, och därmed hamnar inte konsekvenserna
närmare bebyggelsen.

•

Dike, vall och topografi innebär att vätskor samlas och därmed inte sprids
närmare bebyggelsen.

Säkerställ att det inte finns något som ökar risken för att tanken skadas,
exempelvis föremål med vassa kanter eller utstående delar. Det minskar
sannolikheten för större utsläpp.
Öka byggnadens motståndskraft

•

•

Utrymning bort från vägen. Åtgärden innebär att människor kan sätta sig i
säkerhet vid en olycka.

•

Friskluftsintag som är placerad bort från farligt godsleden, och gärna högt
placerad gör att konsekvensen minskar vid utsläpp av giftig gas.

•

Avancerade ventilationssystem, exempelvis automatiskt avstängningsbar
ventilation, kan vara lämpligt för att minska konsekvensen vid utsläpp av
giftig gas. Åtgärden är inte lämplig för bostäder eftersom det kräver en
organisation för skötsel och underhåll.

Ej brännbar fasad, eller brandklassad fasad, kan vara lämpligt om
byggnaden är på sådant avstånd att den kan antas utsättas för brand. För
att uppnå god effekt krävs ofta även att fönster utformas som
brandklassat. Detta innebär att det åtgärden sällan är lämplig för
bostadshus eftersom det där finns önskemål om att det ska vara möjligt att
öppna fönster.
Riskreducerande åtgärder kan till viss del säkerställas i en detaljplan genom
att använda lämpliga planbestämmelser. Se Boverkets föreskrifter om
detaljplaner BFS 2020:5. Om en riskreducerande åtgärd inte kan säkerställas
genom planbestämmelser, exempelvis åtgärder utanför planområdet, så
behöver kommunen beskriva i planbeskrivningen hur den avser att säkerställa
att åtgärder genomförs.

•

4. Bedömningsstöd
Syftet med handläggningsstödet är att skapa förutsägbarhet i vad länsstyrelsen
anser att kommunen bör redovisa i planhandlingarna. Checklistorna för röd
zon, gul zon, grön zon, drivmedelstation, farlig verksamhet och befintlig
bebyggelse är tänkta att användas i detaljplaneprocessen. Utöver dessa finns
även en checklista för översiktsplanering.
Utgå från vilken typ av farligt godsled (väg, stor väg eller järnväg) och vilken
markanvändning som föreslås (mindre känslig, normalkänslig eller känslig)
för att identifiera om planområdet är i röd, gul eller grön zon. På följande
sidor framgår det vilken information länsstyrelsen generellt anser bör
redovisas i planhandlingarna.

4.1 Tabeller
Avstånden i tabellen bygger länsstyrelsens erfarenhet av tidigare genomförda.
Inga beräkningar har utförts utan innehållet bygger huvudsakligen på
vägledning om riskanalys av farligt gods i Hallands län upprättad av
Länsstyrelsen i Hallands län samt ett urval av andra riskanalyser. Gällande
avstånd mellan röd och gul zon, vid stora vägar för känslig markanvändning
så har länsstyrelsen inte identifierat tidigare utredningar som gör det möjligt
att dra generella slutsatser om samhällsrisk. Avstånden räknas från närmaste
räls respektive vägkant. Observera att dessa avstånd inte tar hänsyn till
Trafikverkets vägområde och tillståndspliktig zon. Se vidare bilaga X.
Järnväg
Röd zon

Gul zon

Grön zon

Mindre känslig

0–30 meter

30–50 meter

50–150 meter

Normalkänslig

0–30 meter

30–50 meter

50–150 meter

Känslig

0–30 meter

30–80 meter

80–150 meter

Röd zon

Gul zon

Grön zon

Mindre känslig

0–30 meter

-

30–150 meter

Normalkänslig

0–30 meter

30–40 meter

40–150 meter

Känslig

0–30 meter

30–60 meter

60–150 meter

Röd zon

Gul zon

Grön zon

Mindre känslig

0–30 meter

30–50 meter

50–150 meter

Normalkänslig

0–30 meter

30–50 meter

50–150 meter

Känslig

0–50* meter

50* - 100 meter

100–150 meter

Väg

Stor väg

* Observera att känslig markanvändning i kombination med korta
skyddsavstånd innebär höga verifieringsbehov och stora krav på
riskreducerande åtgärder.

4.2 Exempel
Illustrationen visar en järnväg där
avståndet från närmaste räls till
byggrätt för bostäder är 40 meter.
Av detta avstånd är 20 meter
NATUR och 20 meter GATA.
NATUR och GATA är ej känslig
markanvändning och behöver
därför inte hanteras vidare.
Bostäder är känslig
markanvändning. Av tabellen för
järnväg framgår att gul zon är 30–
80 meter från närmaste räls för
känslig markanvändning. Därmed ska checklistan för gul zon användas.

Illustrationen visar en väg där
avståndet från vägkant till
byggrätt för bostäder är 60
meter. Av detta avstånd är 30
meter NATUR och 30 meter
kvartersmark för bostäder men
prickmark. NATUR och
prickmark är ej känslig
markanvändning och behöver
därför inte hanteras vidare.
Bostäder är känslig
markanvändning. Av tabellen
för väg framgår att grön zon börjar 60 meter från vägkant för känslig
markanvändning. Därmed ska checklistan för grön zon användas.

checklistan för gul zon användas.

Illustrationen visar en stor väg
där avståndet från vägkant till
byggrätt för kontor är 30
meter. Detta avstånd är
kvartersmark för kontor men
mark som inte får bebyggas.
Kontor är normalkänslig
markanvändning. Av tabellen
för stor väg framgår att gul
zon är 30–50 meter från
vägkant för normalkänslig
markanvändning. Därmed ska

4.3 Checklista – röd zon
I den röda zonen finns det erfarenhet av att risknivån kan vara oacceptabelt
hög, och det måste säkerställas att tillkommande bebyggelse inte ökar
olycksrisken eller skadar farligt godsleden. Planering inom detta område
innebär sannolikt att större kostnader behöver läggas på utredningar och
riskreducerande åtgärder, och även om detta genomförs kan det inte uteslutas
att länsstyrelsen kommer att överpröva detaljplanen enligt PBL 11 kap § 10.
Om kommunen anser det befogat att pröva markens lämplighet i en
detaljplaneprocess så rekommenderas en tidig dialog med länsstyrelsen och
räddningstjänsten.
Följande information bör framgå av planhandlingarna vid planering inom den
röda zonen:
Påverkan på transportledens funktion:
 Säkerställa att det är möjligt med räddnings- och bärgningsinsatser på
vägen/järnvägen.
 Säkerställa att det är möjligt med underhåll och utveckling av
vägen/järnvägen.
 Säkerställa att tillkommande bebyggelse inte ökar risken för olyckor. Det
kan vara genom att den skymmer sikten, eller att den ökar risken för
punktering av tank.
 Förebygg att händelser i tillkommande byggnad (exempelvis brand)
begränsar framkomligheten längs transportleden.
Påverkan på människors hälsa och säkerhet:
 Markanvändningens känslighet, se sida X.
– Beskriv planerad markanvändning och disposition av området.
 Avstånd till transportleden mätt från vägkant eller närmaste spår.
Bifoga gärna kartor eller annat illustrationsmaterial där avstånd
mellan transportleden och respektive markanvändning framgår
tydligt.
 Transportledens egenskaper
– Stor väg, väg eller järnväg?
–

Uppräkning av årsdygnstrafik för tung trafik/godstransporter för
2040.
 Lokala förutsättningar som kan påverka riskbilden. Bifoga gärna
fotografier och kartmaterial.
–

–

Vägens hastighet?

–

Finns trafikfarliga situationer längs vägen där olycksrisken kan antas
vara förhöjd?

–

Topografin nära vägen? Topografin kan i vissa fall skydda
bebyggelsen från risker, och i andra fall öka risken.
Finns vall/dike?

–

–

Finns avåkningsskydd längs vägen?

–

Finns hårda vassa föremål nära vägen som ökar risken för punktering
av tank?

Finns andra riskkällor i närheten? Finns planerade riskkällor i
närheten?
 Säkerställ att individrisk och samhällsrisk är tillfredställande låg. I röd
zon är länsstyrelsens erfarenhet att kvantitativ riskanalys krävs. Om en
tidigare framtagen riskutredning används så bör det framgå i
planbeskrivningen att den är tillämpbar. För mer information om
riskutredningar se bilaga X.
 Säkerställ riskreducerande åtgärder utifrån rimlighetsprincipen (om det
med rimliga tekniska och ekonomiska medel är möjligt att reducera eller
eliminera en risk skall detta göras). Länsstyrelsens erfarenhet är att
utrymning bort från riskkällan, och friskluftsintag placerade bort från
riskkällan i de flesta fall är rimliga åtgärder. I röd zon är sannolikheten
stor att riskanalysen kommer visa på behovet av fler åtgärder.
 Ställningstagande ifall kommunen anser att risken är acceptabel.
–

4.4 Checklista – gul zon
I den gula zonen finns det erfarenhet av att det med nu kända förhållanden
varit möjligt att säkerställa att risknivån blir tillräckligt låg med stöd av
kvantitativ riskanalys och riskreducerande åtgärder.
Genom en tidig dialog med räddningstjänsten och länsstyrelsen kan det dock
vara möjligt att säkerställa att risknivån är tillräckligt låg utan att en
kvantitativ riskanalys behöver göras.
Att planområdet är inom den gula zonen är i sig inte ett argument för att
risknivån är tillräckligt låg. Det är kommunens ansvar att visa på att risknivån
är tillräckligt låg, ofta behövs här en kvantitativ riskanalys som slår fast det.
Det kan exempelvis innebära beräkning av individrisk och samhällsrisk.
Möjligheten att uppnå en tillräckligt låg risknivå är inte konstant inom den
gula zonen. Närmast den röda zonen är utmaningen större. Att flytta längre
bort inom den gula zonen kommer därför alltid öka möjligheten att uppnå en
tillräckligt låg risknivå.
Vid planeringen i den gula zonen bör kommunen ta tidig kontakt med
räddningstjänsten och länsstyrelsen för vidare dialog.
Påverkan på människors hälsa och säkerhet:
Följande information bör framgå av planhandlingarna vid planering inom den
gula zonen:
 Markanvändningens känslighet, se sida X.
– Beskriv planerad markanvändning och disposition av området.
 Avstånd till transportleden mätt från vägkant eller närmaste spår.
Bifoga gärna kartor eller annat illustrationsmaterial där avstånd
mellan vägen och respektive markanvändning är tydlig.
 Transportledens egenskaper
–

–

Stor väg, väg eller järnväg?

Uppräkning av årsdygnstrafik för tung trafik/godstransporter för
2040.
 Lokala förutsättningar som kan påverka riskbilden. Bifoga gärna
fotografier och kartmaterial.
– Vägens hastighet?
–

–

Finns trafikfarliga situationer längs vägen där olycksrisken kan antas
vara förhöjd?

–

Topografin nära vägen? Topografin kan i vissa fall skydda
bebyggelsen från risker, och i andra fall öka risken.

–

Finns vall/dike?

–

Finns avåkningsskydd längs vägen?

–

Finns hårda vassa föremål nära vägen som ökar risken för punktering
av tank?

–

Finns andra riskkällor i närheten? Finns planerade riskkällor i
närheten?

 Säkerställ att individrisk och samhällsrisk är tillfredställande låg. I gul
zon är länsstyrelsens erfarenhet att kvantitativ riskanalys ofta krävs. Om
en tidigare framtagen riskutredning används så bör det framgå i
planbeskrivningen att den är tillämpbar. För mer information om
riskutredningar se bilaga X.
 Säkerställ riskreducerande åtgärder utifrån rimlighetsprincipen (om det
med rimliga tekniska och ekonomiska medel är möjligt att reducera eller
eliminera en risk skall detta göras). Länsstyrelsens erfarenhet är att
utrymning bort från riskkällan, och friskluftsintag placerade bort från
riskkällan i de flesta fall är rimliga åtgärder. I gul zon är det möjligt att
riskanalysen kommer visa på fler rimliga åtgärder.
 Ställningstagande ifall kommunen anser att risken är acceptabel.

4.5 Checklista – grön zon
I den gröna zonen finns det erfarenhet av att det med nu kända förhållanden
varit möjligt att säkerställa att risknivån blir tillräckligt låg med stöd av en
kvalitativ riskbedömning som innehåller punkterna i denna checklista, samt
riskreducerande åtgärder enligt rimlighetsprincipen. Detta förutsätter att
markanvändningens känslighet, transportledens egenskaper eller lokala
förutsättningar inte innehåller något som förändrar riskbilden. Resonemangen
måste framgå i tydligt i planbeskrivningen.
Påverkan på människors hälsa och säkerhet:
Följande information bör framgå av planhandlingarna vid planering inom den
gröna zonen:
 Markanvändningens känslighet, se sida X.
– Beskriv planerad markanvändning och disposition av området.
 Avstånd till transportleden mätt från vägkant eller närmaste spår.
– Bifoga gärna kartor eller annat illustrationsmaterial där avstånd
mellan vägen och respektive markanvändning är tydlig.
 Transportledens egenskaper
– Stor väg, väg eller järnväg?
 Lokala förutsättningar som kan påverka riskbilden. Bifoga gärna
fotografier och kartmaterial.
–

Vägens hastighet?

–

Finns trafikfarliga situationer längs vägen där olycksrisken kan antas
vara förhöjd?
Topografin nära vägen? Topografin kan i vissa fall skydda
bebyggelsen från risker, och i andra fall öka risken.

–
–

Finns vall/dike?

–

Finns avåkningsskydd längs vägen?

Finns hårda vassa föremål nära vägen som ökar risken för punktering
av tank?
– Finns andra riskkällor i närheten? Finns planerade riskkällor i
närheten?
 Säkerställ riskreducerande åtgärder utifrån rimlighetsprincipen (om det
med rimliga tekniska och ekonomiska medel är möjligt att reducera eller
eliminera en risk skall detta göras). Länsstyrelsens erfarenhet är att
utrymning bort från riskkällan, och friskluftsintag placerade bort från
riskkällan i de flesta fall är rimliga åtgärder.
 Ställningstagande ifall kommunen anser att risken är acceptabel.
–

4.6 Checklista drivmedelstation och farlig verksamhet
Syftet med checklistan är att tydliggöra vilken information som länsstyrelsen
önskar i planbeskrivningen för att kunna ta ställning till om planområdet
påverkas av närhet till drivmedelstation eller farlig verksamhet som hanterar
större mängd kemikalier enligt lag om farliga verksamheter enligt 2 kap 4§,
lag (2003:778).
4.6.1

Drivmedelstation

Om avståndet är mindre än 100 meter önskas även följande information:
 Avstånd från respektive användning till cisternpåfyllningsplatsen.
 Beskrivning av vilka risker som kan uppkomma utifrån föreslagen
planering.
 Kommunens bedömning av ifall kvantitativ riskanalys är nödvändig.
 Ställningstagande ifall kommunen anser att risken är acceptabel.
4.6.2

Farlig verksamhet

Om planområdet är beläget nära en farlig verksamhet (enligt LSO) som
hanterar större mängder kemikalier så behöver kontakt tas med
räddningstjänsten för att bedöma utredningsbehovet. Det bör framgå av
planhandlingarna att frågan beaktats samt kommunens bedömning.

4.7 Checklista befintlig bebyggelse
Vid ändrad användning av befintlig bebyggelse i riskutsatta lägen krävs alltid
en kvalitativ riskbedömning. Syftet är att säkerställa så den nya användningen
är lämplig och att bedöma i vilken omfattning kompenserande skyddsåtgärder
krävs. Verifieringsbehovet beror på ändringens omfattning och i hur stor grad
skyddsavståndet avviker från denna vägledning, och det kan komma att
krävas en kvantitativ riskanalys där individrisk och samhällsrisk beräknas.
Det är svårt att ge generell vägledning för befintlig bebyggelse och därför
rekommenderas en tidig dialog med länsstyrelsen och räddningstjänsten för
dessa fall.
Följande påverkar behovet av kvantitativ riskanalys:
 Hur förändras markanvändningens känslighet? Hur är användningen idag,
respektive hur är avsikten att den ska se ut framöver? Går det att
disponera byggnaden så att det som är närmast riskkällan används till det
minst känsliga?
 Är det möjligt att skapa säkerhetshöjande åtgärder? Exempel på åtgärder
är avåkningsskydd, översyn av utrymningsmöjligheter och friskluftsintag
bort från riskkällan.

4.8 Checklista översiktsplan
Syftet med checklistan är att skapa förutsägbarhet i vad länsstyrelsen anser att
kommunen bör redovisa i översiktsplaneprocessen. Att hantera riskerna kring
transportleder för farligt gods samt farliga verksamheter i översiktsplanen
utgör värdefullt underlag för framtida detaljplaneläggning och lovgivning.
För att underlätta att kunskapen från översiktsplaneprocessen integreras i
framtida detaljplanering och lovgivning kan kommunen exempelvis välja att
samla informationen i ett GIS-lager.
Länsstyrelsen anser att kommunens översiktsplan bör innehålla information
om:
Transportleder för farligt gods:
 Vilka transportleder för farligt gods som finns i kommunen, samt tydligt
markera vilka områden som är inom 150 meter från dessa.
 Det bör framgå om kommunen bedömer att transporterna av farligt gods
kommer öka kraftigt längs någon av de befintliga transportlederna. Likaså
bör kommunen ta höjd för att farligt gods ska kunna transporteras längs
eventuella nya statliga vägar och järnvägar som planeras, förutsatt att
Trafikverket och länsstyrelsen inte meddelat annat.
 Om kommunen planerar att utveckla områden inom 150 meter från farligt
godsleder bör kommunen tydliggöra detta. Kommunen bör även använda
sig av tabellerna och checklistorna för detaljplanering för att översiktligt
bedöma ifall det verkar sannolikt att kommunen i kommande
detaljplanearbete kommer kunna visa att risknivån är acceptabel.
Farliga verksamheter:
 Vilka farliga verksamheter enligt 2 kap 4§, lag (2003:778) om skydd mot
olyckor, som finns i kommunen, och översiktligt bedöma
riskhanteringsavståndet från dessa.
 Om kommunen planerar att utveckla området inom
riskhanteringsavståndet bör kommunen tydliggöra att intressekonflikten
mellan utveckling och riskhänsyn finns. Kommunen bör även föra ett
resonemang om möjligheten att i kommande detaljplanearbete kunna visa
att risknivån är acceptabel.

Del 3 – Bilagor
5. BILAGA 1 - RISKANALYSENS
OMFATTNING – FARLIGT GODS
Syftet med att genomföra riskanalyser är att på ett systematiskt sätt belysa var
och hur olyckor, tillbud och störningar kan inträffa, hur ofta detta kan tänkas
ske och vilka konsekvenser som kan uppstå. Dessa kunskaper utgör underlag
för värdering av riskerna och beslut om riskreducerande åtgärder. Riskanalys
är en del av den mer omfattande riskhanteringsprocessen, som förutom
riskanalys även innehåller värdering av risk, beslut och genomförande av
åtgärder samt uppföljning. Mer om riskanalyser finns bl.a. i MSB:s Handbok
för riskanalyser.
I avsaknad av nationella riktlinjer redovisas nedan ett antal aspekter som
länsstyrelsen särskilt vill framhålla för att få mer enhetliga riskanalyser
avseende utformning, innehåll, relevans och kvalitet. Minskad variation
mellan riskanalyserna bedöms underlätta beslutsprocesserna samt ge
förutsättningar för en jämnare risknivå där liknande förutsättningar bedöms
på lika oavsett tid och plats.
Det är kommunen som bestämmer hur riskerna ska värderas även om
kommunen tar hjälp av en extern riskspecialist (konsult). Det är därför viktigt
att kommunens planhandläggare, som normalt inte är riskspecialister själv,
efterfrågar och uppfattar det presenterade underlaget som tillräckligt
transparent och tydligt för att fungera som beslutsunderlag.
Ambitionen bör vara att riskanalysen utformas så att både:
•

Personer med relevant fackkunskap kan följa resonemanget och komma
fram till likvärdiga resultat baserat på de uppgifter som redovisas i
rapporten

Personer utan specialistkompetens, så som planhandläggare, medborgare
och ansvariga politiker, på ett enkelt sätt kan följa resonemanget från
förutsättningar och antaganden till slutsats, begränsningar samt behov av
riskreducerande åtgärder. Även stöd i att sätta resultaten i rätt perspektiv
och sammanhang (till exempel jämförelse med andra risker).
Innehåll
•

•
•
•

Redovisa metod för riskanalysen samt motivera och redovisa
förutsättningar, antaganden och avgränsningar/begränsningar.
Riskbedömningen bör utgå från de platsspecifika förutsättningarna.
Beskrivning av omkringliggande verksamheter. Tydlig redovisning bör
ske av de skyddsobjekt och riskkällor som identifierats samt även vilka
verksamheter och objekt som avskrivits som sådana.
Redovisa metod och hjälpmedel. Både sannolikheten och konsekvensen
bör beaktas. För att underlätta förståelsen av resultaten vid en kvantitativ

riskanalys bör individrisken redovisas i form av individriskkonturer,
medan samhällsrisken bör redovisas med hjälp av F/N-kurvor.
•
•
•

•
•

•

Redovisa beräkningar och beräkningsgång. Resonemang bör klargöras
och vara lätta att följa.
Källor anges med tydliga hänvisningar till kapitel, bilagor och
referenslitteratur
Osäkerheter i riskanalysen bör beaktas och redovisas. Alla riskanalyser
innehåller osäkerheter och de finns bland annat i valet av indata som
ligger till grund för beräkningarna, i de beräkningsmodeller som används
samt i de antaganden som görs. Dessa osäkerheter fortplantas och
återfinns i resultaten av riskanalysen. Det är därför mycket viktigt att
osäkerheterna synliggörs och diskuteras så att resultaten kan värderas och
leda till att rationella beslut fattas.
Kvalitetssäkring bör ske genom att det framgår att riskanalysen upprättats
av personer med kompetens för uppdraget samt att rapporten genomgått
intern eller extern granskning.
Mycket tydlig redovisning av slutsatser inklusive eventuella
begränsningar och behov av riskreducerande åtgärder samt huruvida det
kan säkerställas att detta tillämpas och fungerar över tid, till exempel
behov av att inarbeta planbestämmelser. Det bör tydligt framgå om det är
något som sticker ut eller avviker från praxis. Inkludera gärna ett
resonemang för jämförelse mot mer kända risker.
Genomföra robusthetsanalys. En känslighetsanalys, som innebär att olika
variabler i beräkningarna varieras för att identifiera hur det påverkar
slutresultatet, bör genomföras för att visa vilka säkerhetsmarginaler som
finns.

5.1 Användning av tidigare upprättad riskanalys
Om kommunen helt eller delvis baserar sin riskbedömning på tidigare
upprättade kvantitativa riskanalyser är det viktigt att noggrann värdering och
motivering av tillämpbarheten görs. Med detta avses:
•

Riskanalysens aktualitet (t.ex. avseende trafikmängder och fördelning av
transporterade ämnen)

•

Platsspecifika förutsättningarna

•

Riskreducerande åtgärder
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Tjänsteskrivelse
Kultur- och teknikförvaltningen
Handläggare

Datum

Diarienummer

Glenn Mattsson

2022-05-30

KS/2022:135

Kultur- och tekniknämnden

Svar till kollektivtrafikmyndigheten om nyckelfrågor
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Avge yttrande enligt förvaltningens förslag.
Ärendet
Kollektivtrafikmyndigheten har efterfrågat medlemmarnas synpunkter rörande vissa nyckelfrågor
avseende ny förbundsordning för Kollektivtrafikmyndigheten.
Trafiksamordnare Glenn Mattson och controller Sara Semeraro har i särskild skrivelse yttrat sig i
ärendet. De överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Överlämnar också särskild skrivelse med förslag till svar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Yttrande
Svar till kollektivtrafikmyndigheten
Protokollsutdrag till
Kollektivtrafikmyndigheten
Trafiksamordnare
Controller
Exp

/

2022

Glenn Mattsson
Trafiksamordnare

Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Plåtslagarvägen 17

Telefon
060-163173
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Kultur- och teknikförvaltningen
Handläggare

Datum

Diarienummer

Glenn Mattsson

2022-05-30

KS/2022:135

Svar till kollektivtrafikmyndigheten om nyckelfrågor

Förslag till svar:
Ambitionsnivå
- Att Timrås kollektivtrafik håller sig inom liknande ekonomiska nivåer och
utbud som finns nu och att de resurser som används ska nyttjas så
effektivt som möjligt med god planering för bussturer och bytespunkter.
Attraktiv
- Timrås resenärer ska känna att bussarnas avgångs- och ankomsttider är
pålitliga och att det finns bra möjligheter att resa inom Timrå och till
Birsta Sundsvall, och Härnösand. Det bör strävas mot att uppnå
enkelhet, från att hitta sin busstur, köpa biljett/kort till själva resan så
att hela kontakten med kollektivtrafiken blir enkel, smidig och ger ett
gott intryck. Nytt digitalt verktyg – app – är önskvärt som underlättar för
de som är ovan att resa att hitta lämpliga resvägar.
Arbetspendla
- Med ett utvecklat stomnät där det går många turer i högtrafik Timrå
behöver behovet av pendlarparkeringar ses över så fler resenärer med
lite längre avstånd från stomlinjerna kan nyttja möjligheterna att parkera
sitt fordon och byta till kollektivtrafik.
Skolskjuts
- Möjligheterna att arbetspendla ska självklart finnas där för alla resenärer
även på bussar som används av skolbarn. Samordning av skol- och
arbetsresenärer bör samordnas i högsta möjliga grad.
Drivmedelsupplägg
- Drivmedelsval bör lämnas så öppet som möjligt inom de ramar vi har att
förhålla oss till för att inte låsa fast trafiken i olika drivmedelsslag.
Elektrifiering där det inte medför för stora problem och ev. andra
alternativ där de är mer effektiva och pålitliga. Kan och önskar
transportören köra med t ex vätgas/bränsleceller istället för el eller Hvo
med ekonomisk fördel, bör inte det vara ett hinder. Drivmedel är en
snabbt svängande marknad med efterfrågan och kostnader och det kan
det vara bra med flexibilitet.
Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Plåtslagarvägen 17

Telefon
060-163173
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Kultur- och teknikförvaltningen
Handläggare

Datum

Diarienummer

Glenn Mattsson

2022-05-30

KS/2022:135

Tillgänglighet och funktionsnedsättning
- Hållplatsutrop i alla bussar och att det finns lättillgänglig
busslinjeinformation om plattformar, sittbänkar, anslutande gångvägar
mm för resenärer med funktionsnedsättning. Stråk och hållplatser inom
tätorter och särskilt viktiga mål ska prioriteras för
tillgänglighetsanpassning.
Särskilda persontransporter
- Färdtjänst och sjukresor bör samordnas i den mån det är går och att
kollektivtrafiken bör användas där det är möjligt för resenären.
Mobilitetslösningar
- Timrå kommun är positiva till mobilitetslösningar som med effektivt och
ekonomiskt hushållsamt och välplanerat upplägg kan göra det lättare och
tillgängligare för resenärer att välja och använda kollektivtrafiken.

Glenn Mattsson
Trafiksamordnare

Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Plåtslagarvägen 17

Telefon
060-163173

Förbundsordning och
trafikförsörjningsprogram

Mathias Sundin och Göran Anger – Din Tur

Dagordning
• Ny förbundsordning
• Föreslagna förändringar
• Ny kostnadsfördelningsmodell
• Nytt trafikutbud

ca 20 min

• Nytt regionalt trafikförsörjningsprogram
• Nuläge
• Nyckelfrågor
• Fortsatt process

ca 15 min

• Dialog

ca 25 min

Frågor kan ställas under hela presentationen!

Ny förbundsordning

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten
i Västernorrlands län

Bakgrund
• Mötesserie RSO/KSO hösten/vintern 2020/21 under ledning av RSO
• Mars 2021 sa regionen upp kommunalförbundets förbundsordning och samarbetsavtal för
omförhandling
• April 2021 beslutade förbundsdirektionen om projekt för att ta fram förslag till reviderade
styrdokument för kommunalförbundet.
• Projektmål februari 2022
• Reviderad förbundsordning
• Finansieringsmodell
• Regler för trafikutbud
• Förslag till hur övergång till ny finansiering ska ske

Kollektivtrafiklagen, 1 jan 2012
• Betonar att kollektivtrafik är en regional verksamhet som ska vara trafikslagsöverskridande
• Regionen och kommunerna inom ett län ansvarar gemensamt för den regionala kollektivtrafiken (utom Sthlm
och Gotland)
• Regionen och kommunerna får komma överens om att antingen regionen eller kommunerna ska bära
ansvaret
• I varje län ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet
• I de län där kommunerna och regionen gemensamt bär ansvaret för den regionala kollektivtrafiken ska den
regionala kollektivtrafikmyndigheten organiseras som ett kommunalförbund
• Innehåller s.k. normregler (konfliktlösning) för kommunalförbund för olika situationer
• Om förbundsordningen ==> regeringen beslutar
• Om antal ledamöter i beslutande församling ==> regionen hälften och kommunerna tillsammans hälften
• Om fördelning av underskottet ==> regionen täcker hälften och kommunerna resten i förhållande till
trafikarbetet

Utkast till ny förbundsordning
Allmänt
• Stora redaktionella ändringar – fyra dokument blir ett
• Reglemente för direktion och revisorer är inte del av förbundsordningen
• Ny finansieringsmodell som tydligare skiljer på det gemensamma ansvaret för regional
kollektivtrafik och ansvaret för annat som kommunerna eller regionen ska tillgodose
• Nya principer för det gemensamt finansierade trafikutbudet, möjlighet till tillköp av mer trafik
eller av (större) subventioner

Utkast till ny förbundsordning
- Ny kostnadsfördelningsmodell
Principer för finansiering
• Gemensam finansiering av all regional kollektivtrafik, buss och tåg inklusive systemkostnader och förvaltning
• Intäkter och kostnader för regional kollektivtrafik, systemkostnader och förvaltning tillhör
kommunalförbundet
• Underskottet i förbundsverksamheten ska fördelas mellan kommunalförbundets medlemmar
• Regionen ska täcka en andel av underskottet, kommunerna resten i förhållande till antal invånare
• Transport- och samordningstjänster som inte är regional kollektivtrafik debiteras medlemmarna till
självkostnad

Nuvarande
kostnadsfördelningsmodell
19,8

Kostnadsslag

113

Regional busstrafik

378,0

Regional tågtrafik

59,2

Förvaltningskostnader

40,0

Särskilda persontransporter

40

Din Tur kundcenter
378
59,2

Totalt:
Finansieras av RVN
Finansieras av alla medlemmar

Regional busstrafik

Regional tågtrafik

Särskilda persontransp.

Din Tur kundcenter

Förvaltningskostnader

Nettokostnad Mkr

113,0
19,8
610,0

Ny kostnadsfördelningsmodell
19,8

Fördelas om utifrån trafikvolym
färdtjänst/sjukresor
Minskas till omfattning och
fördelas om från dagens
fördelning till Regionens andel
samt på kommunerna utifrån
befolkningsnyckel

112,9
Fördelas om utifrån
Regionens andel samt på
kommunerna utifrån
befolkningsnyckel

Särskilda
persontransporter

40

Regional
gemensam
busstrafik

Exemplet bygger på att:
1. Den totala nettokostnaden är oförändrad (610 Mkr)
2. Regionen totala finansiering (245, 5 Mkr) är oförändrad
3. Omfördelning av kostnader sker mellan medlemmar
4. Medlemmar köper till trafik utöver det som ingår i
gemensamt upplägg
400

Förv. &
Adm.

150

40

59,2

0

Tillköp
regional
busstrafik
178

21
14,3
67

318,5
244,5

67

133,5

59,5
Regionen nu Regionen ny
Buss

Tillköp som finansieras av den
medlem som gör tillköpet

46

9,8

19,8
59,2
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25,7
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Ny kostnadsfördelningsmodell
Respektive kommun satsar olika mycket per
invånare på kollektivtrafik. Spannet är från 800
kronor till 1460 kronor.
I ett nytt system så ska alla kommuner gå in med lika
mycket per invånare. Frågan är då vilken nivå som är
rimlig för att alla kommuner ska klara av det?
Om nivån skulle sättas till 750 kronor per invånare
så skulle totala budgeten för den regionala
busstrafiken bli 317 miljoner kronor om man räknar
in den ökade satsningen från Regionen. Detta är en
minskning med 16-17 procent jämfört med idag.
Alla kommuner skulle då i olika utsträckning ha
utrymme att köpa till trafik utifrån de behov som inte
täcks in av det gemensamma upplägget.
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kommun

Sundsvalls
kommun

Ny kostnadsfördelningsmodell
Varje kommun har olika former av trafik. Fördelningen mellan dessa trafikslag skiljer sig åt mellan kommunerna.
Exemplet nedan visar hur satsade kronor per invånare på olika trafikslag kan förändras i och med en ny kostnadsfördelningsmodell.
Färdtjänst (Kommun)

243

Separat skolskjuts
(Kommun)

120

Färdtjänst (Kommun)
240

245 Tågtrafik (RVN)
Regional buss (RVN)

250

Kompletteringstrafik (Kommun) 18
Landsbygdstrafik
skolanpassad
(Kommun)

Separat skolskjuts
(Kommun)
120
Kompletteringstrafik
20
(Kommun)

Tågtrafik (K+RVN)
250

Regional buss
(K+RVN)
250

Landsbygdstrafik
tillköp (Kommun)
350

253

Stadstrafik
(K+RVN)

350
Landsbygdstrafik
pendlingsbar
(Kommun)

Stadstrafik
(Kommun)

697

400

Landsbygdstrafik
pendlingsbar
(K+RVN)

300

Finansierat av kommunen

Finansierat av kommunen

Finansierat av Region Västernorrland

Gemensamt finansierat

Stadstrafik tillköp
350 (Kommun)

Utkast till ny förbundsordning
- Principutbud för trafik

Övergripande principer för trafikutbud:
-

Kollektivtrafikutbudet ska vara likvärdigt i hela länet. Med detta menas att utbudet baseras på befolkning, arbetstillfällen och
servicefunktioner i respektive ort.

-

Trafikutbudet beskrivs i nivåer. För nivåerna anges, för vardagar och helger, under vilken del av dygnet som trafik bedrivs
samt turtäthet/antal turer per dygn.

-

Storleken på ort/befolkning styr nivån på trafikutbudet.

-

Närtrafik av anropsstyrd karaktär utformas utifrån zoner. Särskilda persontransporter integreras i mesta möjliga mån i
denna trafik (skolskjuts, sjukresor, färdtjänst och andra kommun- eller regiontransporter).

-

En förbundsmedlem kan överenskomma med kommunalförbundet om kostnadsansvar för regional kollektivtrafik, så kallat
tillköp, som är av bättre kvalitet eller billigare för resenärerna än vad kommunalförbundet annars skulle tillhandahålla. Tillköp
ska vara förenligt med trafikförsörjningsprogrammet och inte riskera att påverka kollektivtrafiksystemet på ett negativt eller
svåröverskådligt sätt. Bedömning av vilka tillköp som är förenliga med trafikförsörjningsprogrammets mål och/eller tillköpets
påverkan på kollektivtrafiksystemet görs av förbundsdirektionen.

Principutbud - olika trafiktyper
Principutbud kollektivtrafik

För länet så föreslås ett antal olika trafiktyper. Inom respektive trafiktyp kan olika nivåer finnas.
Namnen på trafiktyperna är endast förslag:
Interregional trafik – Stark trafik till/från angränsande regionhuvudorter i samarbete med grannlän.

•

Stadstrafik – Stark trafik i ort mer än 10.000 invånare. Nivå utifrån storlek på orter.

•

Regiontrafik – Stark trafik mellan länets kommunhuvudorter samt största tätorter. Nivå utifrån storlek på orter.

•

Bastrafik – Trafik från tätorter till kommunhuvudorter samt mellan tätorter. Nivå utifrån storlek på orter.

•

Närtrafik – Zonuppdelad och målpunktskopplad trafik av anropsstyrd karaktär på landsbygd.

Småort

Närtrafik

Tätort
Bastrafik

Kommunhuvudort

Regiontrafik

Kommunhuvudort

Länsgräns

•

Interregional trafik
Stadstrafik

Regionhuvudort

Nytt trafikprinciputbud
•

Vad ingår i det gemensamma?

•

Vad bör hanteras som tillköp i det gemensamma?

•

Vad bör hanteras separat från det gemensamma?

•

Hur lägger vi upp trafiken så vi maximerar effekten
av varje satsad krona?

Trafiken behöver omplaneras i hela länet.
Detta kommer att ta några år att göra fullt ut.

Bilden visar de buss- och
tåglinjer som möjliggör
arbetspendling med max
1 timmes restid in till
kommunhuvudort.

Principutbud – skruva i modellen
•
•
•
•

Genom att höja respektive sänka trafikutbudet i de olika trafiktyperna så kan en jämlik fördelning av trafik mellan
medlemmarna uppnås. Trafikutbud per invånare i det nya systemet bör inte skilja mer än x % mellan respektive
medlem?
Regional och interregional trafik bör ha en hög nivå i det gemensamma systemet då det gynnar alla kommuner
och är svårare att göra tillköp på.
Stadstrafik kommer troligen att ha en låg nivå i det gemensamma systemet. Kommuner kan därefter köpa till den
utbudsnivå som önskas
Nuvarande landsbygdstrafik kommer delvis att tas ur det gemensamma och istället bli tillköp eller separat
upphandling

Principutbud kollektivtrafik

Tillköp
Gemensamt
finansierad
trafik

Närtrafik

Bastrafik
(landsbygdstrafik)

Stadstrafik

Regiontrafik

Interregional
trafik

Närtrafik
Länet är i behov av en modernare, mer flexibel och mer kostnadseffektiv
transportlösning på landsbygden.
Förslaget är en anropsstyrd närtrafik i vilken alla typer av transporter kan
samordnas. Trafiken utförs med små och medelstora fordon.
Trafiken kan i olika omfattning erbjuda:
• Skolskjuts
• Färdtjänst / sjukresor
• Serviceresor
• Fritidsresor
• Arbetspendling
För att skapa en sådan lösning krävs ett omfattande planeringsarbete och en
översyn av framtida trafikavtal gällande upplägg och omfattning. Såväl avtal för
linjelagd trafik som avtal för särskilda persontransporter behöver ses över.

Hur kommer vi vidare?
Övergångsupplägg:
• Trafikupplägg och kostnadsfördelning måste omformas parallellt och stegvis
• Då dagens trafikupplägg är ojämlikt så går det inte att rakt av växla över i ny
kostnadsfördelningsmodell då kostnader och utbud skulle snedfördelas mellan medlemmar
• En ny kostnadsfördelningsmodell får olika stora konsekvenser för olika medlemmar beroende av
nuläget och bör därför inte genomföras fullt ut på en gång
• Omformning av trafiken tar tid och görs parallellt men kanske inte fullt ut kan genomföras förrän vid
nya avtal (2025-2027)
• Ny finansieringsmodell börjar gälla 2023 och implementeras mjukt under en fyraårsperiod
• Detaljutformning av trafikupplägg och kostnader kommer inte att kunna redovisas innan beslut.
Medlemmarna måste lita på förbundsordningens innehåll och det kommande
trafikförsörjningsprogrammet

En mjuk övergång
• En övergång till en nyckel baserad på andel invånare, stegvis över exempelvis fyra år.
• Beräkningen görs årsvis utifrån aktuell befolkningsmängd.
• Övergångsregeln skrivs in i förbundsordningen.
• Om budget 2022 används och befolkningen är konstant blir det som nedan.

Medlem

Andel inv.
30 sep 2021

Neutral
nyckel för
2023

2024

2025

2026

2027

10,24%

11,48%

11,17%

10,86%

10,55%

10,24%

Kramfors

7,39%

5,44%

5,93%

6,42%

6,90%

7,39%

Sollefteå

7,70%

4,36%

5,20%

6,03%

6,87%

7,70%

Sundsvall

40,66%

47,43%

45,74%

44,05%

42,36%

40,66%

Timrå

7,34%

5,54%

5,99%

6,44%

6,89%

7,34%

Ånge

3,79%

2,47%

2,80%

3,13%

3,46%

3,79%

22,87%

23,28%

23,17%

23,07%

22,97%

22,87%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Härnösand

Örnsköldsvik

Nytt regionalt
trafikförsörjningsprogram
Västernorrlands län 2023 -2030

Nytt trafikförsörjningsprogram
Övergripande:

•
•
•
•

Kravställan i kollektivtrafiklagen
Bör revideras varje mandatperiod – senaste revidering 2018
Koppla an till RUS och andra strategiska dokument
Målbild för länets kollektivtrafik

Viktigt med ett nytt trafikförsörjningsprogram:

•
•
•
•
•

Samsyn kring mål
Mål som går att uppnå
Hantering av målkonflikter
Bra underlag för kommande trafikupphandlingar
Plan för genomförande

Workshop 1
Mål och trafikering
Mål och vision:

•
•
•
•
•

Sammanhållet system
Elektrifiering
Enkelt
Tillgängligt
Attraktivt

Trafikeringsprinciper:

•
•
•
•
•

Bra med befolkning som grund
Hitta rätt nivå (ambition)
Ännu mer samordnad upphandling – alla resurser i systemet
Närtrafik
Besöksnäring?

Workshop 2
Biljetter och intäkter
Målgrupper:

•
•
•
•

Vuxna en viktig målgrupp
Specifikt upplägg för ex. seniorer och turister
Dialog med arbetsgivare för utveckling
Fler produkter men samma över hela länet = färre produkter totalt

Ramförutsättningar:

•
•
•
•
•
•

Enkelhet
Färre zoner
Differentierad prissättning
Hela-resan-perspektiv
Mer tjänster i app
Kompletterande sälj via automat och försäljningsställen

Workshop 3
Drivmedel & hållbarhet
Hållbarhet:

•
•
•
•
•

Pålitlighet
Inkludering
Minskad klimatpåverkan
Resurseffektivitet
Trygghet

Drivmedel:

•
•
•
•
•
•

Hög grad av elektrifiering (100% i stadstrafik)
Behovet av infrastruktur
Vätgas som bubblare
Samsyn och god framförhållning
Fordonstillgång för andra bränslen
Kostnadsutveckling för andra bränslen

Workshop 4
Tillgänglighet och infrastruktur
Tillgänglighet:

•
•
•
•

Jobba vidare med befintliga mål
Se över fordonsupplägg
Säkerställa IT-system och information
Säkerställa nivå med drift/underhåll

Infrastruktur:

•
•
•
•

Färdigställa och förankra hållplatshandbok
Långsiktig plan och tydliga processer
Möjlighet till snabba insatser
Kartlägga och hålla data aktualiserat

Workshop 5
Tågtrafik och sömlöshet
Tågtrafik:

•
•
•
•

Stomme för längre resor
Plan på väg mot utbyggd infrastruktur
First mile – last mile
Börja utveckla där det är bäst potential

Sömlöshet – hela resan perspektiv:

•
•
•
•

Bytespunkter
Digitalisering
Biljett/produktupplägg
Samlad och tydlig information

Nytt trafikförsörjningsprogram
– fortsatt process
Samråd
m edlem m a r
och
intres s enter

Avs tä m ning
direktion

m a rs

a pril

Framtagande av
underlag samråd

m aj

Anta ga nde
direktionen

Avs tä m ning
direktion

juni

Framtagande av
remissversion

Föra nkring
Regionala
Sa m v.rå det

Rem is s period

juli

Utskick av
remissversion

a ugus ti

s eptem ber

oktober

novem ber

Remisshantering
samt framtagande
av slutversion

decem ber

Genomförande
• Synkning mellan olika strategiska dokument
• Delmål och verksamhetsplaner
• Kontinuerlig uppföljning och utvärdering
• Tydliga processer
• Tydlig samverkansstruktur
• Tydlig ansvarsfördelning

Nyckelfrågor
• Vad är er ambitionsnivå för kollektivtrafiken 2030 (mål/nyckelord)?
• Hur gör vi kollektivtrafiken mer attraktiv för invånare och besökare?
• Vilka relationer i er geografi bör det gå att arbetspendla med kollektivtrafik på?
• Hur ser ni på kopplingen och/eller skiljelinjen mellan allmän kollektivtrafik och skolskjuts?
• Hur tycker ni att drivmedelsupplägget för framtidens busstrafik ska se ut?
• Vilken ambition för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning vill ni se i den
allmänna kollektivtrafiken?
• Hur vill ni arbeta med särskilda persontransporter (färdtjänst/sjukresor)?
• Ska vi arbeta för att förflytta oss från kollektivtrafik till mobilitetslösningar?
• Det går bra att när som helst spela in synpunkter till mathias.sundin@dintur.se!

Tid för frågor och dialog!

Tack för idag!
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret
Handläggare

Datum

Diarienummer

Anna Hemmingsson

2022-05-25

KS/2022:221

Kommunstyrelsen

Revisionsrapport från KPMG gällande uppföljande granskning av
systematiskt arbetsmiljöarbete.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Uppdra till kommunledningskontoret att årligen genomföra en rapportering till
kommunstyrelsen av det systematiskt arbetsmiljöarbete som omfattar aktuellt läge och effekter
av arbetet.
2. Uppdra till kommunledningskontoret att tydliggöra om tidsbegränsade chefsförordnanden
ska användas och på vilka nivåer i verksamheten.
3. Uppdra till kommunledningskontoret att följa upp och säkerställa att arbetet med åtgärder
för strukturella hinder fullföljs med önskad effekt.
4. Återkoppla synpunkter på de slutsatser och rekommenderade åtgärder som finns redovisade i
rapporten och ta fram en handlingsplan på aktiviteter till kommunstyrelsen den 30 augusti,
innan svar avlämnas till KPMG.
Ärendet
KPMG har av Timrå kommuns revisorer fått i uppdrag att följa upp att åtgärder har vidtagits
avseende iakttagelserna i revisionsrapporten ”granskning av systematiskt
arbetsmiljöarbete” från år 2017. Granskningen syftar till att konstatera om tillräckliga åtgärder har
vidtagits med anledning av iakttagelserna i granskningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
KPMG:s sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att en del åtgärder har vidtagits i
tillräcklig bemärkning och en del inte. Det finns ett behov av att se över en del åtgärder och rutiner
för att ytterligare förstärka det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Timrå kommun ska besvara rapporten till KPMG. Kommunstyrelsen tar ställning till
rekommendationer och åtgärdsförslag i handlingsplan som svar på KPMG:s revisionsrapport.
Ärendets tidigare behandling
KS/2017:339
Beslutsunderlag
Revisionsrapport ”Uppföljande granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete”
Protokollsutdrag till
Samtliga förvaltning

Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-16 32 04
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

Exp

Handläggare

Datum

Diarienummer

Anna Hemmingsson

2022-05-25

KS/2022:221

/

2022

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Andreaz Strömgren
Kommunchef

Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-16 32 04

Ämne: VB: Förlängd svarstid
Från: Anna Hemmingsson
Till: kansli
Mottaget: 2022-05-23 10:40:10
Hej,
Registrera detta på ärende 2022:221. Tackar! /Anna

Från: Medin, Lena <Lena.Medin@kpmg.se>
Skickat: den 11 maj 2022 08:08
Till: Anna Hemmingsson <Anna.Hemmingsson@timra.se>
Kopia: Engstrom, Klara <klara.engstrom@kpmg.se>
Ämne: RE: Förlängd svarstid
Hej!
Det är ok.
Med vänlig hälsning
Lena Medin
Senior Manager/Certifierad kommunal revisor
KPMG
Nya Hamngatan 12
852 29 Sundsvall
Phone:
E-mail:

+46 70 5600043
lena.medin@kpmg.se

KPMG | Twitter | LinkedIn | YouTube | Facebook | Instagram
Information om KPMG AB:s hantering av personuppgifter finns på KPMG.se/gdpr

From: Anna Hemmingsson <Anna.Hemmingsson@timra.se>
Sent: den 10 maj 2022 09:06
To: Medin, Lena <Lena.Medin@kpmg.se>
Subject: [EXTERNAL] Förlängd svarstid
CAUTION: This Email is from an EXTERNAL source. Ensure you trust this sender before clicking on any
links or attachments.

Hej Lena,
Vi har mottagit rapporten kring uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete och önskar
förlängd svarstid till den 3 september utifrån att detta ärende ska behandlas på
Kommunstyrelsen den 30 augusti.
Tacksam för återkoppling på vår förfrågan!

Med Vänliga Hälsningar
Anna Hemmingsson
HR-ansvarig, Kommunledningskontoret

861 82 TIMRÅ | TEL 060-16 32 04 | www.timra.se

*** KPMG E-mail disclaimer ***
The information in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely
for the addressee. Access to this email by anyone else
is unauthorized. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any
action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be unlawful. Any
opinions or advice contained in this e-mail are subject to the terms and conditions expressed in
the governing KPMG client engagement letter.
© 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.
Visit us at: www.kpmg.se
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Uppföljande granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete
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1

Sammanfattning
Vi har av Timrå kommuns revisorer fått i uppdrag att följa upp att åtgärder har vidtagits
avseende iakttagelserna i revisionsrapporten ”granskning av systematiskt
arbetsmiljöarbete” från år 2017. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021/22.
Granskningen syftar till att konstatera om tillräckliga åtgärder har vidtagits med anledning
av iakttagelserna i granskningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att en del åtgärder har
vidtagits i tillräcklig bemärkning och en del inte. Det finns ett behov av att se över en del
åtgärder och rutiner för att ytterligare förstärka det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi
att

kommunstyrelsen årligen begär en rapportering av systematiskt arbetsmiljöarbete
som omfattar aktuellt läge och effekter av arbetet, se avsnitt 3.2.1

att

kommunstyrelsen tydliggör om tidsbegränsade chefsförordnanden ska användas,
exempelvis i samband med översynen av styrdokument, se avsnitt 3.2.2

att

kommunstyrelsen säkerställer att arbetet med åtgärder för strukturella hinder
fullföljs med önskad effekt, se avsnitt 3.3.3

2
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2

Bakgrund
Vi har av Timrå kommuns revisorer fått i uppdrag att följa upp att åtgärder har vidtagits
avseende iakttagelserna i revisionsrapporten ”granskning av systematiskt
arbetsmiljöarbete” från år 2017. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021/22.
Revisionen bedömer att det finns en risk att beslutade åtgärder inte genomförts fullt ut i
enlighet med de svar revisionen erhållit. Det finns också en risk för att vidtagna åtgärder
inte fått avsedd effekt. Det är även väsentligt att fattade beslut genomförs samt att det
finns rutiner för att säkerställa att så sker.

2.1

Syfte, revisionsfråga och avgränsning
Granskningen syftar till att konstatera om tillräckliga åtgärder har vidtagits med anledning
av iakttagelserna i granskningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Vi kommer därför att granska om:

— åtgärder har vidtagits i enlighet med ansvarig styrelse/nämnds beslut
— respektive styrelse/nämnd har följt upp att vidtagna åtgärder efterlevs och fått avsedd
effekt

2.2

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

— Kommunallagen 6 kap § 6
— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut

2.3

Metod
Granskningen har genomförts genom:

— Dokumentstudier
— Intervjuer/avstämningar med berörda tjänstepersoner och förtroendevalda
Rapporten är faktakontrollerad av kommunchef, förvaltningschefer, teamledande
HR-strateg samt HR-strateger för barn- och utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen.
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Resultat av granskningen
Granskningen bygger på de rekommendationer som lämnades vid vår tidigare
genomförda granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete samt de svar som
kommunstyrelsen och nämnder lämnade avseende denna.
Vår sammanfattade bedömning av vår tidigare genomförda granskning av systematiskt
arbetsmiljöarbete var att kommunens systematiska arbetsmiljöarbete inte uppfyller
gällande föreskrifter. Vi kunde inte se att kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen
behandlat någon årlig sammanställning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i
kommunen. Vi kunde bl.a. se att det fanns svårigheter på alla organisationsnivåer att
prioritera arbetsuppgifter utifrån tillgängliga ramar samt att en del chefer upplever att
brister i arbetsmiljöarbetet har fått eller kan få negativa konsekvenser så som ohälsa på
arbetsplatser.

3.1

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete

3.1.1

Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö
Timrå kommun initierade en arbetsmiljöutbildning för samtliga chefer som skulle
genomföras under år 2017 och 2018. Vi rekommenderade kommunstyrelsen att
säkerställa att samtliga chefer har fullgjort arbetsmiljöutbildningen.
Enligt kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten den 6 mars år 2018 1 återstod att
kontrollera att samtliga chefer deltagit i utbildningen samt återrapportera detta till
styrelsen. Enligt uppgift har uppföljning för att kontrollera att samtliga chefer har deltagit
i utbildningen genomförts. Vi har inte tagit del av resultat av uppföljningen.
Enligt uppgift finns i dagsläget möjligheten att återkommande kunna genomföra
arbetsmiljöutbildningen. Vidare har kommunen ingått i ett samverkansavtal med
Sundsvalls kommun vars företagshälsa erbjuder utbildningar för Timrå kommun.
Utbildningen och förteckning över deltagande koordineras av kommunledningskontorets
HR-funktion.

3.1.2

Fördelning av arbetsmiljöansvaret
Vi rekommenderade kommunstyrelsen att säkerställa att arbetsmiljöansvaret fördelas
och dokumenteras, samt att rutiner för ansvarsfördelningen fastställs.
Enligt styrelsens svar på revisionsrapporten framgår att Timrå kommun parallellt med
arbetsmiljöutbildningen identifierat att det finns brister med fördelningen av ansvaret för
arbetsmiljöuppgifter. Alla förvaltningar har inte fungerande fördelningssystem och ingen
nämnd har fördelat ansvaret till respektive förvaltningschef vilket de ska göra enligt
fullmäktiges reglementens fördelning av ansvaret för personal och arbetsmiljö.
Vi noterar av svaret att ”vägledande råd och bestämmelser” (VROB) för fördelning av
arbetsmiljöuppgifter samt mallar för samtliga föreningsnivåer och återlämning av
ansvaret har tagits fram.
1
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Vidare framgår av VROB att kommunfullmäktige ska tillse att det finns en tydlig
uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter i syfte att säkerställa att ansvaret uppfylls
enligt arbetsmiljölagen. Det övergripande arbetsmiljöansvaret har av fullmäktige tilldelats
respektive nämnd som fördelar arbetsmiljöuppgifter till förvaltningscheferna som fördelar
uppgifter till personalansvariga arbetsledare. Den som fördelar arbetsmiljöuppgifter ska
tillse att den ansvarige för uppgifterna har tillräckliga kunskaper, befogenheter och
resurser för genomförande av uppgifterna. De som fördelar uppgifterna ska regelbundet
säkerställa att uppgiftsfördelningen fungerar. Enligt svaret på revisionsrapporten sker
uppföljning av uppgiftsfördelningen i samband med årliga medarbetarsamtal med varje
chef.
Enligt uppgift sker i dagsläget fördelning av arbetsmiljöuppgifter enligt VROB. Vidare har
arbetsmiljöuppgifter både återlämnats och omfördelats enligt VROB. Kommunstyrelsens
bedömning är att riktlinjer, policy och tillämpning fungerar.

3.1.3

Arbetsmiljöarbete i den övriga ledningsprocessen
I den tidigare genomförda granskningen noterades att kommunens systematiska
arbetsmiljöarbete inte visualiserats i ett gemensamt årshjul kopplat till kommunens
övriga ledningsprocess. Då ett årshjul med utgångspunkt i det kommunövergripande
arbetsmiljöansvaret kopplat till den övriga ledningsprocessen skulle öka tydligheten i
organisationen samt förutsättningarna för planering rekommenderade vi
kommunstyrelsen att tydliggöra hur det systematiska arbetsmiljöarbetet inkluderas i den
övriga ledningsprocessen.
Ett årshjul för ledning och systematiskt arbetsmiljöarbete, likt det som tidigare använts
av barn- och utbildningsförvaltningen, som kan användas av samtliga förvaltningar har
tagits fram. Årshjulet skapar förutsättningar för att avsätta tid och prioritera resurser i
fungerande planeringscykler. Av rutinerna för systematiskt arbetsmiljöarbete framgår
vad som ska genomföras inom ramen för arbetet vilket omfattar beredning och beslut
genom bl.a. identifiering av risker, vidtagande av åtgärder och beslut om handlingsplaner
för långsiktiga åtgärder.
Enligt uppgift inkluderas facken i beredningen av verksamhetsplanen och budget genom
avstämning av förslag och förhandling. Utöver detta finns en central skyddskommitté.
Fackens synpunkter på slutgiltiga förslag utgör underlag för beredning i styrelse och
fullmäktige. Vidare kan frågor avseende systematiskt arbetsmiljöarbete aggregeras till
förvaltning och centralt för att beaktas i verksamhetsplan och budget. Av rutinerna för
systematiskt arbetsmiljöarbete framgår hur dessa frågor kan tas i beaktande.

3.1.4

Bedömning
Vi konstaterar att kontroll har genomförts för att säkerställa att samtliga chefer har
genomgått arbetsmiljöutbildningen samt att det finns återkommande möjligheter att
genomföra den.
Även tydliggörande av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet inkluderas i den övriga
ledningsprocessen framgår av det framtagna årshjulet. Vi noterar att frågor om
systematiskt arbetsmiljöarbete även kan beaktas i verksamhetsplan och budget.
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3.2

Beredning och politiska beslut

3.2.1

Arbetsmiljöarbete och uppföljning
I den tidigare genomförda granskningen framgick att ”Vägledande råd och
bestämmelser” fastställer att kommunens mål gällande arbetsmiljö är att öka andelen tid
och resurser som läggs på förebyggande insatser. Däremot konstaterades att dessa mål
inte följs upp. Vi rekommenderade kommunstyrelsen att följa upp fastställda mål
gällande arbetsmiljö.
Av styrelsens svar på revisionsrapporten framgår att kommunledningskontoret i januari
år 2018 följt upp andelen tid som varit förebyggande respektive reaktiv under år 2017.
Uppföljningen skulle fortgå under år 2018 för att sedan återrapporteras till
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.
VROB har inte längre egna mål för arbetsmiljö då styrelsen bedömer att det försvårar
uppföljning och återrapportering. Det är i stället integrerat i den nya styrmodellen som
antogs av fullmäktige den 28 oktober 2019 2 och tillämpades från år 2021 samt i
uppföljningen av verksamhetsplan och budget och i årshjulet för systematiskt
arbetsmiljöarbete. Vi har tagit del av styrmodellen i verksamhetsplan och budget för 2022
och noterar att principer eller mål för systematiskt arbetsmiljöarbete inte direkt framgår.
Däremot framgår principer för styrning som bl.a. omfattar analys, dialog och lärande
samt handlingsutrymme. Även nyckeltal gällande arbetsmiljö som visar hur frågan
integreras i verksamhetsplanen framgår. Som vi förstår det kan dessa principer kopplas
till arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete. Vidare framgår att införandet av
styrmodellen ska ge effekter av bättre resultatuppfyllelse, en utvecklad organisation samt
förändrade arbetssätt som kan möta framtida utmaningar. Enligt uppgift har samtliga
nämnder för åren 2022–2025 fått i uppdrag att revidera sina styrdokument utifrån
styrmodellen.
Vidare innebär etableringen av den nya styrmodellen att det tidigare personalpolitiska
bokslutet avvecklas. I stället följs trenden för engagerade och ansvarstagande
medarbetare och chefer upp årligen inom ramen för arbetet med verksamhetsplan och
budget, d v s i tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning samt i en fördjupad analys
i planeringsförutsättningar. Av verksamhetsplanen för år 2022 framgår hur uppföljning
ska ske genom nyckeltal om medarbetaengagemang som inhämtas från en
medarbetarenkät. Vidare följs sjukfrånvaro, tillbud och arbetsskador samt användning av
företagshälsovården upp centralt i en skyddskommitté två gånger per år inom ramen för
det systematiska arbetsmiljöarbetet, det vill säga årshjulet.
I den tidigare genomförda granskningen noterades att varken kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsen behandlat någon sammanställning av kommunens systematiska
arbetsmiljöarbete. Utifrån detta rekommenderade vi kommunstyrelsen att begära en årlig
sammanställning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom kommunen.
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Av rutinerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet framgår hur arbetet ska följas upp
genom uppföljning av vidtagna åtgärder. Riskbedömningar och åtgärder ska även
dokumenteras i en handlingsplan eller i ett protokoll. Vi har tagit del av en mall för
handlingsplan samt en checklista för årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet. Dessa
omfattar kontrollerande frågeställningar som ska säkerställa att arbetsmiljöarbetet sker
enligt gällande rutiner. Rutiner för uppföljning av åtgärder skapar dock inte en
sammanställning av effekter eller det aktuella läget för det systematiska
arbetsmiljöarbetet.

3.2.2

Tidsbegränsade chefsförordnanden
År 2000 beslutades att tidsbegränsat chefsförordnande ska tillämpas vid rekrytering av
förvaltningschef. Av den tidigare genomförda granskningen framgår dock att
användningen av detta inom kommunen är inkonsekvent samtidigt som det inte
framgår att beslutet har upphävts. Utifrån detta rekommenderade vi kommunstyrelsen
att tydliggöra om beslutet om tidsbegränsat chefsförordnande gäller.
Enligt styrelsens svar har en del chefer tidsbegränsade chefsförordnanden och en del
har det inte. Beslutet avser förvaltningschefer, dock har det tidigare inte tillämpats på
samtliga tjänster. Enligt uppgift har kommunchefen sedan år 2016 tillsatt alla nya
förvaltningschefer på tidsbegränsade förordnanden. Samtliga chefer på
kommunledningskontoret är tillsatta med tidsbegränsade chefsförordnanden. För övriga
förvaltningar används inte chefsförordnanden för alla nya chefer. Enligt uppgift av HRstrateg på kommunledningskontoret finns inte anledning till att ha en enhetlig linje för
samtliga verksamheter.

3.2.3

Bedömning
Vi konstaterar att det finns rutiner för uppföljning av arbetsmiljöarbetet integrerat i
verksamhetsplan och budget för 2022.
Vad gäller sammanställning av arbetsmiljöarbetet noterar vi att det finns rutiner för
uppföljning av vidtagna åtgärder i årshjulet samt att riskbedömningar och åtgärder ska
dokumenteras. Vi anser dock att rutinerna för uppföljning inte resulterar i en
sammanställning av aktuellt läge för arbetsmiljöarbetet eller dess effekter. Vidare menar
vi att rutinerna inte säkerställer att det uppfylls i praktiken. Vi anser att kommunstyrelsen,
i enlighet med tidigare rekommendation, bör begära en årlig rapportering av det
systematiska arbetsmiljöarbetet där det framgår aktuellt läge och effekter av arbetet samt
säkerställa att uppföljning omfattar detta och inte enbart vidtagna åtgärder.
Vi noterar att samtliga förvaltningschefer och chefer på kommunledningskontoret sedan
år 2016 är tillsatta med chefsförordnaden. Såsom vi uppfattar är det oklart om avsikten
är att fortsätta med tidsbegränsade chefsförordnanden, i varje fall för samtliga
verksamheter. Vi föreslår att det tydliggörs vad som ska gälla, förslagsvis i samband med
översynen av styrdokument.
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3.3

Chefers arbetssituation

3.3.1

Återkoppling mellan chefsled
Kommunstyrelsen och socialnämnden
Av en enkätundersökning samt intervjuer som genomfördes med chefer i samband med
den tidigare granskningen framkom att det finns bristande återkoppling mellan
mellanchefer och enhetschefer vilket kan begränsa möjligheterna att vidta åtgärder i
enskilda fall p.g.a. bristande signaler.
Vi rekommenderade kommunstyrelsen och samtliga nämnder att säkerställa att det sker
en löpande återkoppling mellan samtliga chefsled, för att löpande anpassa uppdraget
utifrån tillgängliga resurser.
Av kommunstyrelsens svar samt socialnämndens svar på revisionsrapporten
den 21 mars 2018 3 framgår att kommunchefen under år 2016 och 2017 har tagit fram ett
system med uppdragsbeskrivning, individuell målplan, månatlig planeringsdialog och
resultatdialog samt medarbetarsamtal och lönesamtal. Vi noterar att samtliga
förvaltningar har tillgång till systemet. Syftet med systemet är att säkerställa en löpande
dialog kring uppdraget, individens mål, resurser och prioritering av dessa för att nå målen
och klara uppdraget.
Vid faktakontroll framkom att det i medarbetarundersökningen följs upp hur väl
återkoppling mellan chefsleden fungerar.
Av svaret framgår att kommunledningskontoret anser att detta är tillräckligt för att skapa
och uppmuntra till en löpande dialog med möjligheter för båda parter att vid behov vidta
åtgärder. Detta ska hanteras av förvaltningar och verksamheter utifrån deras egna
förutsättningar. Vidare noterar vi att kommunledningskontoret bedömer att kommunen
ska arbeta med att införa det som påbörjats och inte vidta ytterligare åtgärder.
Enligt uppgift av kommunstyrelsen sker på aggregerad nivå resultatdialoger mellan
kommunstyrelsen och varje nämnd mellan delårsrapport och färdigställandet av
nämndernas
verksamhetsplan.
Kommunstyrelsen
kvitterar
varje
nämnds
verksamhetsplan i syfte att kontrollera att den ligger i linje med kommunfullmäktiges
styrning. Vidare följs det upp och dokumenteras i resultatdialogen hur nämnder och
förvaltningar ser på kommunstyrelsens stödfunktioner.
Enligt uppgift av socialförvaltningen sker löpande dialog mellan kommunchef och
förvaltningschef. Vidare för förvaltningschefen löpande avstämningsmöten med
verksamhetschefer utifrån respektive uppdragsbeskrivning och måluppfyllnad. Även
dialog
mellan
verksamhetschefer
och
enhetschefer
utifrån
respektive
verksamhetsområdes förutsättningar sker löpande. Vidare utbildas samtliga chefer i
styrmodell, systemsyn, organisationskultur och förändringsledning under år 2021 och
2022 i syfte att arbeta med förväntningar på ledarskap i kommunen.

3
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Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och tekniknämnden
Enligt barn- och utbildningsnämndens svar på revisionsrapporten den 17 februari 2018 4
finns två chefsled inom nämnden med förvaltningsledning och skolledare. Enligt uppgift
har förvaltningschef, förutom enskilda medarbetar- och lönesamtal, dialog med samtliga
skolledare två gånger per år. Utöver detta träffar förvaltningsledningen vanligtvis
samtliga skolledare minst en gång i månaden i gemensamma träffar. Vidare har
förvaltningsledningen veckovisa möten med skolledarna i mindre grupper uppdelat
utifrån verksamhetsområde.
Enligt kultur- och tekniknämndens svar på revisionsrapporten den 8 mars 2018 5 ger
förvaltningschef medarbetare möjlighet att fylla i ”Mätsticka för social och organisatorisk
arbetsmiljö” i samband med arbetsplatsträffar. Mätstickan inkluderar gradering av
arbetsbelastning och välmående och möjliggör för samtal med chef/arbetsledare.
Enligt uppgift av kultur- och teknikförvaltningen har samtliga chefer inom nämnden sedan
år 2017 deltagit i arbetsmiljöutbildningen och centralt framtagna blanketter för fördelning
av arbetsmiljöuppgifter används. Vidare finns en ledningsgrupp bestående av
förvaltningschef, controller samt verksamhetschefer som har möten cirka en gång per
månad.
Vid faktakontroll framkom att resultat- och planeringsdialoger mellan kommunchef och
förvaltningschef sker löpande. Utöver detta sker löpande avstämningsmöten mellan
förvaltningschef och verksamhetschefer samt mellan verksamhetschef och enhetschef
eller arbetsledare. Vidare deltog samtliga av cheferna i utbildningen som syftade till att
arbeta med förväntningar på ledarskap.
Vad gäller miljö- och byggnadsnämnden noterar vi att det enbart finns ett chefsled och
således är rekommendationen inte aktuell.

3.3.2

Bedömning
Vi konstaterar att det finns rutiner för att säkerställa löpande dialog mellan chefsleden
samt att socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och tekniknämnden
har återkommande samtal mellan chefer.

4
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3.3.3

Strukturella hinder
Kommunstyrelsen och socialnämnden
Av enkätundersökningen som genomfördes i samband med den tidigare granskningen
framkom att chefer upplever att det finns strukturella hinder så som ej anpassat IT-stöd,
bristande samordning och ej fungerande ledningssystem för kvalitet och arbetsmiljö. Vi
rekommenderade således kommunstyrelsen och samtliga nämnder att säkerställa att
strukturella hinder för uppdraget identifieras och undanröjs.
Enligt kommunstyrelsens samt socialnämndens svar på revisionsrapporten framgår att
det finns upplevda strukturella hinder för att klara uppdraget, speciellt avseende
stödsystem inom IT, HR och ekonomi. I en utredning av ekonomistyrningen från år 2017
identifierades strukturella brister i verksamhetsstödet. Således fanns ett behov av att se
över ekonomiprocessen för att skapa ett fungerande verksamhetsstöd för kommunens
chefer och verksamhet. Enligt uppgift har en ny HR-organisation etablerats med en
funktion organiserad med HR-strateger. HR-funktionen ska tillhandahålla löpande
arbetsmiljöutbildningar, chefsdagar samt ledarskapsutbildning. HR-strategen på
kommunledningskontoret ska vara teamledande och sammanhållande för funktionen.
Utöver detta finns en rehab-samordnare för hela kommunen anställd på
kommunledningskontoret. Vi noterar att det kvarstår utmaningar inom stödfunktionerna
som
är
identifierade
och
åtgärder
pågår
avseende
kommunikation,
verksamhetsutveckling och IT.
En utredning har även genomförts avseende kommunens IT-organisation och
omorganisering skulle ske under 2018. Till följd av detta har barn- och
utbildningsnämndens IT-funktion slagits samman med central IT-funktion. Projektet
”Modern IT i skolan” (MITS) har genomförts vilket innebär att samtliga elever och
pedagoger har försetts med moderna digitala plattformar för att bedriva undervisning
samt för att leva upp till den statliga styrningens krav.
Enligt uppgift av kommunstyrelsen har frågan om strukturella hinder hanterats i samband
med införande av den nya styrmodellen. De resultatdialoger som sker mellan styrelsen
och varje nämnd mellan delårsrapport och färdigställande av nämndernas
verksamhetsplaner berör även strukturella hinder. Dessa hinder hanteras också när
styrelsen kvitterar nämndernas verksamhetsplaner i syfte att kontrollera att den ligger i
linje med kommunfullmäktiges styrning. Det följs upp och dokumenteras i
resultatdialogen hur nämnder och förvaltningar ser på kommunstyrelsens stödfunktioner.
Vidare har ledningsfunktionen omstrukturerats så att kommunens ledningsgrupp utgörs
av endast förvaltningschefer och kommunchef. Verksamhetsstödets planer för stödjande
verksamheter stäms av med ledningsgruppen i syfte att skapa gemensam förväntansbild
och prioritering.
Utöver de löpande arbetsmiljöutbildningarna och ledarskapsutbildningarna har
kommunen under år 2021 genomfört utbildningar i kommunens styrmodell, systemteori,
arbetsplatskultur och förändringsledning i syfte att arbeta med strukturella hinder. Vi
noterar att samtliga av kommunens chefer har deltagit. Enligt uppgift hålls även
chefsdagar en gång per år.
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Barn- och utbildningsnämnden
Vad gäller barn- och utbildningsnämnden framgår av deras svar på revisionsrapporten
att en plattform för ledning och styrning inom nämndens verksamhetsområde har
arbetats fram. I plattformen ska mål och riktlinjer tydliggöras för verksamheten i syfte att
leverera medborgarnas rättigheter samt en bra arbetsmiljö för medarbetare. I denna ska
även förvaltningschef och skolledarnas uppdrag tydliggöras. Enligt uppgift fortgår arbete
med plattformen enligt plan. Utöver detta följer arbetsmiljöarbetet en uppdaterad struktur
där nämnden skiljer på uppföljning av kvalitetsarbete och systematiskt arbetsmiljöarbete
och dess strukturer.
Enligt svaret har nämnden inom sitt välskötthetsarbete infört att samtliga skolledare
årligen ska lämna en strategisk utvecklingsplan baserat på systematiskt kvalitetsarbete
samt systematiskt arbetsmiljöarbete. Nämnden erhåller, utifrån dialoger och
utvecklingsplanerna, information i den årliga verksamhetsplanen om vilka förutsättningar
respektive skolledare behöver för att bedriva deras verksamhet.
Enligt uppgift av barn- och utbildningsförvaltningen har samtliga chefer deltagit i
arbetsmiljöutbildningen under år 2018. Det finns löpande möjlighet att genomgå
utbildning i området, både avseende grundläggande kunskaper till nya chefer och
fördjupande kunskaper till erfarna chefer.
Barn- och utbildningsnämnden har enligt uppgift anpassat det centralt framtagna
årshjulet, efter skolåret samt inkluderat elever, som stöd för det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Årshjulet samt mallar har uppdaterats och kompletterats sedan år
2018 och rutiner har förtydligats. Utöver detta kan nämnden i den årliga uppföljningen
av arbetsmiljöarbetet identifiera strukturella hinder.
Vid faktakontroll framkom att kontroll att strukturella hinder undanröjs genomförs på olika
sätt, bl.a. genom arbetsmiljökommitté, handlingsplaner och medarbetarenkäter vilka kan
leda till handlingsplaner för enheten samt medarbetarsamtal vilka sedan kan resultera i
individuella utvecklingsplaner m.m.
Vidare framkom att förvaltningsledning och enheter utifrån den årliga uppföljningen
upprättar handlingsplaner med identifierade risker. I de fall en arbetsmiljöfråga inte kan
lösas på enhetsnivå lyfts den till central nivå i förvaltningen och slutligen nämnden.
Handlingsplanen följs upp fyra gånger per år via arbetsmiljökommittén.
Kultur- och tekniknämnden
Avseende kultur- och tekniknämnden framgår av svaret på revisionsrapporten att
förvaltningschef erbjuder cheferna möjligheten att fylla i ”identifiera strukturella hinder” i
samband med arbetsplatsträffar. Enligt uppgift utgick denna i samband med att årshjulet
för systematiskt arbetsmiljöarbete fastställdes centralt.
Utöver detta använder nämndens verksamhet årshjulet för det systematiska
arbetsmiljöarbetet med grundläggande information om bl.a. styrdokument och
checklistor. En checklista för riskbedömningar och handlingsplaner används vid
skyddsronder som utförs inom samtliga av förvaltningens verksamheter. Av checklistan
framgår förebyggande, fysiska och psykosociala faktorer med tillhörande
granskningsområden. Utöver detta utgör systematiskt arbetsmiljöarbete alltid en punkt i
arbetsplatsträffarna för verksamheterna, åtta stycken per år för respektive verksamhet.
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Miljö- och byggnadsnämnden
Enligt miljö- och byggnadsnämndens svar på revisionsrapporten den 16 april år 2018 6
delar nämnden revisionsrapportens bedömning om ett icke anpassat IT-stöd till följd av
att verksamheten får konsekvenser som kan orsaka arbetsbortfall när
verksamhetssystem ska uppdateras. Enligt uppgift är IT-stödet fortsatt icke anpassat för
verksamheten. Detta kräver att befintliga handläggare behöver utveckla systemet med
programmets leverantör. Nämnden bedömer att det behövs cirka 1/3 handläggartjänst
för att utveckla systemet och arbetet med det avses fortsätta under kommande år.
Av svaret framgår att nämndens byggverksamhet varit pressad under en längre tid.
Däremot har de ekonomiska resurserna succesivt ökat och nämnden bedömer att det
utökade antalet bygglovshandläggare skapar förutsättningar för att leverera vad som
lovats i service och handläggningstider. I dagsläget är byggenheten fullt bemannad med
en viss överbemanning i jämförelse med budget.
Vidare noterar vi att en grundlig genomgång av strukturella hinder inte utförts. Både
kommunstyrelsen och nämnden ger miljö- och byggkontoret uppdrag och de har bl.a.
separata prioriteringar, planering och budgetering. Enligt uppgift planeras en
omorganisering genomföras under våren år 2022. Det aktuella förslaget innebär att miljöoch byggnadskontoret delas upp med en del till styrelsen och en del till miljö- och
byggnadsnämnden. Detta förväntas resultera i att miljö- och byggnadskontoret blir en
förvaltning under miljö- och byggnadsnämnden.

3.3.4

Bedömning
Vi noterar att ett flertal strukturella hinder har identifierats av kommunstyrelsen och
nämnderna samt att arbete med åtgärder har påbörjats eller planeras att påbörjas.
Vidare finns det rutiner för att kunna identifiera strukturella hinder i framtiden.
Vi anser att styrelsen bör säkerställa att arbetet med åtgärderna fullföljs och får önskad
effekt för att således kunna undanröja identifierade strukturella hinder.

6

MBN 2018-04-16 § 76
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Slutsats och rekommendationer
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att en del åtgärder har
vidtagits i tillräcklig bemärkning och en del inte. Det finns ett behov av att se över en del
åtgärder och rutiner för att ytterligare förstärka det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi
att

kommunstyrelsen årligen begär en rapportering av systematiskt arbetsmiljöarbete
som omfattar aktuellt läge och effekter av arbetet, se avsnitt 3.2.1

att

kommunstyrelsen tydliggör om tidsbegränsade chefsförordnanden ska användas,
exempelvis i samband med översynen av styrdokument, se avsnitt 3.2.2

att

kommunstyrelsen säkerställer att arbetet med åtgärder för strukturella hinder
fullföljs med önskad effekt, se avsnitt 3.3.3.

Datum som ovan
KPMG AB

Mikael Lindberg
Certifierad kommunal revisor

Kristin Larsson
Kommunal revisor

Lena Medin
Certifierad kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i
tryckfrihetsförordningen.
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret
Handläggare

Datum

Diarienummer

Anna Hemmingsson

2022-05-23

KS/2022:254

Kommunstyrelsen

Inspektion från Arbetsmiljöverket gällande det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Uppdra till kommunledningskontoret att identifiera vilka verksamheter som saknar eller
brister i årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet rörande verksamhetsåret 2021
samt dokumentera brister i och åtgärdsförslag.
2. Upprätta en handlingsplan för de åtgärder som inte genomförs omedelbart.
3. Uppmärksamma samtliga nämnder på vikten av att i enlighet med styrmodellens principer
ge möjlighet till arbetstagare och skyddsombud att medverka i den årliga uppföljningen av det
systematiska arbetsmiljöarbetet.
4. Återkoppla åtgärder och handlingsplan till kommunstyrelsen den 30 augusti, innan svar
avlämnas till Arbetsmiljöverket där Timrå kommun beskriver hur vi uppfyller kraven.
Ärendet
Arbetsmiljöverket har uppmärksammat brister gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet rörande
verksamhetsåret 2021. Timrå kommun behöver därför undersöka i vilka delar av verksamhet som
den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet inte har genomförts, identifiera
åtgärder och ta fram en handlingsplan för att åtgärda det som inte kan hanteras direkt.
Timrå kommun ska besvara inspektionsmeddelandet till Arbetsmiljöverket. Kommunstyrelsen tar
ställning till dokumenterade brister och åtgärdsförslag i handlingsplan som svar på arbetsmiljöverkets
inspektionsmeddelande.
Beslutsunderlag
Inspektionsmeddelande Arbetsmiljöverket
Protokollsutdrag till
Samtliga förvaltningar
HR
Exp

/

Postadress
861 82 Timrå

2022

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-16 32 04
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret
Handläggare

Datum

Diarienummer

Anna Hemmingsson

2022-05-23

KS/2022:254

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Andreaz Strömgren
Kommunchef

Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-16 32 04
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret
Handläggare

Datum

Diarienummer

Anna Hemmingsson

2022-05-23

KS/2020:108

Kommunstyrelsen

Information om avslutat ärende - Arbetsmiljöverket
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna informationen och lägga avslutningsbrevet till handlingarna.
2. Avsluta arbetsmiljöverkets tillsynsärende.
Ärendet
Arbetsmiljöverket har ställt krav på Timrå kommun att rätta till vissa brister i arbetsmiljön.
Med utgångspunkt i fyra stickprovsinspektioner, samt en återföringsinspektion, bedömer
Arbetsmiljöverket att Timrå kommun uppfyller de ställda kraven och har därmed avslutat ärendet
Beslutsunderlag
Avslutsbrev Arbetsmiljöverket
Protokollsutdrag till
Exp

/

2022

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Andreaz Strömgren
Kommunchef

Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-16 32 04
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret
Handläggare

Datum

Diarienummer

Andreaz Strömgren

2022-04-14

KS/2022:191

Kommunstyrelsen

Det nya säkerhetsläget och påverkan på verksamheten 2022:
prioritering för att klara samhällsviktig verksamhet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna informationen om kommunledningskontorets scenarioplanering.
2. Fastställa förvaltningens förslag till prioriteringar för att klara samhällsviktig verksamhet
Ärendet
Parallellt med att krishanteringen för Covid har avslutats har kommunen startat upp ett
krisledningsarbete för det kraftigt försämrade säkerhetsläget på grund av kriget i Ukraina.
Krishanteringen inrymmer både beredskap och mottagande av ett stort antal flyktingar som ska
beredas en trygg och säker plats att vara på och skyndsamt agerande för att kunna upprätthålla
samhällsviktiga funktioner i ett ytterligare försämrat säkerhetsläge med stor påverkan på marknad
och transporter. Verksamheterna måste ha en beredskap att kunna bedriva verksamhet även när det
uppstår bristsituationer i elförsörjning, drivmedel och energi samt livsmedel.
För att upprätthålla Inriktnings- och samordningsfunktion – själva krisledningsarbetet – behöver även
förvaltningen prioritera ner och skjuta på angelägna uppdrag som inte bedöms påverka
samhällsviktiga funktioner, till förmån för krisledningsarbetet. I ärendet får kommunstyrelsen
information om förvaltningens scenarioplanering och får ta ställning till de prioriteringar som
bedöms nödvändiga för att klara av samhällsviktiga funktioner.
Ärendets tidigare behandling
Motsvarande hantering skedde i slutet av Covid-pandemin. Samma prioriteringar och överväganden
görs nu – KS 2022-02-08 § 43 Covid-19 och påverkan på verksamheten 2021/2022: prioritering för att
klara samhällsviktig verksamhet (KS/2022:65)
Beslutsunderlag
Scenarioplan Händelseutvecklingen i Europa
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunchefen
Exp

/

Postadress
861 82 Timrå

2022

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-16 31 23

2

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret
Handläggare

Datum

Diarienummer

Andreaz Strömgren

2022-04-14

KS/2022:191

Kommunledningskontorets överväganden – prioritering
Kommunledningskontoret har påbörjat uppföljning av 2021 och analyserat vilka uppdrag och
åtgärder som utförts och vilka som är pausade. I planeringen av aktiviteter enligt kommunstyrelsens
verksamhetsplan 2022-24 har förvaltningen även gjort en bedömning vilka aktiviteter som kan och
bör förskjutas/prioriteras ner på grund av Covid-19 med omfattande krisledningsarbete, prioriterat
stöd enligt förvaltningarnas behov och vissa omfördelning av resurser för att kunna bemanna
prioriterad verksamhet under hög sjukfrånvaro:
• En tydlig marknadsföring av boendekommunen Timrå: Fas ett är slutförd med
medborgarundersökning, analysfas 2 avslutades under januari/februari och avrapporterades
till kommunstyrelsen 8 februari 2022. Förvaltningen bedömer det nödvändigt att därefter
avvakta till kvartal 3 med att planera för konkreta åtgärder och kommunikativa insatser.
Kommunikationsfunktionen behöver arbeta 20 % av tillgänglig tid på veckobasis med
krisledning och nytt säkerhetsläge. Det skapar arbetsanhopning och befintlig sjukskrivning
kräver hård prioritering. Det behövs tid för att hantera arbetsanhopning och återgång till ett
mer normalt läge för att kunna planera och därefter genomföra kommunikations- och
marknadsinsatser för att stärka platsvarumärket. Under kvartal 2 kommer eventuellt viss
planering och insamling av material (sommarbilder) ske men kampanjer planeras till kvartal 3
och 4.
• Översyn av ny inköpsorganisation: Arbetet prioriterades i 2021 års verksamhetsplan. Under
2021 har upphandlingsfunktionen setts över, samverkan med Sundsvall går i kvartal 2 över i
operativt samarbete. På grund av hög belastning i verksamheten, omfattande materialbrist
under det gångna året med särskilt inköpsstöd på grund av pandemin har inte översyn av
inköpsorganisationen kunnat genomföras. Kommunledningskontoret bedömer att det bör
avvakta att krisledningsarbetet avslutas samt att Sundsvall med start i maj börjar utföra
upphandlingstjänsterna. Inköpsorganisation kan med fördel samordnas med rutiner och
förhållningssätt samt uppföljning i Sundsvall. Att tydligt strukturera hur inköp ska göras och
följas upp bedöms fortfarande ha stor potential för en effektiv resursanvändning och
minskade kostnader i verksamheten.
• Digital färdplan: Under 2021 slutfördes Timrå kommuns största IT-projekt någonsin, Modern
IT i skolan. Det har inneburit en stor arbetsanhopning inom andra IT-områden. Färdplanen
för att digitalisera verksamheterna har generellt förskjutits i verksamheterna på grund av
pandemin. Förvaltningen bedömer att vi behöver stanna upp, fokusera på arkitektur för både
IT och verksamhetsutveckling, och återbesätta vakant tjänst, för att på nytt starta ett hållbart
och långsiktigt digitaliseringsarbete. På kort sikt innebär det en mer långsam framdrift av
önskvärd effektivisering med stöd av IT/digitalisering. Arena digitalisera i
verksamhetsplaneprocessen ställs in under våren 2022. Nämndernas arbete med strategin
digitalisera fortgår alltjämt.
• Digitala personalakter och digital ”on-boarding”: Kommunledningskontoret har i dialog med
kommunens verksamheter identifierat en stor effektiviseringspotential i ett digitalt flöde av
personalrelaterad information kopplat till anställda, både under anställningen och i
rekryteringsprocessen samt introduktionen (on-boarding). Arbetet har inte kunnat prioriteras
under 2021. I planeringen för 2022 prioriteras digitala flöden med e-signeringstjänst och
Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-16 31 23
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret
Handläggare

Datum

Diarienummer

Andreaz Strömgren

2022-04-14

KS/2022:191

pilot/testprocess för e-tjänster. Förvaltningen tittar på kraftsamling och resursförstärkning för
att kunna gå vidare med införandeprojekt under kvartal 3-4, men avvaktar arbetet under
kvartal 2 för att planera för hösten. Arbetet med digital signering genomförs enligt plan och
sjösätts för piloten e-tjänster under kvartal 2.
• Kris och säkerhet: Samma funktion som arbetar med strategiskt och långsiktigt arbete för kris
och säkerhet samt civilt försvar bemannar även direkt inriktnings- och samordningsfunktion
under denna kris. Det innebär att prioriterad verksamhetsplan för risk- och sårbarhet,
kontinuitetsplanering samt civilt försvar inte har kunnat utföras i planerad hastighet.
Resurserna som är avsatta för det strategiska och långsiktiga arbetet bedöms arbeta 20-50 %
med den direkta krishanteringen. Det kommer att skjuta på aktiviteter i det strategiska och
långsiktiga arbetet. Förvaltningen söker sätt att resursförstärka och omfördelar arbetsuppgifter
för att kunna bedriva det förebyggande arbetet med kontinuitetsplanering och
gråzonshantering enligt plan.
• Näringsliv: Resurser för näringslivsverksamhet kan komma att prioriteras om till stöd för
inriktnings- och samordningsfunktion – administration och kommunikation – om övriga
förvaltningar behöver mer stöd och sjuktalen ökar. Resurser kan behöva ianspråktas för att
klara bemanningen av samhällsviktig verksamhet. Inte minst kan kommunikationsresurs
behöva användas centralt på kontoret om läget försämras. För kontoret skjuts framtagande
och behandling av ny Näringslivspolicy, efter genomförande av 100 möten på 100 dagar och
Svenskt näringslivs presentation av årets enkätsvar och ranking, till hösten 2022.
Genom dessa prioriteringar bedöms övriga prioriterade aktiviteter och åtgärder i kommunstyrelsens
verksamhetsplan för 2022-2024 kunna upprätthållas och genomföras enligt plan. Kärnverksamhet
inom samhällsenhet och näringsliv genomförs enligt politisk prioritering och inriktning och stöd till
verksamheterna prioriteras. Fortsatt arbete med genomförande av den nya styrningen, samt nya
startade processer för verksamhetsplan och budgetarbete kan även upprätthållas och prioriteras.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Andreaz Strömgren
Kommunchef
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Bakgrund
Till följd av Rysslands angrepp på Ukraina har många människor tvingats fly sitt land för
att söka trygghet och säkerhet på annan plats. Den i allt övervägande delen av de som flyr
är kvinnor och barn under 18 år.
EU har aktiverat det så kallade massflyktingdirektivet som ger Människor som flyr från
Ukraina asylstatus i EU-länder fram till och med 2023-03-04.
Antalet människor som söker sig till Sverige ökar nu snabbt.
Kommunchefen har gett ISF-stöd att ta fram scenarier för planering och etablering av
genomförandeförmåga i förvaltningarna för de krav som kommunen ställs inför med
anledning av flyktingsituationen.
Scenarierna ska även innefatta underlag för olika störningar som vår kommun utsättas för
under pågående arbete med att ge de flyende människorna det stöd som är vårt uppdrag att
ge.

Genomförande
Scenarierna är tänkta att användas som underlag för samtliga förvaltningar i deras egen
planering och genomförandearbete inom ramen för förvaltningens uppdrag.
Förvaltningarna upprättar sedan egna planer för sitt eget genomförande.
Kopia på förvaltningsvisa planer delges ISF_stöd för kännedom.
Varje förvaltning ansvarar för eget genomförande. ISF är forum för övergripande
gemensam samordning.
Samverkansinitiativ tillämpas, dvs om en förvaltning har ett behov av samverkan för att
lösa sitt uppdrag eller om en förvaltning ser att de kan bistå till lösningar i andra
förvaltningars verksamheter förutsätts att initiativ tas för att förbättra vår gemensamma
förmåga.
ISF_stödet bistår efter beslut i ISF.

Rapportering
Rapportering av utförd planering sker per mail till lagesbild@timra.se

Informationssäkerhet
Förvaltningen ansvarar för bedömning av planens slutgiltiga innehåll beträffande sekretess
och eventuella känslig uppgifter. För stöd i bedömning kontaktas stabschef/ISF-stöd.

Planeringsscenarios
Scenario 0 – Timrå blir en ”transitkommun” för flyktingar på väg
någon annanstans
Beroende på hur Migrationsverket väljer att placera de personer som vill stanna i
Sverige antingen genom att åberopa massflyktingdirektivet alternativt söka asyl i
Sverige kan det påverka Timrå kommun på olika sätt.
I det här scenariot väljer Migrationsverket att inte handla upp några mer
omfattande boenden i vår kommun utan använder Andra lösningar. Vår roll kan
då komma att bestå i att erbjuda evakueringsboenden för människor på väg vidare
till andra platser i landet. Dessa personer kan då förväntas stanna här en kort
period, från några enstaka dagar till någon vecka.
De människor som väljer att lösa sitt boende på egen hand (så kallade EBO-platser)
kan komma att bo i vår kommun. Hur många det kan tänkas bli går i dagsläget
inte att ha en uppfattning om.
Kommunens huvuduppgift blir i så fall att med kort varsel, inom 24 timmar,
kunna färdigställa evakueringsplatser enligt de utfästelser som vi gjort via
Länsstyrelsen. I dagsläget (2022-03-18) har vi erbjudit oss att anordna 50 platser.
Behovet av att verka för samordning av frivilliginitiativ i vår kommun och att
aktivt sprida information gäller även detta scenario.
Scenario 0
Förvaltning X: Verksamhet inom förvaltning X

Insats
ISF

ISF stöd

EVAK-boenden
Uppdrag till FRG

Genomförande
Använda mötesmatta,
fastställa lägesbild,
inriktningsbeslut och
samordna hanteringen
Upprätta funktion, håll
lägesbild aktuell, verkställ
ISF-uppdrag
Håll beredskap att aktivera
och etablera fysiskt.
Aktivera inom avtal, ge
uppdrag, utöva ledning,
följ upp.

Ansvarig funktion/roll
Kommunchef

Stabschef
Kommunikationsansvarig
KC/ISF-stöd/KoT/BoU
Säkerhetschef

Påverkansgrad:
Kritisk
påverkan (5)

Allvarlig
påverkan (4)

Betydande
påverkan (3)

Måttlig
påverkan (2)

X

Ingen
påverkan (1)

Uppgift
saknas (0)

Scenario1 – faktisk situation 20220315
I scenariot Får Timrå stå värd för en proportionell andel av de flyktingar som
kommer till Sverige.
Tabellen visar ett tänkt antal personer som kommer varav fördelningen av barn i
olika skolåldrar.
Fram till 220315 Förklaring
3 000 000 Antal flyktingar som lämnat/beräknas fly från Ukraina
90 000
Solidariskt ansvarstagande i Europa. Sveriges ekonomi utgör 3 % av EU´s totala ekonomi
225
Timrå utgör 2,5 promille av Sveriges befolkning. Vår solidariska del av Sveriges 3 %.
81
Varav barn (0-18 år) = 36 % av alla som flyr är barn enligt senaste statistiken
5
Barn/elever per årskull 1-18 år om barnen fördelas jämnt
23
Barn i förskolan (1-5 år)
5
Barn i förskoleklass (6 år)
27
Barn i låg- och mellanstadieålder (7-13)
14
Barn i högstadieålder (13-16)
14
Barn i gymnasieålder (16-19)

Scenario 1
Förvaltning X: Verksamhet inom förvaltning X

Insats

Genomförande

Ansvarig funktion/roll

ISF

Använda mötesmatta,
fastställa lägesbild,
inriktningsbeslut och
samordna hanteringen
Upprätta funktion, håll
lägesbild aktuell, verkställ
ISF-uppdrag
Håll beredskap att aktivera
och etablera fysiskt.
Aktivera inom avtal, ge
uppdrag, utöva ledning,
följ upp.
Förse elever i
högstadiet/gymnasiet med
elevdatorer. Maxkapacitet:
ca 20 maskiner.

Kommunchef

ISF stöd

EVAK-boenden
Uppdrag till FRG

Elevdatorer

Stabschef
Kommunikationsansvarig
KC/ISF-stöd/KoT/BoU
Säkerhetschef
VU IT

Påverkansgrad:
Kritisk
påverkan (5)

Allvarlig
påverkan (4)

Betydande
påverkan (3)

Måttlig
påverkan (2)

Ingen
påverkan (1)

Uppgift
saknas (0)

X
Scenario 2 – 5 miljoner människor flyr från Ukraina
I scenariot Får Timrå stå värd för en proportionell andel av de flyktingar som
kommer till Sverige.
Tabellen visar ett tänkt antal personer som kommer varav fördelningen av barn i
olika skolåldrar.
Prognos 1
5 000 000
150 000
375
135
8
38
8
45
23
23

Förklaring
Antal flyktingar som lämnat/beräknas fly från Ukraina
Solidariskt ansvarstagande i Europa. Sveriges ekonomi utgör 3 % av EU´s totala ekonomi
Timrå utgör 2,5 promille av Sveriges befolkning. Vår solidariska del av Sveriges 3 %.
Varav barn (0-18 år) = 36 % av alla som flyr är barn enligt senaste statistiken
Barn/elever per årskull 1-18 år om barnen fördelas jämnt
Barn i förskolan (1-5 år)
Barn i förskoleklass (6 år)
Barn i låg- och mellanstadieålder (7-13)
Barn i högstadieålder (13-16)
Barn i gymnasieålder (16-19)

Scenario 2
Förvaltning X: Verksamhet inom förvaltning X

Insats
ISF

ISF stöd

EVAK-boenden

Uppdrag till FRG

Elevdatorer

Genomförande
Använda mötesmatta,
fastställa lägesbild,
inriktningsbeslut och
samordna hanteringen
Upprätta funktion, håll
lägesbild aktuell,
verkställ ISF-uppdrag
Håll beredskap att
aktivera och etablera
fysiskt.
Aktivera inom avtal, ge
uppdrag, utöva ledning,
följ upp.
Förse elever i
högstadiet/gymnasiet
med elevdatorer.
Maxkapacitet: ca 20
maskiner. BRIST
uppstår!

Ansvarig aktör
Kommunchef

Stabschef
Kommunikationsansvarig
KC/ISF-stöd/KoT/BoU
Säkerhetschef
VU IT

Scenario 2
Förvaltning X: Verksamhet inom förvaltning X

Insats
Ge aktivt stöd till
förvaltningar med behov

Genomförande
Bromsa annan
pågående verksamhet
som kan vänta och
omfördela resurser till
behov som finns

Ansvarig aktör
KC/KLK

Påverkansgrad:
Kritisk
påverkan (5)

Allvarlig
påverkan (4)

Betydande
påverkan (3)

X

Måttlig
påverkan (2)

Ingen
påverkan (1)

Uppgift
saknas (0)

Scenario 3 – 10 miljoner människor flyr från Ukraina
I scenariot Får Timrå stå värd för en proportionell andel av de flyktingar som
kommer till Sverige.
Tabellen visar ett tänkt antal personer som kommer varav fördelningen av barn i
olika skolåldrar.
Flyktingvågsberäkning
Prognos 2 Förklaring
10 000 000 Antal flyktingar som lämnat/beräknas fly från Ukraina
300 000
Solidariskt ansvarstagande i Europa. Sveriges ekonomi utgör 3 % av EU´s totala ekonomi
750
Timrå utgör 2,5 promille av Sveriges befolkning. Vår solidariska del av Sveriges 3 %.
270
Varav barn (0-18 år) = 36 % av alla som flyr är barn enligt senaste statistiken
15
Barn/elever per årskull 1-18 år om barnen fördelas jämnt
75
Barn i förskolan (1-5 år)
15
Barn i förskoleklass (6 år)
90
Barn i låg- och mellanstadieålder (7-13)
45
Barn i högstadieålder (13-16)
45
Barn i gymnasieålder (16-19)
Scenario 3
Förvaltning X: Verksamhet inom förvaltning X

Insats

Genomförande

Ansvarig aktör

ISF

Använda mötesmatta,
fastställa lägesbild,
inriktningsbeslut och
samordna hanteringen
Upprätta funktion, håll
lägesbild aktuell,
verkställ ISF-uppdrag
Håll beredskap att
aktivera och etablera
fysiskt.
Aktivera inom avtal, ge
uppdrag, utöva ledning,
följ upp.
Förse elever i
högstadiet/gymnasiet
med elevdatorer.
Maxkapacitet: ca 20
maskiner. BRIST
uppstår!

Kommunchef

ISF stöd

EVAK-boenden

Uppdrag till FRG

Elevdatorer

Stabschef
Kommunikationsansvarig
KC/ISF-stöd/KoT/BoU
Säkerhetschef
VU IT

Scenario 3
Förvaltning X: Verksamhet inom förvaltning X

Insats
Ge aktivt stöd till
förvaltningar med behov

Genomförande
Bromsa annan
pågående verksamhet
som kan vänta och
omfördela resurser till
behov som finns.

Ansvarig aktör
KC/KLK

Påverkansgrad:
Kritisk
påverkan (5)

Allvarlig
påverkan (4)

X

Betydande
påverkan (3)

Måttlig
påverkan (2)

Ingen
påverkan (1)

Uppgift
saknas (0)

Scenario 4 -störningar i verksamheterna
Utöver de människor som söker sig hit för skydd mot det pågående kriget kan vi
förvänta oss ytterligare påverkan på vårt normala arbetssätt.
De redovisade störningarna ska ses som exempel för att i första hand hjälpa igång
fantasin i några viktiga områden. Exemplen är inte heltäckande utan egen
verksamhetskunskap kommer att behövas för att ge rätt dimensioner till frågorna
samt att även hitta andra störningar som det behöver skapas handlingsberedskap
inför.
Livsmedelsförsörjning
Påverkan i livsmedelsförsörjningen kan beskrivas så här:
 Leveranstider fördubblas
 Leveranstider tredubblas
 Om Priserna ökar med 20 procent på 24 månader så kommer kostnaderna
öka med 5,3 mnkr fördelat på livsmedel 4,5 mnkr, transporter 0,4 mnkr
samt förbrukningsmaterial 0,4 mnkr
 Färskvarubrist: - 10 % under 18 månader från hösten -22
Drivmedel
Drivmedelsförsörjningen kan påverkas så här:
Timrå kommun har ingen bunkring av drivmedel via cisterner, depåer eller någon
form av tankar. Max lagring för bränsle är 450 liter eller högst 1000 liter i IBC
behållare. Lagring av bensin och diesel är vansklig pga brandfara och att man inte
bör förvara längre än 12 månader. Timrå kommun upphandling avser bara rabatt
på kort för tankning och ger ingen hjälp vid kris. Bilden visar en IBC behållare för
1000l disel






Prisökning 30 % innebär en ökad kostnad på 3,1 mnkr
Prisökning 50 % innebär en ökad kostnad på 3,6 mnkr
Bristsituation: - 20 % under 6 månader
Bristsituation: - 40 % under 6 månader

Elkostnader
Elkostnadernas utveckling till följd av energibrist i Europa kan tänkas se ut så här
från kommande kallperiod:
 Prisökning 30 % innebär en ökad kostnad på 18,5 mnkr




Prisökning 50 % innebär en ökad kostnad på 21,3 mnkr
Bristsituation: - 15 % under vinterhalvåret

Cyberhot
Yttre hot förekommer normalt i viss omfattning sedan relativt lång tid tillbaka.
Med anledning av krisen kan den förväntas öka. Det skulle kunna se ut så här:
 Tele- och datasystem slås ut i regionen. Totalt avbrott 1 vecka. Regelbundet
återkommande störningar.
 Ransomwareattack på kommunens datorer: Driftstopp i 1 vecka/tillfälle.
 Stor livsmedelskedja drabbas också av störningar i 1 vecka, återkommande.
 Desinformationskampanjer som syftar till att misskreditera offentliga
aktörer och undergräva förtroendet för dem, 1 händelse som pågår i två
månader, återkommande aktiviteter från extern aktör.
Scenario 4
Förvaltning KLK Verksamhet inom förvaltning HR

Insats
HR

Genomförande

Ansvarig aktör

Pausa alla utvecklingsarbeten
Rekrytera extra personal

OK
Rekrytera in
extrapersonal utifrån
förvaltningarnas behov
av utökad
personalstyrka
Tillämpning av ett leda
och fördela arbete i
krissituation
Utlån/förflyttning av
medarbetare

HR
HR

Kommunikation

Kommunchef/Kommunikation

Kommunikation

Kommunchef/Kommunikation

Bistå chefer gällande förflyttning
av medarbetare
Låna ut HR medarbetare till övrig
arbetstyngd enhet tex
kommunikation

HR
HR

Kommunikationsfunktionen
Stort informationsbehov såväl
internt som externt, därför pausa
utvecklingsarbeten, aktiviteter och
övriga arbeten. Fokus på krisen och
samhällsinformation.
Det blir viktigt att skapa trygghet
och minska oro i samhället.
Timrå kommuns tre
kommunikatörer i central
organisation fokuserar tillsammans
på krisen och jobbar med den,

Scenario 4
Förvaltning KLK Verksamhet inom förvaltning HR

Insats

Genomförande

Ansvarig aktör

Förbereda kommunikationsresurs
från upphandlad leverantör, med
möjlighet att hoppa in och jobba
heltid med krisen. Förnyad
konkurrensutsättning av de tre
som är upphandlade.

Kommunikation

Kommunchef/Kommunikation

Intern kommunikation
Målgrupp: medarbetare

(telefon- och
datasystemen
utslagna)
Kommunikation

Förvaltningschefer

Medarbetare

Förvaltningschefer

sitter tillsammans och jobbar
samordnat. Samverkan sker med
skolans kommunikatör, stöd i ISF.
Därifrån stöttas nyckelpersoner
och förvaltningar med
kommunikation. Ev. skiftgång vid
långvarig kris.

Fysiska träffar vid utsedda
samlingspunkter vissa tider varje
dag för synkning:
förvaltningschefer, ISF-stöd, andra
nyckelpersoner. Med syfte att dela
lägesbilder och kalibrera oss mot
aktuellt läge.
Medarbetare bärare av
informationen och hjälpa till att
sprida till grannar, släkt, vänner
och familj, "tillsammans". Från
mun till mun-metoden.
Extern kommunikation,
målgrupper: barn och
vårdnadshavare, brukare och
anhöriga, övriga medborgare samt
företag och föreningar
P4 Västernorrland viktig partner
att förse med information och få
hjälp att sprida till medborgarna i
samhället.
Fysiska
träffar/informationspunkter på
utsedda strategiska platser där folk
rör sig: Coop, torget, biblioteket,

(telefon- och
datasystemen
utslagna)
Kommunikation

Respektive
förvaltning/Kommunikation

Samordnas av
kommunikation

Berörda förvaltningar

Scenario 4
Förvaltning KLK Verksamhet inom förvaltning HR

Insats

Genomförande

Ansvarig aktör

Stöds av
kommunikation
Samordnas av
kommunikation
FRG
Kundtjänst

Barn- och utbildningsförvaltningen

kundtjänst i kommunhuset,
badhuset, gym, skolor, boenden,
med flera.
Muntlig information.
Från mun till mun-metoden.
Skicka hem information via elever
till vårdnadshavare
Skicka information via brukare till
anhöriga
Sätta upp anslag vid allmänna
platser
Samverkanspartners:
Frivilliga Resursgrupper

Socialförvaltningen
Kommunikation

ISF-stödet/
Kommunikation

Verksamhetsstöd och VUIT
Skapa prioritetsordning för
nödkraft inom kommunhuset Säkra reserv-/manuella rutiner för
viktiga verksamheter som inte får
stanna pga driftsstörningar
Angrepp på datorer

Angrepp på Fibernätverk

Angrepp på annan kommunikation

Besluta vilka kritiska
verksamheter ska ges
förtur till nödkraft
Ansvariga
chefer/funktioner
skapar förutsättningar
inom sina resp
ansvarsområden.
Bevakning och
skadeavhjälpande
verksamhet via vår
leverantör Advania
Våra leverantörer
felsöker och åtgärdar
det som åligger dem.
Handlingsberedskap
för våra egna delar.
Alternativa
kommunikationssätt/vägar via Rakel,
FRG/FFO.
Uppdatera behovet av
Rakelapparater

KC/Säkchef
FC/EC/FA

VUIT, ansvariga chefer

VUIT

Säkerhetschef/säkerhetsskyddschef
VU IT
Säkerhetschef

Scenario 4
Förvaltning KLK Verksamhet inom förvaltning HR

Insats

Genomförande

Ansvarig aktör

Prioritera vad som vid brist ska få
tillgång till bränsle

Reservkraft
kommunhuset
Posttransporter

FC/KLK

Bemanningsplan för ISF
och ISF-stöd, viktigt
med fysiska möten för
kommunikation och
avstämning lägesbild
Aktivering av
krisledningsnämnd,
behov av förstärkt
bemanning med avrop
av resurs från
verksamhetsstöd för
back up
nämndsekreterare och
dokumentation ISF,
beredskap att kalla på
annat sätt om inte
el/digital
kommunikation
fungerar, analog
anslagstavla och
postgång. Fysiska
möten i ledningslokal,
Polstjernan med MRF
Björneborgsgatan som
ersättningslokal.

Kommunchef

Ledning och stab
Upprätthålla ISF

Politisk verksamhet

Kommunchef

Påverkansgrad:
Kritisk
påverkan (5)

Allvarlig påverkan
(4)

Betydande
påverkan (3)

X

x Kommunikation

x

Ledning och stab

Måttlig
påverkan
(2)

Ingen
påverkan (1)

Uppgift
saknas (0)

Olika nivåer av påverkan beroende på vilken händelse som inträffar och hur länge
den pågår.

Andra händelser att ta hänsyn till










Hög arbetsbelastning på vissa medarbetargrupper, nyckelbefattningar i
förvaltningarna samt i ISF/ISF-stöd och förvaltningarnas krisledningsstaber.
Sjukfrånvaro ökar med 10 % under tre månader juni - oktober.
Omtag i pandemin på grund av ökad andel ovaccinerade i samhället.
Medför ökad frånvaro pga. restriktionerna.
Konflikter mellan Ukrainska och Ryska medborgare uppstår på
förläggningarna. Medför akuta insatser från kommunen och behov av att
hitta alternativa boende för vissa människor. Kommunen behöver allokera
resurser för att bistå Migrationverket.
Till följd av läget i Ryssland kommer också ryska medborgare till vårt land
för att söka asyl. Vilka hänsyn behöver vår kommun ta till det?
Missnöjesyttringar i samhället på grund av det stora fokus som flyktingarna
får – vad skulle det betyda för oss som kommun?
Behovet av en allmän ”vaksamhetshöjning” i samhället – hur påverkar det
oss ur ett informations-/kommunikationsperspektiv?
Möjligheten till kommunikation på andra språk, Ukrainska och Ryska i
första hand. Behov hos oss?
Näringslivet påverkas av det som sker – vad kan hända? Vad betyder det för
oss som organisation?

Idéer på åtgärder:
Gemensamma




Gör förvaltnings- och organisationsgemensam konsekvensbeskrivning och
åtgärdsplanering för:
o Brister i drivmedel och elförsörjning.
o Störningar i IT/kommunikation
o Desinformationskampanjer
För KLK: gör förvaltningsgemensam åtgärdsplanering för identifierade
risker och enhetsvisa föreslagna åtgärder (som. tex. stabsarbetsplaner, ökad
sjukfrånvaro, m.fl.).

Verksamhetsstöd/VUIT




Gör stabsarbetsplaner för viktiga funktioner och säkra bemanning över tid.
Överväg att aktivera krisledningsnämnden
Säkra lagerhållning för Covid-relaterad utrustning (t.ex. munskydd,
handsprit, snabbtester, o.likn.)







Säkra tillgång till språkstöd/tolkstöd/översättningshjälpmedel så nödvändig
skriftlig kommunikation kan ges på andra språk.
För ett aktivt samtal kring vilka manuella rutiner vi behöver säkra/etablera
för att hålla nödvändig samhällsviktig verksamhet igång med manuella
rutiner
Gör prioritetslista vad vi ska bromsa in och hur om behovet uppstår.
Vilka behöver vi samverka med vid missnöjesyttringar i samhället? Hur
etablerar vi kontakter i förväg för de vi ev. inte har kontakter med idag?

Stöddokument/Bilagor
I arbetet med att förstå och beskriva påverkansgrad och vilka konsekvenser
påverkan kan ge är det bra att utgå från gemensamma begrepp och
värderingsgrunder.
Här beskrivs de referensvärden som vi använder i liknande sammanhang inom vår
organisation.
Kriterier för påverkansgrad

Kriterier för påverkansgrad
Kritisk påverkan ☐
[Följande tre kriterier är uppfyllda: Verksamheten kan ej genomföras enligt plan, lagstadgade och andra krav
uppfylls ej. Tillgängliga resurser är uttömda och nya kan ej tillföras eller omfördelas. Belastningen på
personal eller funktioner/verksamheter är övermäktig.]

Allvarlig påverkan ☐
[En eller två av kriterier för kritisk påverkan är uppfylld]

Betydande påverkan ☐
[Följande tre kriterier är uppfyllda: Verksamheten genomförs delvis enligt plan, lagstadgade och andra krav
uppfylls endast till del. Tillgängliga resurser är ansträngda. Belastningen på personal eller
funktioner/verksamheter börjar bli övermäktig.]

Måttlig påverkan ☐
[En eller två kriterier för betydande påverkan är uppfylld]

Ingen påverkan ☐
[Följande tre kriterier är uppfyllda: Verksamheten genomförs enligt plan, lagstadgade och andra krav
uppfylls. Tillgängliga resurser är tillfyllest. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter ej
övermäktig.]

Kriteriemodell för kontinuitetshantering

Kriteriemodell för Timå kommun
KONSEKVENS

Begränsade
konsekvenser

Betydande
konsekvenser

Allvarliga
konsekvenser

Mycket allvarliga konsekvenser

Liv och hälsa
(Människa)

Försumbar
personskada
(fysisk eller
psykisk). Ingen
vård eller
sjukskrivning

Personskada
(fysisk eller
psykisk). Vård
eller sjukskrivning
krävs

Allvarlig
personskada
(fysisk eller
psykisk) med
bestående men
eller dödsfall
enstaka drabbade

Mycket allvarlig personskada (fysisk
eller psykisk) med bestående men
eller dödsfall. Många drabbade

Samhällets
funktionalitet och
grundläggande
värden

Försumbar
påverkan på
samhällets
funktionalitet och
förmågan att
upprätthålla
grundläggande
värden

Påverkan på
samhällets
funktionalitet och
förmågan att
upprätthålla
grundläggande
värden

Kännbar påverkan
på samhällets
funktionalitet och
förmågan att
upprätthålla
grundläggande
värden

Allvarlig påverkan på samhällets
funktionalitet och förmågan att
upprätthålla grundläggande värden

Kommunens
attraktivitet
(Varumärke)

Försumbar
påverkan på
kommunens
attraktivitet.

Påverkan på
kommunens
attraktivitet.

Kännbar påverkan
på kommunens
attraktivitet.

Allvarlig påverkan på kommunens
attraktivitet.

Miljö och
egendom

Försumbar skada
på luft, mark, sjö
eller
egendom/näringsverksamhet
Försumbar
återställningskostn
ad i tid och pengar

Skada på luft, mark,
sjö eller
egendom/näringsverksamhet
Låg återställningskostnad i tid och
pengar

Omfattande skada
på luft, mark, sjö
eller
egendom/näringsverksamhet
Hög återställningskostnad i tid och
pengar

Allvarlig eller permanent skada på luft,
mark, sjö eller egendom/näringsverksamhet
Oförsvarlig återställningskostnad i tid
och pengar

Ändamålsenlig
och effektiv
verksamhet
(Ekonomi)

Försumbar
finansiell skada
Verksamheten kan
upprätthållas enligt
fastställda mål

Finansiell skada
Kortsiktiga avsteg
måste göras från
fastställda mål

Kännbar finansiell Allvarlig finansiell skada. Flerårig
skada.
påverkan på möjligheten att nå
fastställda mål
Fastställda mål
uppfylls inte under
verksamhetsåret

Regelefterlevnad
(Lagkrav)

Kortsiktigt avsteg
från interna
styrdokument,
externa
rekommendationer
och övriga
regelverk

Brott mot interna
Lagbrott, böter
styrdokument,
eller vite i
externa
straffskalan
rekommendationer
och övriga
regelverk möjligt
skadeståndskrav

KATEGORI

Egna områden

Mycket allvarligt lagbrott, fängelse i
straffskalan
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret
Handläggare

Datum

Diarienummer

Hans Jonsson

2022-05-20

KS/2022:196

Kommunstyrelsen

Redovisning av internlån per 20220630
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Godkänna redovisnings av internlån per 220630
Ärendet
Kommunledningskontoret har upprättat sammanställning per 220630 rörande kommunens
internlån.
Inga nya lån har beviljats, aktuellt lånevärde är 394 000 kr.
Beslutsunderlag
Redovisning av internlån per 220630
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Ekonomienheten
Exp

/

2022

Kommunledningskontoret
Andreaz Strömgren
Kommunchef

Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-163371

REGISTER

2022-06-30

Av internbanken utlämnade lån

Motpart

Ändamål

Kultur- och tekniknämnd

Pistmaskin, Skönviksbacken

TOTALT

Medgivet
lånebelopp

2 200 000
2 200 000

Lån upptaget

Löptid

2014

10

Lånetyp

Annuitet

Aktuell
låneskuld

394 000,00
394 000,00

Objekt

61219
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Tjänsteskrivelse
Näringslivskontoret
Handläggare

Datum

Diarienummer

Fredrik Eriksson

2022-05-20

KS/2022:229

Kommunstyrelsen

Ansökan om medfinansiering Leader Mittland Plus 2023-2027
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Förlänga finansieringsperioden för Leader Mittland Plus med fem år till 2027.
2. Finansiering sker inom Näringslivskontorets budgetram med 365 000:- per år.
3. Uppdra till Kommunstyrelsens ordförande och till kommunchefen att underteckna
medfinansieringsintygen.
Ärendet
Leader Mittland Plus är en ideell förening för landsbygdsutveckling som med finansiering från EU
via Jordbruksverket verkar för landsbygdsutveckling. Timrå kommun är en av medfinansiärerna till
LEADERs verksamhet och uppmanar föreningar, organisationer och företag att söka finansiering för
landsbygdsutveckling här. Nuvarande samarbete har pågått sedan 2015, tidigare bedrevs samarbete
inom Timrå Leaderbygd.
Leader har under dessa år varit en framgångsfaktor för Timrås landsbygdsutveckling, då Timrås
företag och föreningar har varit duktiga att ansöka och varit väldigt duktiga på att initiera och driva
projekt.
Ärendets tidigare behandling
KS/2015:23
KS/2015:163
KS/2021:100
Beslutsunderlag
Ansökan om medfinansiering 2023-2027 Timrå
e-post Ansökan om medfinansiering Leader Mittland Plus 2023-2027
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Näringslivskontoret
Leader Mittland
Exp

/

2022

Kommunledningskontoret

Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Terminalvägen 10

Telefon
060-163407
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Tjänsteskrivelse
Näringslivskontoret
Handläggare

Datum

Diarienummer

Fredrik Eriksson

2022-05-20

KS/2022:229

Andreaz Strömgren
Kommunchef

Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Terminalvägen 10

Telefon
060-163407

Ansökan om medfinansiering
2022-04-25
Timrå kommun

Lokal medfinansiering Leader Mittland Plus 2023-2029
Tack för att ni är med och gör lokalt ledd utveckling möjlig genom partnerskapet i Leader
Mittland Plus under 2014-2022! Vi vill gärna jobba vidare i vårt partnerskap för
landsbygdsutveckling med leadermetoden också under 2023-2027, och härmed ansöker vi om
medfinansiering av genomförande av den lokala utvecklingsstrategin för leaderområdet Leader
Mittland Plus för 2023-2027.
Partnerskapet omfattar ideella föreningar, företag och offentliga organisationer som geografiskt
omfattar Bräcke, Ånge, Timrå och Sundsvalls kommuner. Med gemensamma krafter växlar vårt
partnerskap upp lokala och regionala offentliga resurser och bidrar till att landsbygden i området
kan utvecklas.
Bakgrund

I Regeringens Förslag till Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken
beskrivs den tematiska inriktningen för Leader:
”Insatserna inom Leader ska stärka den lokala befolkningens tillgång till infrastruktur och förbättra
levnadsvillkor inklusive fritid, kultur mm som utgör förutsättningar för attraktivt boende, ungas delaktighet,
företagsutveckling och civilsamhället. Leader kan till exempel stödja projekt som utvecklar det lokala näringslivet,
föreningslivet, attraktiva boendemiljöer och i övrigt goda livsmiljöer. Andra områden som kan stödjas är värdefulla
natur- och kulturmiljöer, besöksnäring, initiativ för smarta byar och samhällen (smarta landsbygder), miljö,
bioekonomi, klimatomställning och anpassning till klimatförändringarna eller liknande temaområden som är
viktiga för landsbygdernas utveckling och möter målen i GJP.”
I den strategiska planen skriver Regeringen ”Leader är den åtgärd i den strategiska planen som tydligast
syftar till att stimulera en bred landsbygdsutveckling.” Regeringens ambition är även att landsbygder i
hela landet ska omfattas av leaderområden.
Mot bakgrund av detta har lokala aktörer från ideell, privat och offentlig sektor i det geografiska
området på olika sätt bidragit i den demokratiska process som lett fram till en gemensam
utvecklingsstrategi för 2023-2027, en strategi som stämmer mycket väl med den tematiska
inriktningen i Regerings förslag till strategiska plan.

Leader Mittland Plus
Box 890, 851 24 Sundsvall
info@mittlandplus.se
Telefon: 070-316 23 66

www.mittlandplus.se

Ansökan om medfinansiering 2023-2027

Lokal och regional offentlig medfinansiering är en förutsättning för att kunna växla upp
europeiska och statliga medel inom ramen för programperiodens landsbygdsutveckling.
Medfinansieringen möjliggör lokala utvecklingsinsatser genom den lokala utvecklingsstrategin.
Denna ansökan om medfinansiering avser de fem år som programperioden omfattar, dvs 20232027. Den utvecklingsfrämjande verksamheten kommer dock att fortgå in i 2029 enligt de
riktlinjer från Jordbruksverket vi känner till idag.
Den sökta medfinansieringen från Timrå kommun är 365 000 kr årligen under 5 år, vilket är
samma årliga summa som under innevarande programperiod.
Ansökan om medfinansiering ställs till de fyra ingående kommunerna, Region Västernorrland och
Region Jämtland Härjedalen enligt följande fördelning.
Bräcke kommun
Ånge kommun
Timrå kommun
Sundsvalls kommun
Region Jämtland Härjedalen
Region Västernorrland

136 000 kr årligen
320 000 kr årligen
365 000 kr årligen
690 000 kr årligen
56 000 kr årligen
500 000 kr årligen

Tidplan

Vår förhoppning är att den nya utvecklingsstrategin kan ta vid sömlöst direkt där den pågående
avslutas, vilket enligt Jordbruksverkets tidplan skulle kunna vara 1 januari 2023.
Då det sista steget i ansökan om att starta leaderområde ska vara Jordbruksverket tillhanda den 15
oktober 2022 hoppas vi att frågan om medfinansiering kan lyftas ganska omgående så att
leaderområdet har ett besked och, vid ett positivt beslut, ett medfinansieringsintyg att skicka in
tillsammans med ansökan om att starta leaderområde. Det är dock möjligt att komplettera med
detta senare vid behov.
För Leader Mittland Plus

Erika Larsson Karinaho
Verksamhetsledare
Bilaga: Till Jordbruksverket inlämnad lokal utvecklingsstrategi för Leader Mittland Plus

Leader Mittland Plus är en ideell förening vars huvudsyfte är att verka som möjliggörare för landsbygdsutveckling med hjälp av
leadermetodens tre grundpelare underifrånperspektiv, partnerskap över sektorsgränser och nytänkande.

Leader Mittland Plus
Box 890, 851 24 Sundsvall
info@mittlandplus.se
Telefon: 070-316 23 66

www.mittlandplus.se

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

Vilken/vilka av kommunens övergripande mål anser förvaltningen
överensstämmer med ärendet och är i enlighet med kommunens vision 2025?
Tillväxt
Kommentar:
Service
Kommentar:
Livsmiljö
Kommentar: Leader Mittland Plus beviljar projektfinansiering genom EU och Jordbruksverket för
lokalt ledd utveckling i Timrå. Många av projekten handlar om landsbygdsutveckling och förbättrar
möjligheterna till rekreation i Timrå.
Medarbetaren
Kommentar:
Ekonomi
Kommentar:
Om inte, motivera varför beslutet ska tas;

Namn Fredrik Eriksson

Förvaltning Kommunledningskontoret/Näringslivskontoret

Ämne: Ansökan om medfinansiering Leader Mittland Plus 2023-2027
Från: Leader Mittland Plus - infobrevlåda <info@mittlandplus.se>
Till: kansli; Fredrik Eriksson
Mottaget: 2022-04-29 16:47:01
Hej!
Leader Mittland Plus ansöker härmed om medfinansiering för att genomföra den lokala
utvecklingsstrategin för 2023-2027. Strategin är framtagen av områdets lokala aktörer i bred
representation över sektorsgränser och den är inskickad till Jordbruksverket som en del av processen i
ansökan om att starta leaderområde från och med 2023.
För att starta nytt leaderområde och få tillgång till projektstöd för att genomföra den lokala
utvecklingsstrategin behövs lokal offentlig medfinansiering i någon form. Leader Mittland Plus ansöker
därför om medfinansiering från de offentliga aktörer som varit med och medfinansierat framtagandet av
strategin och som också varit partner i genomförandet av den nuvarande leaderstrategin 2014--2022.
Den kontanta medfinansieringen till leaderområdet växlas upp, och beroende på områdets totala
medfinansiering och Jordbruksverkets tilldelade budget för Leaderstrategierna kan områdets totala
projektstödsbudget bli upp till 10 mkr per år.
Exakt hur stor budget området tilldelas avgörs av Jordbruksverkets urvalskriterier och denna bedömning
pågår under 2022. Vår förhoppning är att leaderområdet får startbeslut och kan börja förverkliga
utvecklingsinsatserna redan i januari 2023.
Om ni vill få en ny presentation av det resultat innevarande leaderperiod lett till kommer vi gärna till er och
berättar.
Vi svarar förstås också gärna på era frågor. Tag i så fall kontakt med verksamhetsledare Erika Larsson
Karinaho på 070-316 23 66 eller erika.larsson@mittlandplus.se.
Bästa hälsningar
Leader Mittland Plus
genom Erika Larsson Karinaho
Verksamhetsledare
070-316 23 66
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret
Handläggare

Datum

Diarienummer

Hans Jonsson

2022-05-24

KS/2022:260

Kommunstyrelsen

Fyramånadersrapport Timrå kommun 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutat:
1. Godkänna fyramånadersrapport för Timrå kommun inklusive återredovisning i rapporten
kring uppdraget att uppmärksamma medarbetare (KS/2022:91 §67).
2. Kommunstyrelsen lägger nämndernas fyramånadersrapporten med godkännande till
handlingarna
Ärendet
Kommunens nämnder och förvaltningar har upprättat rapport över resultat per 30/4 samt gjort en
prognos för helåret 2022, både vad gäller bidrag till fullmäktiges målbilder och inriktningsmål samt
uppdrag och vad gäller ekonomisk resursanvändning. Av rapportens ekonomiska del framgår att
resultatet tom april-22 avviker positivt mot budget med 28,5 mnkr främst beroende på högre
generella statsbidrag än förväntat, realisationsvinster vid markförsäljning samt ej budgeterade
sjukersättningar pga covid-19.
De av styrelse/nämnder samt finansförvaltning avgivna ekonomiska prognoserna för helåret 2022 är
sammantaget en prognostiserad positiv avvikelse mot budget(10,5 mnkr) med 17,0 mnkr dvs ett
prognostiserat resultat om 27,5 mnkr vilket motsvarar 2,2 procent av skatter och generella statsbidrag
De kommunala målen om dels ett resultat om 1 % av skatter och generella statsbidrag, en oförändrad
eller positiv trend för soliditeten uppnås om prognosen blir resultat.
I rapporten finns en enklare uppföljning av verksamheten( mål, styrtal, uppdrag mm) enligt kommunens
styrmodell fr o m 2021.

Beslutsunderlag
Fyramånadersrapport Timrå kommun
Nämndernas fyramånadersrapporter
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Styrelser/nämnder
Revisionen
Exp

/

Postadress
861 82 Timrå

2022

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-163371
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Kommunledningskontoret
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Inledning
Syftet med denna rapport är att följa upp kommunens verksamhet och ekonomi
under januari – april för att säkerställa att kommunen är på rätt väg mot uppsatta
mål. Rapporten ska också tydliggöra vilka åtgärder som behöver vidtas samt vilka
förutsättningar som krävs för att nå målen per sista december.
Rapporten är en redovisning till kommunstyrelsens över kommunens samlade
verksamhet. Periodens utfall och helårsprognos jämförs med fullmäktiges beslut om
verksamhetsplan och budget 2022. Nämnderna har att följa ekonomin för att
analysera avvikelser både kring målen, uppdragen och ekonomin och utifrån det,
vid behov, vidta nödvändiga åtgärder

Så styrs Timrå kommun
Ett verktyg för att styra kommunens verksamhet är den årliga planeringen av verksamhet 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 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.
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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 samt nämndernas uppdrag utifrån reglementet, 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 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.
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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.

Uppföljning av kommunövergripande mål och uppdrag

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)
Timrå upplevs av medborgarna vara en trygg kommun. Trygghetsskapande insatser
görs i samverkan med kommun och polis enligt överenskommelse, men för att
förstärka arbetet med att låta barnen gå först, har en överenskommelse med Timrå
IK gjorts för ett långsiktigt hållbart och tryggare Timrå. Trygghetsvandringar
genomförs varje helg av Timrå IK och andra samarbetande föreningar och med
goda effekter på minskad skadegörelse och ökad dialog med ungdomar. Mervärdet
är att, likt företagsklimatet, skapa ett starkt föreningslivsklimat inom kommunen,
vilket skapar både samhörighet och samhällsnytta. Genom att involvera fler
medborgare i trygghetsskapandet främjas även medborgarinflytande i samhällslivet.
För att minska den negativa påverkan brottslighet har på företag har projektet
Tryggt näringsliv startats upp i samverkan med närliggande kommuner.
För att nå en ökad upplevd möjlighet att påverka samhällslivet behövs även
dialogskapande ytor mellan politik och allmänhet, där rådsfunktioner är en yta.
Förutsättningar för ökad möjlighet att påverka samhällslivet har förbättrats genom
att sammanträden för kommunfullmäktige nu finns tillgängliga för allmänheten
genom webbsändning.
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Barn och unga behöver göras mer delaktiga i kommunens utveckling. Därför driver
biblioteket ett projektarbete med fokus på barnkonventionen § 17 barns rätt till
information. Detta har bidragit till en fysisk förändring i biblioteket där barn och
unga har fått ta mer plats samt att de fått mer inflytande över verksamheten när det
gäller inköp och aktiviteter samt förändringar i själva lokalen.
Biblioteksverksamheten har förstärkts med aktiviteter i Tallnäs för att nå ut till fler
barn och unga.
En fungerande skolgång där eleverna når målen för utbildningen är avgörande för
att skapa jämlika livsvillkor så att eleverna kan påverka sitt eget liv och vara
delaktig i samhällslivet. Inom barn- och utbildningsnämnden arbetar man med att
motverka stor skolfrånvaro genom att systematiskt främja närvaro. Det är av stor
vikt att arbeta för att ha goda lärmiljöer, göra tidiga insatser, samarbeta med andra
myndigheter och individanpassa när och där det behövs.
Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden samverkar för att hitta metoder
för att motverka stor skolfrånvaro. De insatser som identifierats är:






Öka närvaron hos elever där skolorna känner oro.
Öka kompetensen hos personal inom både barn- och utbildning och
socialtjänsten kring att främja närvaro och motverka frånvaro.
Utveckla det främjande och förebyggande arbetet för att motverka frånvaro.
Öka tillgängligheten i skolans lärmiljöer.
Öka elevernas måluppfyllelse.

Under våren beslutas om en projektplan för arbetet. Det finns även ett förslag på
ett samarbete med Mittuniversitetet (MIUN) kring forskning på ämnet genom det
samverkansavtal kommunen har med MIUN gällande att arbeta för framtidens
välfärd.
Att ha en aktiv fritid är bra både för skolresultat och hälsa. Pangea erbjuder
förutom sin ordinarie verksamhet, lördagsverksamhet för att tillsammans med det
lokala föreningslivet och kulturlivet kunna erbjuda fritidsaktiviteter för barn och
unga i Tallnäs. Biblioteket bedriver även verksamhet i Tallnäs i form av Bibliokul
för barn och unga. En satsning utifrån fokusområdet Att låta barnen gå först.
Användningen av tobak, alkohol och övriga droger bland ungdomar måste minska.
Planering pågår för att under kvartal 2 genomföra Tobaksfri duo. En förebyggande
åtgärd där barn tillsammans med en vuxen uppmuntras att avstå tobak genom att
ingå ett kontrakt som ger olika förmåner och rabatter.
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Inom Kultur och tekniknämnden planeras för det kostnadsfria sommarlägret på
Tolvösand samt med lovaktivitetsmodellen med föreningar för att erbjuda
kostnadsfria aktiviteter runt om i Timrå Kommun. Lovaktivitetsmodellen bygger
på stadsbidrag, vilka inte ges detta år, vilket innebär att finansieringen av denna
modell bör ses över för att kunna säkra kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn
och unga på längre sikt.
Inom socialnämnden har identifierats ett behov av att utveckla daglig verksamhet
för personer med funktionsvariationer för att kunna ta större hänsyn till de
enskildas behov av aktiviteter och stöd i verksamheten. För närvarande har
verksamheten flyttat till nya lokaler och en utvärdering kommer att göras till
hösten. Ett annat behov som finns kopplat till LSS är att skapa fler bostäder.
Socialnämnden har fattat beslut om nya boendeplatser och inflyttning planeras till
sommaren.
Via miljö- och byggnadsnämndens arbete med anpassning av bostäder genom
bidrag ger personer med funktionsvariation möjlighet till ett självständigt liv i eget
boende. Antalet ansökningar har ökat under årets första månader, sannolikt på
grund av att pandemirestriktioner avskaffats.
De som går igenom miljö- och byggnadsnämndens processer ska få möjlighet till
insyn, förståelse och möjlighet till påverkan. Resultat från insiktsundersökningen
visar på mycket goda omdömen. Kompetensen bedöms vara mycket hög, man får
den information som behövs och ett mycket gott bemötande.
Sammanfattande bedömning:
Den sammanfattande bedömningen är att nämnderna inom sina ansvarsområden
och enligt verksamhetsplanen bidragit till målet med önskvärd effekt på
fullmäktiges inriktningsmål. Trygghetsskapande aktiviteter för både medborgare
och företag görs enligt plan tillsammans med föreningslivet och resultatet är
fortsatt att medborgarna är trygga i Timrå. Det följs upp i medborgarenkäten och
rapporteras under hösten. Möjligheten att kunna delta i samhällslivet både för
barn, unga och vuxna har ökat. Kommunen får ett gott betyg kring
myndighetsutövningen inom miljö- och byggnadsnämnden vad gäller bemötande
och kompetens. Satsningar görs på biblioteksverksamhet och fritidsaktiviteter så att
barn och ungdomar ska få förutsättningar att leva ett självständigt liv.

Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom
hela livet
Bidrar till målet (pil upp)

7

En satsning som barn- och utbildningsnämnden gör under 2022 är att utveckla
matematikundervisningen i syfte att fler elever ska nå målen. Genom
Matematiksatsningen TRR (Tänka, resonera och räkna) som riktar sig främst till de
tidiga årskurserna, från förskoleklass till och med årskurs 3, bidrar nämnden till
målet genom att öka möjligheter för elever att nå målen i matematik. Under våren
2022 besökte en F-3 lärare från Ljustorp nämnden och lät dem delta i en lektion
enligt det nya konceptet.
De resultat som kan ses hittills är att modellen blir som förväntat en stor
förändring för både lärare och elever. Lärarna upplever att eleverna upptäcker nya
samband och stärker sin taluppfattning.
Kommunstyrelsen bidrar till målet genom att främja ungt entreprenörskap och öka
intresse för företagande hos unga. Formen är ett utvecklat samarbete med
socialnämnd, barn- och utbildningsnämnd och näringslivet. Det bedöms vara
väletablerat med gemensamma arenor och arbetssätt redan efter fyra månader.
Under pågående läsår kan vi se att intresset för ungt företagande inom skolan har
ökat jämfört med föregående läsår, med 29 elever inom UF i relation till 14 tidigare
år.
Den demografiska utveckling som Timrå står inför med fler äldre personer innebär
att kommunen tillsammans med andra aktörer behöver arbeta med förebyggande
insatser. Socialnämnden bidrar genom TUFF-projektet (träning, utbildning,
fallförebyggande) där äldre får möjlighet att få träna och få redskap till att längre
bibehålla sina förmågor. I mars återupptogs verksamheten efter att ha varit pausad
på grund av pandemin. Två grupper med totalt 20 deltagare har träffats en gång i
veckan och denna projektomgång beräknas avslutas i slutet av maj. Positivt är att
väntelistan inför hösten är fulltecknad redan nu.
Utifrån demografin så behöver kompetensförsörjningen säkras inom vård och
omsorg. Äldreomsorgslyftet pågår, som är ett statsbidrag som möjliggör för
personal inom vård och omsorg att läsa på betald arbetstid och få en adekvat
utbildning. Sedan hösten 2020 har totalt 11 medarbetare studerat färdigt till
undersköterska genom äldreomsorgslyftet. För närvarande är det 8 medarbetare
som studerar på betald arbetstid. Medel från äldreomsorgslyftet används även till
att finansiera vikarier för de som deltar i språkutvecklingsprojektet.
Sammanfattande bedömning:
Den sammanfattande bedömningen är att nämnderna inom sina ansvarsområden
och enligt verksamhetsplanen bidragit till målet enligt plan med önskvärd effekt på

8

fullmäktiges inriktningsmål. Matematiksatsningen är en del i att eleverna går ut
med godkända betyg och grunden läggs för en bra start i livet. Fler UF-elever ger en
möjlighet att utveckla entreprenörskap och på sikt fler företag. Att få kunna behålla
sina förmågor när man blir äldre är en del i att få leva ett självständigt liv.
Uppdrag: Tidig upptäckt och tidiga åtgärder för barn, unga och unga
vuxna med ökad risk för ohälsa och socioekonomisk problematik
Pågår enligt plan (pil upp)

Uppdraget syftar till att tidigt upptäcka och sätta in proaktiva insatser för barn och
unga samt unga vuxna som riskerar att fara illa på grund av ohälsa och social
problematik. En del av de aktiviteter som pågår inom uppdraget har redovisats
under inriktningsmålet Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt
eget liv och samhällslivet. Andra aktiviteter som pågår utifrån barn- och
utbildningsnämnden och socialnämndens samverkan är:
- En lokal överenskommelse är skriven med BUP kring orosanmälning vid
inläggningar.
- SKIP-samordnare handleder förskolor i socialtjänstens arbete.
- Enhetschefer deltar på skolans professionsnätverk.
- Familjebehandlare deltar på föräldragrupper varannan vecka på BVC.
- Fältverksamheten utökas och samverkan med kultur och tekniknämnden
planeras.
- Det kommunala aktivitetsansvaret bedrivs i samverkan med barn- och
utbildningsnämnden.
En av inriktningarna inom uppdraget är att utveckla samarbetet med Region
Västernorrland för att minska risken för att barn och unga far illa. Barn och
utbildningsnämnden och socialnämnden ingår i arbetet med en ny
samverkansmodell med regionen kring barn och unga, vuxna och äldre.
En välfungerande skolgång och möjligheter till att utföra fritidsintressen är två av
de viktigaste förebyggande insatserna för att undvika att hamna i ett utanförskap.
Inom Kultur och tekniknämnden har en föreningssamordnare anställts så att
arbetet med kommunens föreningar kan förstärkas, ett exempel är Timrå IK och att
deras verksamhet Teamsters kan breddas för att tillgodose behov av rörelse och
meningsfull fritid även för de som inte är med i föreningar. Kommunstyrelsen
bidrar enligt planerat genom samordning av länsgemensamt arbete med
suicidprevention, samt arbetar förebyggande mot användning av tobak, alkohol och
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droger genom exempelvis tobaksfri duo, vilket motverkar såväl psykisk och fysisk
ohälsa.
Sammanfattande bedömning:
Den sammanfattande bedömningen är att nämnderna inom sina ansvarsområden
och enligt verksamhetsplanen bidragit till att syftet med uppdraget nås. Samverkan
internt och externt kring barn som far illa fortsätter att utvecklas vilket möjliggör
att fortare kunna göra insatser samt följa upp de barn/ungdomar som behöver
stöd.
Uppdrag: Likvärdig utbildning för möjlighet till bra livsvillkor
Pågår enligt plan (pil upp)
Utifrån att det finns skillnader i pojkar och flickors skolresultat
kommer barn- och utbildningsnämnden att genomföra en kartläggning och analys
över enheternas arbete inom området. En genomlysning har gjorts inom förskolan
där personal fått svara på hur de arbetar med genus i sina verksamheter. Resultatet
kommer att ligga till grund för att fortsätta utveckla en likvärdig utbildning och
för att kunna sätta in rätt insatser vid behov. Syftet är att motverka stereotypa
könsroller, kulturella strukturer och rådande sociala normer som missgynnar både
pojkar och flickor Det har även startats upp ett samarbete med Mittuniversitetet för
att kunna få stöd kring forskning av det fortsatta arbetet kring genus. Insatserna
bidrar även till att långsiktigt minska riskerna för våld i nära relationer, enligt
uppdraget Boendekommunen Timrå.
Utifrån den digitala satsning som gjordes inom barn och utbildningsnämnden
2021 arbetar varje rektor vidare med en egen digitaliseringsplan för sin verksamhet.
Hösten 2021 gjordes en enkät till pedagoger som finns skatta sin digitala mognad.
Utifrån den har olika insatser satts in tillsammans med stöd från
verksamhetsutvecklarna för att utbilda på de områden behov har funnits. Det man
ser är att tekniken utvecklas konstant vilket gör att digitalisering är ett arbete som
kräver långsiktighet.
Inom kultur- och tekniknämnden erbjuds vid behov utbildningar inom digital
kompetens för att öka den digitala delaktigheten. Man arbetar även med
inköpsförslag från medborgarna samt tillgängliggöra litteratur på olika språk
inklusive statliga digitala satsningar som Världens bibliotek.
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Sammanfattande bedömning:
Den sammanfattande bedömningen är att nämnderna inom sina ansvarsområden
och enligt verksamhetsplanen bidragit till syftet med uppdraget nås. Genom att
arbeta med genusfrågorna och de utmaningar som finns kopplat till det så kommer
på sikt skillnaderna mellan flickor och pojkar skolresultat att minska.
Uppdrag: Det goda åldrandet, kvalitet nära vård och boende
Pågår enligt plan (pil upp)
Nära vård
I mars genomfördes utbildningar för omvårdnadspersonal inom ”Rehabiliterande
och aktiverande förhållningssätt ” och ”Demens och hur man bemöter personer
med demenssjukdom”. Arbetet med att införa demensavdelningar har försenats på
grund av pandemin. Vissa avdelningar har dock redan idag en demensinriktning
och brukarna matchas i så stor utsträckning som möjligt utifrån deras behov och
hur stor kognitiv svikt man har till dessa platser. Under första kvartalet har det
också startats samverkansmöten med Premicare i Timrå för att hitta nya
samverkansformer inför omställningen till en god och nära vård.
Intern översyn av rutinen för Samordnad Individuell Planering (SIP) i kommunen
är klar i syfte att säkerställa en bättre kvalitet för medborgarna. Planering inför
implementering av det digitala instrumentet Cybmed pågår på alla särskilda
boenden. Idag finns den digitala utrustningen endast på ett äldreboende, Strandbo.
Översynen av hemtjänstens organisation är färdig och planeras att sjösättas under
våren. Detta leder till att brukarna kommer att få en bättre kontinuitet när det
gäller antalet olika medarbetare de kommer att möta. Både brukare och personal
blir trygga och det blir en högre kvalitet på verksamheten.
Socialnämnden och Miljö- och byggnadsnämnden har identifierat ett behov av
samverkan kring de medborgare som söker stöd från dessa nämnder i form av
insatser från socialtjänsten eller bostadsanpassning. Planering har påbörjats för att
öka samverkan och förståelsen mellan nämndernas ansvarsområde, vilket kan bidra
till möjligheter att göra mer med samma resurser och samtidigt förenkla för den
enskilde, samt att tillgodose behovet av bostad på ett effektivare sätt.
Ny simhall är under uppförande som ger fina möjligheter till simträning och
annan form av träning för de äldre.
Äldreomsorgscenter
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Utifrån den demografiska utvecklingen som kommunen står inför planeras att
bygga ett äldreomsorgscenter. I mars beslutade Kommunfullmäktige att
socialnämnden, tillsammans med Timråbo, går vidare till Fas 2 gällande
byggnationen av ett nytt äldreomsorgscenter.
Motverka äldres ensamhet
Socialnämnden arbetar i samverkan med ideella organisationer för att finna ett sätt
att bryta isolering och genom gemensamma krafter identifiera och bjuda in äldre
personer som upplever ensamhet till social aktivitet och ökat deltagande i
samhällslivet. Pandemin har till viss del försvårat arbetet. Merparten av
medborgarna som inledningsvis anmält sitt intresse har fått besök av den
uppsökande verksamheten. Vissa har fått fler än ett besök. Somliga har inte gått att
få kontakt med och har därför inte kunnat besökas.
Inom LSS så planeras den nya gruppbostaden till personer som har uppnått hög
ålder eller har ett stort behov av vård och omsorg på grund av somatiska
sjukdomar.
Kosten är en viktig parameter för de äldres hälsa och välbefinnande. Inom barnoch utbildningsnämnden arbetar kockarna tillsammans med kostekonomen för att
nå en varierad och näringsrik kost.
Sammanfattande bedömning:
Den sammanfattande bedömningen är att nämnderna inom sina ansvarsområden
och enligt verksamhetsplanen bidragit till syftet med uppdraget nås. Genom olika
insatser såsom kompetensutveckling bland personal, samverkan med Regionen samt
användandet av digital teknik förbättras kvalitén för medborgarna.

Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete
Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv
Bidrar till målet (pil upp)
För att kunna bibehålla det goda företagsklimatet i Timrå kommun och
därigenom bidra till ett växande näringsliv så bedrivs ett fortsatt aktivt arbete för
etableringar, nyföretagande och företagsservice. Den sammanhållna
samhällsbyggnadsprocess som kommunen arbetar utifrån skapar goda
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förutsättningar för snabbt och professionellt bemötande och hantering. Genom att
förena Timrås goda arbete med företagsklimat och samarbete med skolan kan unga
uppmuntras att se företagande och entreprenörskap som en möjlighet.
För att ge eleven erfarenhet från yrkeslivet samt att vidga elevens perspektiv på
framtida studie- och yrkesval och stärka självinsikten och valkompetens för
framtida studie- och yrkesval genomförs praktik under studietiden. Alla 8:or och
9:or har varit och/eller kommer under våren komma ut på PRAO. Det har varit en
utmaning att ”banken” av företag försvunnit något under pandemin vilket gjort att
man fått startat om kring nätverk. För att vidga nätverket medverkar PRAOsamordnaren bland annat på företagsfrukostar, är aktiv i sociala media som
LinkedIn, och arbetar även aktivt att ta kontakt med företag om framtida
samarbeten.
Under våren har en co-working-plats som kallas för ”Företagstorget” initierats i
Centrumhuset. Företagstorget erbjuder arbetsplatser för små företag där man kan
sitta tillsammans och där man kan få utvecklas och inspireras av varandra. I samma
lokal erbjuder flera företagspartners rådgivning och andra aktiviteter minst en gång
i veckan. Ett ”Kompetensnav” har skapats tillsammans med Kompetenscenter,
Arbetsförmedlingen och skolan. Där kan en matchning mellan företag som söker
kompetenser och aktörer med arbetssökande kopplas samman.
Medarbetare från socialnämnden samt deltagare har och kommer delta på
företagsfrukostar och företagsbesök som arrangeras av Näringslivskontoret.
Personal från kompetenscenter är med och bemannar Företagstorget. En
kompetenskartläggning med Näringslivskontoret, vuxenutbildningen och AF
genomförs fyra gånger per år. Företagsbesök används för att matcha företagens
behov av kompetens med resurser från kompetenscenter.
I syfte att utveckla besöksnäringen har Kultur och tekniknämnden en dialog
angående café i Skeppshamn. Nämnden bidrar också till viss del till näringslivets
utveckling genom att använda privata utförare, exempelvis för snöröjning och
belysningsunderhåll.
Inom miljö- och byggnadsnämnden bedöms rättssäkerhet vara hög av de
medborgare som är i kontakt med verksamheten. Genom att vara tillgängliga,
tydliga och förutsägbara skapas en hög service och ett förtroendeingivande
bemötande. Insiktundersökningen visar på mycket hög upplevd effektivitet i
kontakt med oss, samt att kontakt fås med rätt person och inom givna tidsramar. I
SKR:s nöjdkundundersökning från hösten 2021 hamnade Timrå kommun högt
upp vad gäller service och bemötande, på plats 12 av 198 kommuner som deltog.
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Sammanfattande bedömning:
Den sammanfattande bedömningen är att nämnderna inom sina ansvarsområden
och enligt verksamhetsplanen bidragit till målet med önskvärd effekt på
fullmäktiges inriktningsmål. En god attityd och dialog med våra medborgare
företag och besökare bidrar till ett stärkt entreprenörskap för ett växande näringsliv.
Aktiviteter genomförs för att behålla ett bra företagsklimat så att näringslivet kan
växa samt få tag i rätt kompetens.

Inriktningsmål 4: Fler i arbete
Bidrar delvis/ osäkert (pil mot höger)

Befolkningsutvecklingen i Timrå under kvartal 1 är negativ. Befolkningen minskar
med -57 personer jämfört med -26 personer samma period föregående år.
Kommunen uppvisar ett negativt flyttnetto. Det är förvisso färre som flyttar från
kommunen men inflyttningen har minskat jämfört med förra året. Födelsenettot
ligger på samma nivå som förra året. Samtliga kommuner i länet minskar sin
befolkning men Timrås minskning är i nivå med både Sundsvall och Örnsköldsvik.
För att bidra till inriktningsmålet och skapa förutsättningar för en ökad
befolknings- och näringslivsutveckling krävs insatser inom samhällsbyggandet.
Under årets första del har två stycken uppmärksammade projekt bedrivits inom
ramen för fysisk planering. I april beslutade kommunfullmäktige om antagande av
detaljplanen för en energiintensiv etablering i Torsboda. Arbetet med planen har
varit intensivt och högt prioriterat vilket har varit nödvändigt för att följa
projektets tidplan. Projektet Solhöjden har processat ett planprogram med
närboende, företag och myndigheter. Solhöjden bedöms kunna utgöra ett av
Sundsvallsregionens bästa småhusområden och kan bidra starkt till
befolkningsutvecklingen.
Kommunen har också blivit beviljade ett LOVA-bidrag som kommer att bidra till
arbetet med en kommunal VA-plan, som i sin tur kan leda till vårt stora projekt
med utökade byggrätter i fritidshusområden längs med Tynderökusten.
En nyckelfråga för att företag ska kunna växa är en fungerande
kompetensförsörjning. Under våren genomförs företagsbesök genom
#100företag100dagar för att fånga och möta behov från näringslivet. De
kompetensbehov som framkommer i dessa möten samordnas sedan med
Kompetenscenter inom socialnämndens verksamhet. Flera matchningar som
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innebär att personer kommer in i praktik och arbete har sedan starten av
företagsbesöken genomförts.
Tillsammans med näringslivet har socialnämnden tagit fram lokala jobbspår som
möjliggör för arbetssökande att få ett arbete samt tillgodoser företagens och
kommunens behov av kompetens t.ex. inom servicevärd, hotell och vård. Personal
från kompetenscenter har träffat alla förvaltningar och dialog pågår för att
informera och marknadsföra möjligheten för fler personer i
arbetsmarknadsåtgärder inom kommunens förvaltningar.
Tyvärr så ligger arbetslösheten i Timrå kvar på en hög nivå under april månad, 7,9
%. Det är lägre än utgången av 2021, och 0,3 % lägre jämfört med i april 2021.
Samtidigt minskar arbetslösheten i riket och i länet något mer än i Timrå.
För att stärka kompetensen inom vård och omsorg beslutade socialnämnden i
februari att starta ett språkutvecklingsprojekt. Undervisningen startade i mars med
totalt 23 medarbetare från äldreomsorgen. De tränar grammatik, ordförråd,
meningsbyggnad blandat med praktiska övningar.
Genom projektet Solhöjden bidrar Kultur och tekniknämnden till målet genom att
under sommaren 2022 erbjuda två studenter så kallat Internship. På fastighet och
utemiljö kommer ett antal ungdomar över 18 år erbjudas feriearbete. Kultur och
tekniknämnden har i dialog lämnat förslag på möjliga feriejobb inom
verksamheten till socialnämnden.
Sammanfattande bedömning:
Den sammanvägda bedömningen är att nämnderna inom sina ansvarsområden och
enligt verksamhetsplan delvis bidragit till fullmäktiges inriktningsmål. Aktiviteter
genomförs men arbetslösheten minskar tyvärr inte i samma omfattning som i riket
och i länet. Bedömningen är dock att fortsätta med de aktiviteter som är
inplanerade. Oroväckande är också den negativa befolkningsutvecklingen i
kommunen och länet. Därför är satsningen på en stor etablering med många
arbetstillfällen avgörande.
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Uppdrag: Företagsklimat och samarbete för fler unga entreprenörer
Pågår enligt plan (pil upp)

Utveckling av samarbetet med skolan och näringslivet pågår enligt planerat, med ett
bra söktryck på utbildningar som tagits fram utifrån näringslivets behov.
Samarbetet innefattar även att finna bra prao- och praktikplatser för elever hos
Timrås företag. Under sommaren planeras även inför ny omgång
sommarlovsentreprenörer.
Barn- och utbildningsnämnden har, vid de program som omfattar
arbetsplatsförlagt lärande (APL), kontinuerligt en dialog mellan ansvariga lärare och
företagare kring vad företagare behöver i framtiden och vilken utbildning som
eleverna behöver få.
Under detta läsår har Timrå gymnasium utvecklat ett nytt samarbete tillsammans
med Näringslivskontoret för att främja det entreprenöriella arbetet på Timrå
gymnasium. Genom att instifta ett stipendium kommer man försöka få in
entreprenörskap i gymnasiearbetet. Tanken är att eleverna ska få möjlighet att
arbeta mer case-baserat i sitt gymnasiearbete tillsammans med ett lokalt företag.
I år är första året som det på Guldstegen finns ett Entreprenörskapsstipendium som
delas ut med syfte att lyfta ungas lust och kreativitet för entreprenörskap/
ledarskap. Detta delas ut till UF-Företagare på Timrå gymnasium som visar vilja
och lust att driva verksamhet.
Kultur- och tekniknämnden för en nära dialog med Lögdö Bruks intresseförening
som har ambition att öka besöksantalet till området. Det handlar både om arbeta
med det eftersatta underhållet samt kunna göra vissa anpassningar tillsammans
med föreningen som möjliggör den verksamhet de har för avsikt att bedriva t.ex.
unga entreprenörer.
Sammanfattande bedömning:
Den sammanfattande bedömningen är att nämnderna inom sina ansvarsområden
och enligt verksamhetsplanen bidragit till syftet med uppdraget nås. Olika
aktiviteter genomförs som leder till att eleverna till att våga testa sina kunskaper i
yrkeslivet, få upp ögonen för hur man arbetar inom olika yrkeskategorier och
företag samt att utveckla elevernas entreprenöriella förmåga.
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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, industrimark och privata fastigheter för ett växande
och attraktivt Timrå. Arbetet med Solhöjden fortsätter som planerat tillsammans
med exploatering av flera industritomter på Vivsta Industriområde. Samtliga
nämnder är delaktiga i planeringen.
Planering pågår för att starta upp ett blåljusgymnasium hösten 2022, antalet
ansökningar överstiger planerat platsantal. Ett led i att locka fler elever till Timrå
samt säkra framtida kompetensförsörjning inom dessa yrkesområden.
Miljö- och byggnadsnämnden arbetar enligt plan med uppdraget genom
myndighetsutövningens information och behov. Utöver detta bidrar nämnden till
samhällsbyggande genom att delta i kommunens sammanhållna
samhällsbyggnadsprocess. Utifrån omdömen i insiktundersökningen får man i de
allra flesta ärenden kontakt med rätt person och att givna tidsramar hålls till stor
del.
Kommunstyrelsen bidrar till uppdraget genom att fortsatt utveckla kommunens
sammanhållna samhällsbyggnadsprocess. SAMSAM-projektet löper på enligt plan
och under året har block 1 och block 4 slutförts. En nära och tidig dialog mellan
berörd intressent och samtliga berörda i kommunen som tillsammans guidar i
processens alla steg underlättar för etableringar.
Sammanfattande bedömning:
Den sammanfattande bedömningen är att nämnderna inom sina ansvarsområden
och enligt verksamhetsplanen bidragit till att uppdraget utförs. Samtliga nämnder
bidrar i arbetet med samhällsbyggnadsprocessen som reviderats för att bättre bidra
till ett växande Timrå där det skapas områden för bostäder, rekreation samt
tillgodoser företagens och verksamheternas behov, nu och framåt.
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Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer
Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart
liv
Bidrar delvis/ osäkert (pil mot höger)
Miljö- och byggnadsnämnden har prioriterat tillsyn kring olovligt
byggande och ovårdade fastigheter, och plan för luftmätning är påbörjad. Under
årets första månader har ingen tillsyn av alkohol och tobak kunnat genomföras,
samt att tillsyn av större miljöstörande verksamheter har fått stå tillbaka på grund
av vakanser.
Inom kultur och tekniknämnden pågår arbetet med samordning för eventuell
förpackningsinsamling. Planerade kommunikationsinsatser till medborgarna har
skjutits framåt på grund av resursbrist.
Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden bidrar till målet genom att
kosten inom stöd, vård och omsorg ska bestå av en ökad del ekologiska livsmedel
och att närodlade livsmedel upphandlas. För årets första månader ligger inköpet av
ekologiska livsmedel på 24 % och i den mån tillgång till närproducerat finns
prioriteras det för all kost från kommunens kostverksamhet. För att bidra till ökad
andel ekologiska livsmedel i kosten ska även alla gruppbostäder LSS ta maten från
centralköket, för att säkra en ökad andel ekologiska livsmedel. Det finns dock en
oro att inköp av ekologiska livsmedel kan minska då priserna på livsmedel ökar.
Flera projekt för olika lokala naturvårdssatsningar med delfinansiering från
Naturvårdsverket pågår respektive har avslutats under årets första fyra månader.
Det kollektiva resandet var under år 2021 på en lägre nivå än tidigare år utifrån
pandemirestriktioner, ca 40 % lägre antal resor jämfört med innan pandemin. En
viss återhämtning ses i början av året jämfört med senare delen av 2021, men nya
arbetssätt med resfria möten och distansarbete påverkar det kollektiva resandet. För
att uppmuntra kollektivt resande för såväl nya som tidigare resenärer utifrån nya
resmönster efter pandemin genomförs därför marknadsföringssatsning av Dintur
under våren.
Sammanfattande bedömning:
Den sammanvägda bedömningen är att nämnderna inom sina ansvarsområden och
enligt verksamhetsplan delvis bidragit till fullmäktiges inriktningsmål. Olika
aktiviteter har inte kunnat genomföras på grund av resursbrist. Positivt är att de

18

satsningar som görs kring naturvård pågår som planerat så att biologisk mångfald
och ekologisk hållbarhet främjas och på så sätt bidrar till attraktiva livsmiljöer.

Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla
Bidrar delvis/ osäkert (pil mot höger)
För att nå alla barn och unga i Timrå kommun så arbetar kultur och
tekniknämnden med skolkulturmodellen, vilket innebär att alla årskurser samt
förskolan erbjuds två scenkonstföreställningar per år . I och med detta säkras att
alla barn och unga har fått uppleva alla konstformer den dagen de slutar
grundskolan. För att komplettera denna modell erbjuds även workshops med
estetiska läroprocesser som grund. När det gäller allmänkulturen och offentliga
föreställningar så erbjuds det minst fyra offentliga barnföreställningar i kommunen
varje år. Dessutom erbjuds familjeföreställningar samt olika föreställningar för
vuxna.
För att stärka samarbetet med föreningslivet så har en föreningssamordnare
anställts. Det kommer även bedrivas föreningsråd där föreningssamordnaren är
sammankallande. Det kommer att fördjupa samverkansförmågan med
föreningslivet och möjligheterna att bedriva verksamhet i partnerskap med dem.
Trygghet för alla
Inom ramen för kommunens samverkansavtal med Mittuniversitetet deltar
äldreomsorgen i ett forskningsprogram där verksamheten upplåter så kallade
testbäddar för forskning, i detta fall med fokus på Trygga hem. Studien har
upprepade gånger skjutits fram i tid på grund av pandemins restriktioner men i
början av 2022 blev etikprövningen klar och under mars månad startade arbetet på
Strandbo vård- och omsorgsboende. Testet handlar om tekniska
positioneringslösningar som kan användas inomhus och där den teknik som nu
prövas i studien förhoppningsvis ska bidra till att personer med demenssjukdom
eller andra kognitiva sjukdomar kan ges möjlighet att självständigt röra sig i huset
men med tryggheten att personal på ett enkelt sätt kan se var personen befinner sig
om behov av stöd uppstår. De boende behöver bara bära ett armband med en
Bluetooth-sändare som skickar en signal med aktuell position som personal sedan
kan hämta information om, ifall behov uppstår.
Socialnämnden deltar i Rådet för trygghet och hälsa samt de analysgrupper som
tillkommer via rådet. Fältverksamheten har utökats då även vuxenhandläggare nu
deltar i fältarbetet för att nå målgruppen unga vuxna. Tillsammans med Kultur och
tekniknämnden har planering för ett gemensamt arbete kring fältverksamhet och
Pangea påbörjats.
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Kommunstyrelsen samordnar kommunens arbete med att förhindra våld i nära
relationer och trygghetsarbetet i kommunen förstärks till att även omfatta trygghet
i näringslivet samt i trygghetsvandringar genom Idéburet offentligt partnerskap
med Timrå IK.
Inom barn- och utbildningsnämnden arbetar alla enheter dagligen att förebygga
och åtgärda otrygghet och kränkande behandling. Det är ett arbete som aldrig tar
slut och som behöver långsiktighet och tålamod. Målet mäts via hälsosamtal där
resultat presenteras i juni.
Stärka platsens attraktivitet
Arbetet med platsvarumärket startade under år 2021, och i januari i år slutfördes
analysen av platsvarumärket. Det mynnade ut i en rapport med en
kommunikationsstrategi som gav inriktning för fortsatta kommunikationsinsatser.
Resterande del av kvartal 1 pausades arbetet med platsvarumärket på grund av
resurskrävande krisledningsarbete med covid-19. I samband med avvecklingsplanen
för covid-19 växlades krisledningsarbetet upp med anledning av det
säkerhetspolitiska läget i Ukraina, vilket föranledde fortsatt paus för arbetet med
platsvarumärket under april. Detta eftersom krisledningsarbetet krävde en stor del
av kommunikationsresursen.
Sedan föregående verksamhetsår finns en tillsynsskuld inom miljö- och
byggnadsnämnden gällande livsmedelskontroll som planeras kunna arbetas ikapp
när personalstyrkan är fulltalig, och på så sätt bidra till en trygg och attraktiv plats
för alla. Det finns i dagsläget även en stor skuld kring klagomålsärenden gällande
framför allt nedskräpning och skrotbilar. Klagomålshantering är ett lägre
prioriterade område som fått stå tillbaka på grund av vakanser inom miljöenheten.
Sammanfattande bedömning:
Den sammanvägda bedömningen är att nämnderna inom sina ansvarsområden och
enligt verksamhetsplan delvis bidragit till fullmäktiges inriktningsmål. Utifrån
fokusområdet Att låta barnen gå först satsas på att elever ska få uppleva olika
kulturaktiviteter i syfte att utveckla barns kreativitet. Aktiviteter görs för att
medborgarna även fortsättningsvis ska uppleva Timrå som tryggt. För att uppnå
trygga och attraktiva boende- och livsmiljöer behöver trygghetsarbetet fortsätta, ett
arbete som får störst effekt i samverkan med medborgare, föreningar, näringsliv,
länet och i hela kommunorganisationen.
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Uppdrag: Boendekommunen Timrå
Pågår enligt plan (pil upp)

Nämnderna genomför insatser som bidrar till att
 Stärka platsens attraktivitet: strategin för platsvarumärket är framtaget i dialog
med målgrupp och kommunens verksamheter. Baserat på den ska aktivitetsplan
och genomförande påbörjas under hösten.
 Samordna nämndernas arbete med att förebygga och förhindra våld i nära
relationer. I nära samarbetet med kommunförbundet och länsstyrelsen erbjuda
kompetenshöjande åtgärder för att stödja nämnderna i deras arbete med
området inom sin ordinarie verksamhet har planerats. De kommer att
genomföras kvartal tre. Projektdirektiv för samordnade insatser är upprättat och
genomförande påbörjas från och med augusti.
 Skapa attraktiva boendeformer och i attraktiva lägen: Solhöjdenprojektet
genomförs enligt plan med betydande framgångar i markanvisningar till
intresserade företag.
 En hållbar och väl fungerande infrastruktur och kommunikationsmöjligheter i
såväl tätort som landsbygd: utbyggnaden av bredband till prioriterade områden
kommer att genomföras utifrån aktivitetsplan men med en privat aktör som fått
statlig finansiering. De kommunala medlen som har avsatts behöver inte
användas men önskad effekt uppnås.
Inom miljö- och byggnadsnämnden har antalet inkommande ärenden ökat med
10% jämfört med samma period förra året. De inkommande ärendena är mestadels
kopplad till privatpersoner nya tomter, fritidshus/ småhusbebyggelse,
komplementåtgärder (garage, förråd, inglasningar) precis som i fjol. Nämnden
konstaterar att bygglov sökts och hanterats för större åtgärder, såsom två
flerbostadshus i Söråker, ny brandstation, samt att fler nya industriåtgärder och
tillbyggnader är på gång.
Socialnämnden kommer tillsammans med kommunledningskontoret att
samfinansiera en tjänst för att övergripande arbeta med kommungemsamma frågor
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kopplat till våld i nära relationer och implementeringen av den regionala
handlingsplanen mot våld.
Utifrån incidenter på Pangea pågår arbetet med att trygga upp säkerheten på
Pangea, detta sker genom att bygga ut passage och larmfunktioner.
Under hösten 2022 skall den nya läroplanen Lgr22 implementeras. De nya
läroplaner som implementeras under 2022 innehåller nya skrivningar om
förebyggande arbete mot våld, hedersrelaterat våld och förtryck.
För att marknadsföra Timrå Kommun har kampanjen ”Arbetsgivarvarumärket”
genomförts där man intervjuat flera personer i verksamheterna för att berätta om
sitt arbete. Det stärker kommunens attraktivitet som arbetsgivare.
Införande av digitala nationella prov kommer att ske succesivt med start från 2024.
Syftet med digitala prov är att öka likvärdigheten och få en mer effektiv hantering
av proven. Av den anledningen finns ett stort behov av stabilt bredband med stor
bandbredd för att kunna säkerställa att dessa kan utföras utan störning.
Sammanfattande bedömning:
Den sammanfattande bedömningen är att nämnderna inom sina ansvarsområden
och enligt verksamhetsplanen bidragit till syftet med uppdraget nås. Positivt är att
arbetet med att minska våld i nära relationer kan skapas genom hemtag av resurser
från Medelpads räddningstjänstförbund tillsammans med statsbidragsfinansering.
Det skapar genomförandekraft för systematiskt arbete för att förebygga våld i nära
relationer. Antalet bygglovsansökningar visar att medborgare anser det vara
attraktivt att bo och leva i Timrå.
Uppdrag: Miljömässigt hållbart Timrå för nuvarande och framtida
generationer
Pågår enligt plan (pil upp)

Kommunstyrelsen samordnar enligt plan det nämndsövergripande arbetet med ett
miljömässigt hållbart Timrå med inriktning på giftfri miljö, resurseffektivitet och
fossilfritt.
 Fortsatt arbete med bredband för att ha möjlighet att öka användningen av den
distansfria tekniken, och för att ge förutsättningar för att kunna välja och
erbjuda resfria möten internt och extern, samt att utveckla våra digitala möten
till exempelvis hybridlösningar.
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 I det nya bostadsområdet Solhöjden finns planer för att uppmuntra byggande av
hus som möjliggör ett mer resurseffektivt boende gällande t ex energi och ökad
andel förnybara alternativ.
Via energi- och klimatrådgivning sprids information och kunskap om att minska
sin energianvändning, gå över till eller öka andelen förnybar energi och att påverka
sina energikostnader. Målgrupp är såväl privatpersoner som företag, föreningar och
andra organisationer och görs i samverkan med övriga kommuner i länet.
En ny och energieffektivare kylanläggning installeras under sommaren på NHC
arena. Kultur och tekniknämnden har anställt en energistrateg som kommer arbeta
med energieffektivisering i nya och befintliga lokaler. Arbete pågår med
samordning inför en eventuell fastighetsnära insamling av förpackningar.
Inom barn- och utbildningsnämnden ska enheterna enligt läroplanerna ta in
miljöperspektivet i utbildningen. Många av förskolorna och skolorna har nära till
skog och natur och tar tillvara på detta vid utbildningen och låter barnen och
eleverna vara delaktiga och få kunskap kring värdet av hållbarhet och får lära sig ta
ansvar för miljön. Pandemin har öppnat upp för att kunna ha möten och
kompetensutveckling genom digitala kanaler, vilket nyttjas där möjlighet finns.
Socialnämnden arbetar med E-tjänster för ökad digital service och minskad
pappersanvändning i syfte att bidra till ett miljömässigt och hållbart Timrå. En ny
extern e-tjänst som lanserats under första kvartalet 2022 är en medborgartjänst
gällande ansökan för bistånd enligt socialtjänstlagen. Ett arbete som nu pågår
under våren/sommaren 2022 är att ta fram en e-tjänst för ansökan enligt lag om
stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).
I den nya organiseringen av hemtjänst kommer två av totalt sex hemtjänstgrupper
att tar sig fram till fots. En av dessa grupper kommer att hålla till i centrala Timrå
och en kommer att vara lokaliserad i Sörberge.
Sammanfattande bedömning:
Den sammanfattande bedömningen är att nämnderna inom sina ansvarsområden
och enligt verksamhetsplanen bidragit till syftet med uppdraget nås. Aktiviteter för
att minska energiförbrukningen pågår i syfte att bidra till ett miljömässigt hållbart
Timrå.

Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare
Timrå kommun är måna om att göra rätt och att upprätthålla medarbetares,
samarbetspartners och allmänhetens förtroende. För att upptäcka och hindra
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eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt har en
visselblåsartjänst tagits under våren. I den kan rapporter om misstanke gällande
allvarliga missförhållanden lämnas anonymt, för att uppmuntra ansvarstagande hos
våra medarbetare.
Arbetet med att införa en ny styrmodell fortsätter under 2022. Fokus är att stärka
samsyn, ledarskap och medarbetarskap. Under hösten 2021 deltog samtliga chefer
inom kommunen i en ledarskapsutbildning. Därefter har arbetet fortsatt inom
respektive förvaltning.
Inom barn- och utbildningsförvaltningen har varje chef på sin enhet som uppdrag
att fortsätta arbeta utifrån ledarskapsutbildning. Under den ledningskonferens som
hölls under våren 2022 fick man på ledningsnivå tid att reflektera och utbyta
erfarenheter med varandra för att hålla diskussionen levande.
Inom kultur och teknik pågår kompetensutveckling av förvaltningens chefer och
arbetsledare enligt framtagna individuella utvecklingsplaner.
Inom socialnämnden arbetar samtliga chefer med att ta fram en handlingsplan vad
som kan förbättras och vad som ska bibehållas utifrån arbetsgruppernas resultat i
medarbetarundersökningen som genomfördes hösten 2021.
Som en del i kommunstyrelsens arbete med ny styrning genom förstärkt
medarbetarskap har en organisatorisk översyn av kommunledningskontoret gjorts
under våren. Resultatet är sammanslagning av kärnverksamheter för
samhällsbyggande och näringslivsutveckling, vilket påverkar miljö- och
byggnadsnämndens verksamhet när närhet mellan medarbetare ändras. Medarbetare
inom miljö- och byggkontoret som tillhör samhällsenheten kommer att
samlokaliseras i sin nya enhet, vilket ställer krav på nya samverkansformer för att
inte tappa dagens goda samarbete. Dessutom har stödverksamheterna inom
verksamhetsutveckling och IT samorganiserats med verksamhetsstöd och
informationshantering.
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har ökat under januari – april jämfört med föregående år. Orsaken
är en ny våg av pandemin som kom under årets första månader. Detta har även
påverkan samtliga intervall för sjukdagarna. De långa sjukskrivningstalen har ökat
markant utifrån pandemins påverkan. För att detta inte ska öka ytterligare är det
viktigt att arbeta med korttidsfrånvaron. Pandemin har inneburit att Regionen
ställt in planerade operationer och utredningar. Nämnderna märker nu av
konsekvenserna av denna vårdskuld.
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En särskild satsning på förebyggande rehabilitering har gjorts inom vård och
omsorg utifrån en ansträngd arbetssituation under pandemin. Även de medarbetare
som arbetar natt kommer att få ett hälsosamtal under våren.

Sjukfrånvaro
Antal sjukfall
Sjuktal

Jan-april 2022
9,0%
1942
144,4

Jan- april 2021
6,5%
1475
103,4

Sjukdagar per intervall
1 dag
2-14 dagar
15-90 dagar
91-180 dagar
181-365 dagar
366 -

1848
6871
3145
2087
2422
1328

1396
4694
2585
1677
1503
494

Rehabärenden
Pågående
Avslutade

305
162

311
136

Korttidsfrånvaro

61

81

Uppdrag: Skapa utrymme för ny styrning: inflytande och delaktighet
Pågår enligt plan (pil upp)

Alla nämnder har under 2021 arbetat med sin egen verksamhetsidé och dessa har
antagits av nämnderna i början av 2022. Parallellt med detta pågår ett
kommungemensamt arbete med att inom resp nämnd ta fram en ”plattform för
ledning och styrning” på nämndnivå. Arbetet påbörjades i februari och senast i
september ska alla nämnder fattat beslut om sin plattform.
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Fortsatt utveckling av processen för verksamhetsplan och budget pågår med
förstärkt inriktning på gemensam beredning och yta för resultatdialoger. Planering
för kommande års budget anpassas utifrån valårets effekter, med möjlighet för
tillträdande förtroendevalda att utforma verksamhetsplan och budget 2023-2025.
Yta för strategin digitalisera har skjutits fram i tid utifrån omprioritering av
resurser till krishantering och ändrats säkerhetsläge.
Sammanfattande bedömning:
Den sammanfattande bedömningen är att nämnderna inom sina ansvarsområden
och enligt verksamhetsplanen bidragit till syftet med uppdraget nås.

Ekonomi
Utfall och prognos redovisas enligt framtagen fyramånadersrapportering med en
sammanfattande analys av resultaträkning, driftredovisning och
investeringsredovisning samt målen om god ekonomisk hushållning.

Sammanfattning
Utfall tom april betydligt över budget främst på grund av intäkter i
nämndverksamheten utöver budget, t ex statsbidrag. De generella statsbidragen är
betydligt över budget, där ingår även balanserade medel från 2020/2021.
Kommunen har till och med april-22 haft jämförelsestörande poster, tex
realisationsvinster om drygt 7 mnkr. I resultatet ingår även kompensation för höga
sjuklönekostnader med ca 6,5 mnkr

Resultaträkning med prognos
Resultaträkning jan-apr
2022 (tkr)
Verksamhetens
intäkter
Verksamhetens
kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader
Skatteintäkter
Generella
statsbidrag/utjämning
Verksamhetens resultat

Budget
period

Utfall Avvikelse
period
period

64 819

83 763

-466 840 -471 894
-14 885

-14 701

-416 906 -402 832

18 945

Budget
Årsprognos
helår

Årsprognos
budgetavvikelse

200 000

220 000

20 000

-5 054 -1 339 200

-1 367 875

-28 675

-50 000

-50 000

0

14 075 -1 189 200

-1 197 875

-8 675

184

320 333

323 755

3 422

961 000

964 700

3 700

80 567

89 168

8 601

241 700

261 700

20 000

-16 006

10 091

26 098

13 500

28 525

15 025
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Finansiella intäkter

833

2 009

1 175

2 500

4 000

1 500

-1 828

-592

1 237

-5 500

-5 000

500

-17 001

11 509

28 510

10 500

27 525

17 025

-17 001

11 509

28 510

10 500

27 525

17 025

Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella
poster
Extraordinära poster
Resultat

Kommunen har en prognos om ett resultat om ca 27,5 mnkr, vilket är ca 17 mnkr
över budget. Det är främst finansförvaltningen som genom realisationsvinster vid
markförsäljning, högre generella statsbidrag (främst inkomstutjämningsbidraget)
samt positivt finansnetto mm som bidrar till det positiva resultatet. Med
prognostiserat resultat kommer kommunen att klara både målen som mål för god
ekonomisk hushållning, ett resultat som överstiger 1% av skatter och generella
statsbidrag( prognos 2,2%) och en något ökande soliditet.

Resultat per nämnd
Driftsredovisning
Januari-april 2022 (tkr)
Styrelse/nämnd

Budget

Utfall Avvikelse

Budget
Årsprognos
helår

Årsprognos
budgetavvikelse

Kommunstyrelse, totalt
varav KS, exkl bolag/ förbund
varav bolag/ förbund

-21 648
-20 054

-20 157
-18 821

1 491
1 233

-63 676
-49 280

-63 676
-42 880

0
6 400

-167

0

167

-320

0

320

Barn- och utbildningsnämnd -177 858 -173 142

4 716

-495 191

-492 091

3 100

-6 786

-465 294

-491 289

-25 995

Oförutsedda behov
Socialnämnd
Kultur- och tekniknämnd

-157 079 -163 865
-32 393

-28 878

3 515

-92 817

-92 817

0

-2 422

-1 472

950

-8 328

-7 828

450

-350

-254

96

-1 050

-1 050

0

Finansförvaltning

395 261

419 773

24 512 1 186 456

1 219 181

32 725

SUMMA

-16 709

13 184

27 525

17 025

Miljö- och byggnadsnämnd
Revision

29 894

10 500
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Kommentar kring respektive nämnds ekonomiska resultat
Kommunstyrelsen
Under kommunstyrelsens ansvarsområde finns såväl löpande kärn- och
stödverksamhet som finansiering av bolag och förbund.
Kärn- och stödverksamhet, kommunstyrelsens ansvarsområden exklusive bolag och
förbund, har en årsbudget om 63,7 miljoner kronor, och visar en positiv
budgetavvikelse för perioden om 1,5 miljoner kronor. Den positiva
budgetavvikelsen finns framför allt inom Fysisk och teknisk planering,
bostadsförbättring eftersom del av personalen under våren finansieras av projekt
Solhöjden och därför inte belastar denna verksamhet ekonomiskt. Årsprognosen
för året är att hålla budget trots omprioritering av resurser för krishantering,
prisökningar och tillkomna krav.
Resultaträkning jan-april
(tkr)

Budget
period

Utfall Avvikelse
period
period

Budget Årsprognos Årsprognos
helår
budgetavvikelse

12 350
8 515

2 280
919

29 778
22 783

32 925
23 983

3 147
1 200

KOSTNADER (-)

-31 718 -32 507

-789

-93 454

-96 601

-3 147

NETTOKOSTNADER (-)

-21 648 -20 157

1 491

-63 676

-63 677

0

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
INTÄKTER
10 070
varav interna intäkter
7 596

KS ansvarsområden exkl. bolag och förbund
KS bolag och kommunalförbund redovisar en positiv budgetavvikelse om 1,2
miljoner kronor för årets första fyra månader, och beräknas ge ett överskott om 6,4
miljoner kronor vid årets slut. Mindre ägartillskott till flygplatsen, återbetalning av
medlemsbidrag för särskild personaltrafik och kollektivtrafik för 2021 samt ökade
pensionskostnader för räddningstjänsten står bakom prognosen.
Resultaträkning jan-april
(tkr)

Budget
period

Bolag och förbund
Räddningstjänst, MRF
Färdtjänst/ riksfärdtjänst
Flygtrafik, Midlanda
Kollektivtrafik
Infrastrukturutveckling
Elförsörjning, råkraft (intäkt)

Utfall Avvikelse
period
period

Budget Årsprognos
helår

Årsprognos
budgetavvikelse

-6 668
-1 637
-6 200
-6 372
0

-6 790
-1 812
-4 816
-6 249
-57

-122
-175
1 384
123
-57

-20 000
-4 910
-6 200
-19 313
-57

-21 000
-3 010
-1 300
-18 713
-57

-1 000
1 900
4 900
600
0

824

904

80

1 200

1 200

0
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NETTOKOSTNADER (-)

-20 054 -18 821

1 233

-49 280

-42 880

6 400

Barn- och utbildningsnämnden
Barn och utbildningsförvaltningens periodresultat är ett överskott på 4,7 mnkr.
De flesta verksamheter har ett överskott i jämförelse med budget. Det beror främst
på ökade intäkter i form av statlig ersättning för sjuklönekostnader. En annan
betydande orsak till överskottet är att verksamheten gymnasieskola har ett lägre
snittpris per elev på och en ökad volym av elever som kommer in till Timrå
kommun. Även ökad ersättning från migrationsverket för asylsökande elever i
grundskolan samt ett mindre överskott på semesterlöneskuld bidrar till överskottet.
På helår beräknas förvaltningen få ett överskott på 3,1 mnkr.
Resultaträkning jan-april
(tkr)

Budget
period

Utfall Avvikelse
period
period

Budget Årsprognos
helår

Årsprognos
budgetavvikelse

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
INTÄKTER
KOSTNADER (-)

32 156
36 921
-210 014 -210 063

4 765
94 835
-49 -590 027

107 885
-599 977

13 050
-9 950

NETTOKOSTNADER (-)

-177 858 -173 142

4 716 -495 191

-492 091

3 100

Socialnämnden
För perioden januari – april har socialnämnden ett underskott -6,8 mnkr. De stora
negativa avvikelserna finns inom hemtjänst, särskilt boende för äldre, externa
placeringar LSS samt vuxenplaceringar inom individ och familjeomsorgen. Två
större positiva budgetavvikelser finns inom försörjningsstöd och personlig assistans.
Prognosen för helår visar på en negativ budgetavvikelse på -26 mnkr. Avvikelsen
beror främst på ökade placeringsvolymer samt merkostnader för det nya normala
(ökade kostnader inom vård och omsorg efter lärdomar, rekommendationer från
pandemin). Då dessa kostnadsökningar var kända och redan i början av året äskade
Socialnämnden medel från kommunfullmäktige för att kompensera detta med 21,6
mnkr. Övrig prognosticerad avvikelse kan härledas till ökade behov inom främst
LSS-boende.
Resultaträkning jan-april
(tkr)
SOCIALNÄMNDEN
INTÄKTER
KOSTNADER (-)

Budget
period

Utfall Avvikelse
period
period

27 754
34 768
-184 833 -198 633

Budget Årsprognos
helår

7 014
81 928
-13 800 -547 222

95 399
-586 688

Årsprognos
budgetavvikelse
13 471
-39 466
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NETTOKOSTNADER (-)

-157 079 -163 865

-6 786 -465 294

-874 688

-25 995

Kultur och tekniknämnden
Kultur- och tekniknämnden redovisar ett positivt resultat på +3,5 mnkr för årets
första fyra månader. Vakanta tjänster på Utemiljö och kultur bidrar med +0,75
mnkr till resultatet. Det statliga stödet för sjuklönekostnader uppgår till 0,4 mnkr,
löpande under året bokförs det på ledningsverksamhet för att senare fördelas ut på
de verk-samheter där behov uppstår. Avskrivningar och räntor följer budget. Den
interna kostnaden för IT är högre än budget (-0,1 mnkr) och belastar samtliga
verksamheter inom nämnden. Efter Återremiss av Årsredovisningen för 2021 och
ny värdering av NHC Arena har en nedskrivning gjorts med 4,6 mnkr, bokfört
värde på arenan per 211231 är 39 mnkr.
Resultaträkning jan-april
(tkr)

Budget
period

Utfall Avvikelse
period
period

Budget Årsprognos
helår

KULTUR- OCH TEKNIKSNÄMNDEN
INTÄKTER
36 017
KOSTNADER (-)
-68 410

37 943
-66 821

1 926 107 232
1 589 -200 049

NETTOKOSTNADER (-)

-28 878

3 515

-32 393

-92 817

Årsprognos
budgetavvikelse

108 632
-201 449

1 400
-1 400

-92 817

0

Miljö- och byggnadsnämnden
För verksamhetsår 2022 har kommunfullmäktige tilldelat miljö- och byggnadsnämnden en budgetram om ca 8,3 miljoner kronor i nettokostnad. Vid
fyramånaders-uppföljningen finns en positiv budgetavvikelse om nära en miljon
kronor utifrån att inga större ärenden inkommit inom bostadsanpassning, samt
vakanser inom miljö-enheten. Den totala kostnaden för nämndens verksamheter
beräknas uppgå till ca 13,1 miljoner kronor vid årets slut. Intäkterna beräknas bli
högre än budgeterat och uppgå till 5,2 miljoner kronor under år 2022. Den
sammanlagda årsprognosen upp-går till en halv miljon kronor vid årets slut.
Resultaträkning jan-april
(tkr)

Budget Utfall Avvikelse
period period
period

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
INTÄKTER
2 032

Budget Årsprognos Årsprognos
helår
budgetavvikelse

2 204

171

4 734

5 234

500

KOSTNADER (-)

-4 454 -3 675

779

-13 062

-13 112

-50

NETTOKOSTNADER (-)

-2 422 -1 472

950

-8 328

-7 878

450
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Revisionen
Verksamheten följer antagen revisionsplan. På årsbasis bedöms anslaget förbrukas.
Resultaträkning jan-april
(tkr)
REVISIONEN
INTÄKTER
KOSTNADER (-)
NETTOKOSTNADER (-)

Budget
period

0
-350
-349

Utfall Avvikelse
period
period

1
-255
-254

Budget Årsprognos
helår

Årsprognos
budgetavvikelse

1
95

0
-1050

1
-1051

1
-1

96

-1050

-1050

0

Finansförvaltningen
Periodens överskott mot budget beror främst på realisationsvinster, generella
statsbidrag utöver budgeterad nivå samt finansnetto som är positivt. För helår
förutses en betydande positiv avvikelse, delvis förklarad med fortsatt utveckling
som för fyramånadersperioden.
Resultaträkning janapril (tkr)

Budget
period

Utfall
period

Avvikels
e period

Budget
helår

FINANSFÖRVALTNINGE
N
INTÄKTER
KOSTNADER (-)

419570
-24309

440959
-21186

21389
3123

NETTOKOSTNADER (-)

395261

419773

1259383
-72927
1186456

24512

Årsprogno Årsprognos
s
budgetavvikelse

1289156
-70000

29773
2927

1219156

32700

Investeringsredovisning med prognos
Investeringar per
nämnd/ styrelse janapril 2022 (tkr)
KOMMUNSTYRELSEN
Allmänna invest
IT-utrustning
Bredbandslyftet
Markförvärv

Utfall
jan-apr
2022
0
2 015
105

Budget
2022

500
3 500
5 000
1 000

Kompl./
ombudge
t 2022
500
1 540

Total
Prognos
budget
2022
2022
1 000
5 040
5 000
1 000

0
9 500
5 000
105

Årsprognos
budgetavvikels
e
1 000
-4 460
0
895
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Solhöjden etapp 1
Övrigt
Summa
BARN- OCH
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Invest pott
Summa

1 772
23
3 915

0

6 000
8 040

6 000
0
18 040

4 600
23
19 228

1 400
-23
-1 188

10 000

427
427

2 200
2 200

173
173

2 373
2 373

2 373
2 373

0
0

2 130
2 130

6 130
6 130

6 130
6 130

0
0

SOCIALNÄMNDEN
Invest pott
154
4 000
Summa
154
4 000
KULTUR- OCH TEKNIKNÄMNDEN
Förskola Söråker
66 60 000
Lokaler räddningstjänst
8 877 30 000
Simhall
19 243 35 000
Övriga investeringar
5 106 36 000
Summa
33 292 101 000

11 309
9 741
15 414
36 464

60 000
5 000
41 309 64 000
44 741 44 741
51 414 46 659
197 464 160 400

55 000
-22 691
0
4 755
37 064

TOTALT

46 807 224 007 188 131

35 876

37 788 177 200

Flertalet investeringsprojekt kommer senare under året, sannolikt blir ett antal
förskjutna i tid och budgetmedel kan bli över under 2022. Några indikationer på
budgetavvikelser finns ej rapporterade.

Uppföljning av privata utförare
Barn och utbildningsnämnden
Vuxenutbildningens samarbetar främst med den privata utbildningsutföraren
Hermods. Vuxenutbildningen lämnar kontinuerligt ifrån sig synpunkter och har
regelbundna möten tillsammans med både representanter från företaget och
Sundsvalls kommun, som ingår i samma upphandling. Privata utförare följs årligen
upp i det systematiska kvalitetsarbetet.
Socialnämnden
Socialnämndens uppföljning av privata utförare under mandatperioden avgränsas i
planen till avtal tecknade med konsulentstödda familjehem. I avtalsdatabasen
återfinns ett 30-tal privata utförare avseende konsulentstött familjehem.
Kultur- och tekniknämnden
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Förvaltningen har påbörjat användandet av GPS system för uppföljning av bl.a.
snöröjningsentreprenörer. Detta möjliggör en annan uppföljning av de åtgärder
som görs.
Kommunens belysningsentreprenör använder nu verksamhetssystemet DeDu, detta
innebär att kommunen kan göra uppföljning på ett annat sätt än tidigare.
Kommunstyrelsen
IOP mellan Timrå kommun och EQ Arena, Turistverksamhet Yet
Under första kvartalet har ingen verksamhet bedrivets eftersom verksamheten pågår
maj till september.
PREVIA , företagshälsovård
Timrå kommun har upphandlat och tecknat avtal med Previa företagshälsovård för
att stödja och komplettera kommunens egna resurser inom arbetsmiljöområdet.
Uppföljningen under kvartal 1 visar att inom företagshälsovården kan ses ett
fortsatt fokus på insatser av förebyggande karaktär under första kvartalet, vilket är i
linje med önskvärd inriktning av företagshälsovård i kommunen. Kostnaden
uppgår till ca 500 tkr.
Uppföljning av IOP-avtal mellan Timrå IK och Timrå kommun
I IOP-avtalet mellan Timrå IK och Timrå kommun anges att syftet med samverkan
är att skapa en tryggare tillvaro för medborgaren under helger, på kvällar/nätter.
Den unge medborgaren ska känna att det finns vuxna ute som kan kontaktas om
behov uppstår. Ett mervärde är att överenskommelsen också bidrar till ett stärkt
föreningsklimat som bidrar till samhörighet och samhällsnytta.
Uppföljning av IOP-avtalet för årets första fyra månader är gjord utifrån hur syftet
uppnås, hur arbetet fungerar, vad som gjorts under trygghetsvandringarna,
erfarenheter att ta med sig, behov av fortbildning med mera. Den effekt insatserna
har på upplevd trygghet kommer att kunna följas i de framför allt
medborgarundersökningen via SCB, där ny undersökning genomförs till hösten.
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Bilaga
Stöd till nämndernas omställning - uppföljning
Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2021 godkänna ett omställningspaket för att
stödja nämndernas arbete att få en budget i balans 2021-2022. Nämndernas
kostnader för omställningsarbetet finansieras via finansförvaltningen.
Kommunledningskontoret fick i uppdrag att varje kvartal redovisa kostnader för
omställningspaketet. Nämnderna har arbetat aktivt med omställning.
Barn- och utbildningsnämnden har genom minskat sin organisation genom att ta
bort en intendenttjänst.
Socialnämnden har minskat sin organisation genom att ta bort tre tjänster, en
enhetschefstjänst samt två specialistunderskötersketjänster
Kultur- och tekniknämnden har minskat sin organisation genom att ta bort en
byggledare.
Kommunstyrelsen har gjort en omorganisation med översyn av verksamhetsdelar
och chefsled med en minskad chefstjänst
Miljö- och byggnadsnämnden har minskat sin organisation med en halvtidstjänst.
Uppmärksamma medarbetare - uppföljning
Enligt beslut i kommunstyrelsen 15 mars 2022 (KS/2022:91) så ska medarbetarna
uppmärksammas för det arbete som gjorts under pandemin. Respektive nämnd
tilldelades ett bidrag för detta. Kommunstyrelsen beslutade även att respektive
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nämnd ska i samband med fyramånadersrapporten redovisa vad som har
genomförts eller vad som planeras för att uppmärksamma personalen. Detta
redovisas i nedanstående tabell.
Nämnd
Kommunstyrelsen
Barn och utbildningsnämnden

Socialnämnden

Kultur – och tekniknämnden

Miljö- och byggnadsnämnden

Planerad aktivitet för trivselpeng
Planerar för en teamutvecklande
utomhusaktivitet och gemensam middag under
maj.
Alla chefer har eller kommer att genomföra
personalfrämjande insatser som finansieras via
bidraget från KS. Insatserna kommer att
genomföras under tidsperioden maj tom
augusti, alltid i form av fysiskt möte som
inkluderar någon form av måltid och anpassas
utifrån verksamheternas möjligheter till
gemensam aktivitet.
Alla chefer kommer att genomföra aktiviteter
med sina medarbetare innan semesterperioden.
Det blir fysiska träffar som inkluderar måltid
och i vissa fall gemensam aktivitet.
Alla chefer/arbetsledare har eller kommer att
genomföra personalfrämjande insatser.
Insatserna kommer att genomföras under
tidsperioden maj tom augusti, alltid i form av
fysiskt möte som inkluderar någon form av
måltid och anpassas utifrån verksamheternas
möjligheter till gemensam aktivitet.
Gemensam middag är inplanerad för
medarbetarna.
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1

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2022-05-17

§ 82

Ekonomisk fyramånadersrapport per 2022 04 med prognos
SN/2022:1

Beslut
Socialnämnden beslutar:
1. Godkänna Fyramånadersrapport 2022 Socialnämnden.
2. Godkänna rapporter gällande Kostnader för covid. Lönekostnader samt Volymrapport per
2022 04.
Ärendet
Ekonomisk fyramånadersrapport med prognos. Förvaltningen redovisar även separat ekonomisk
periodrapport och rapporter gällande Kostnader för covid, Lönekostnader samt Volymrapport till
och med april.
I fyramånadersrapporten redovisas även uppdrag från kommunstyrelsen och socialnämnden gällande:
 Redovisning av vad som genomförts eller som planeras för att uppmärksamma personalen,
för arbetet under covid-pandemin.
 Arbetet med omställning utifrån budgetförutsättningar 2022-2024, utifrån kommunstyrelsens
beslutade omställningspaket.
Resultaträkning jan-apr
(tkr)
Socialnämnden
INTÄKTER
KOSTNADER (-)
Varav
personalkostnader
NETTOKOSTNADER (-)

Budget
period

Utfall
period

Avvikelse
period

Avvikelse
innevarande
månad

Budget
helår

Årsprognos

Årsprognos
budgetavvikelse

27 754
-184 833

34 768
-198 633

7 014
-13 800

2 420
-3 327

81 928
-547 222

95 399
-586 688

13 471
-39 466

-127 625

-137 009

-9 384

-1 964

-361 056

-383 399

-22 344

-157 079

-163 865

-6 786

-907

-465 294

-491 289

-25 995

Beslutsunderlag
Fyramånadersrapport 2022
Ekonomisk periodrapport 2022 04
Kostnader för covid 2022 04
Lönekostnader 2022 04
Volymrapport 2022 04
Protokollsutdrag till
Controller
Kommunstyrelsen
Exp

/

2022

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

mmunledningskontoret

Innehållsförteckning
Nämndens ansvars- och verksamhetsområden ...................................................................4
Nämndens uppdrag ............................................................................................................4
Uppföljning av mål och uppdrag .........................................................................................5
Målbild: Trygghet, delaktighet och livslångt lärande ...................................................5
Inriktningsmål 1: Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget
liv och samhällslivet............................................................................................................5
Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet .................6
Uppdrag: Tidig upptäckt och tidiga åtgärder för barn, unga och unga vuxna
med ökad risk för ohälsa och socioekonomisk problematik .................................7
Uppdrag: Likvärdig utbildning för möjlighet till bra livsvillkor ..........................8
Uppdrag: Det goda åldrandet, kvalitet nära vård och boende ...............................9
Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete..................................................................12
Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv ...........................12
Inriktningsmål 4: Fler i arbete ........................................................................................12
Uppdrag: Företagsklimat och samarbete för fler unga entreprenörer ................13
Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå ..............................................14
Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer ...........................................................14
Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv ..................14
Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla ..............................................15
Uppdrag: Boendekommunen Timrå.........................................................................16
Uppdrag: Miljömässigt hållbart Timrå för nuvarande och framtida
generationer ...................................................................................................................17
Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare ..........................................18
Uppdrag: Skapa utrymme för ny styrning: inflytande och delaktighet .............18
Uppföljning av KS bidrag för att uppmärksamma varje medarbetare utifrån insatser
under coronapandemin ........................................................................................................19
Uppföljning av Kommunfullmäktiges omställningsplan ..............................................19
Ekonomi ..................................................................................................................................20
Sammanfattning ................................................................................................................20
Drift utfall/ Prognos ........................................................................................................20

2

Investeringsutfall/ Prognos .............................................................................................25
Uppföljning av privata utförare ..........................................................................................25

3

Nämndens ansvars- och verksamhetsområden
Nämndens ordförande: Maritza Villanueva Contreras
Förvaltningschef: Sara Grape Junkka

Nämndens uppdrag
Socialnämnden är till ansvarsområde ett av kommunens två största, och är
uppdelad på tre verksamhetsområden – Individ och familjeomsorgen (IFO),
Äldreomsorg och hälso- sjukvård (ÄO/HSL) samt Stöd och omsorg (SO).
Socialtjänstlagen anger på ett övergripande plan i 1 kap. 1 § socialtjänstens mål:
”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja
männi-skornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva
deltagande i samhällslivet.
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras
sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och
integritet.”
Reglemente för socialnämnden anger:
1 § Socialnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig
med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författ-ningar för verksamheten.
2§
• Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i
lag sägs om socialnämnd
• Ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården
• Fullgöra kommunens ansvar för mottagande av ensamkommande barn enligt
anvisningsmodell fastställd 2016-04-01
• Rådgivning i budget- och skuldfrågor till skuldsatta personer enligt skuldsaneringslagen (2006:548)
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Socialnämnden ska, förutom vid årsredovisning, minst två gånger per år rapportera
till fullmäktige hur verksamheten utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur
den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Uppföljning av mål och uppdrag
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)
Att medborgarna ska ha jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka
sitt eget liv och samhällslivet återkommer i flera av de lagar som styr
socialförvaltningens arbete och är tongivande i förvaltningens jobb.
Socialnämnden bidrar till inriktningsmålet genom att:
– Utveckla daglig verksamhet, nya lokaler möjliggör ny planering och fördelning av
grupper. Kommer innebära att större hänsyn i planeringen kan tas till de enskildas
behov av aktiviteter och stöd i verksamheten.
– Skapa fler bostäder med särskild service LSS, där den enskilde tillförsäkras goda
levnadsvillkor och erhåller det stöd och den service hen behöver i sin dagliga
livsföring
Uppföljning:
Utveckla daglig verksamhet: Verksamheten i de nya lokalerna är i gång. En
utvärdering av verksamheten kommer att utföras under hösten.
Skapa fler bostäder med särskild service LSS: Socialnämnden har fattat erforderliga
beslut och driftsättning av nya boendeplatser planeras till juni och september.

5

Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom
hela livet
Bidrar till målet (pil upp)
Socialtjänstlagen § 1 syftar till att främja den enskildes ekonomiska och
sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet.
Inom individ och familjeomsorgen arbetar man dels för att kompensera för de
faktorer som familjer och individer behöver för att nå en skälig levnadsnivå. Inom
LSS ska goda levnadsvillkor uppnås och där är växande kunskaper och färdigheter
en del både inom daglig verksamhet samt inom boende. För de äldre så arbetar
man aktiv med ett re-habiliterande förhållningssätt för att den enskilde så länge
som möjligt ska kunna bibehålla sina kunskaper och färdigheter, man har ett
rehabiliterande förhållningssätt.
Socialnämnden bidrar till inriktningsmålet genom att:
– Genom TUFF-projektet (träning, utbildning, fallförebyggande) får äldre möjlighet
att få träna och få redskap till att längre bibehålla sina förmågor
– Äldreomsorgslyftet (statsbidrag möjliggör för personal inom vård och om-sorg att
läsa på betald arbetstid) Detta möjliggör för personal inom vård- och omsorg att få
adekvat utbildning
Uppföljning:
TUFF: I mars återupptogs verksamheten efter att ha varit pausad på grund av
pandemin. Två grupper med totalt 20 deltagare har träffats en gång i veckan och
denna projektomgång beräknas att avslutas i slutet av maj. Väntelistan inför hösten
är fulltecknad redan nu.
Äldreomsorgslyftet: Sedan hösten 2020 har totalt 11 medarbetare studerat färdigt
till undersköterska genom äldreomsorgslyftet. För närvarande är det 8 medarbetare
som studerar på betald arbetstid. Medel från äldreomsorgslyftet används även till
att finansiera vikarier för de som deltar i spårkutvecklingsprojektet.
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Uppdrag: Tidig upptäckt och tidiga åtgärder för barn, unga och unga
vuxna med ökad risk för ohälsa och socioekonomisk problematik
Pågår enligt plan (pil upp)
Socialnämnden ansvarar för uppdraget tillsammans med barn- och
utbildningsnämnden, kultur och tekniknämnden samt kommunstyrelsen.
Uppdraget syftar till att tidigt upptäcka och sätta in proaktiva insatser för barn och
unga samt unga vuxna 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.
•Utveckla samarbete och arbetssätt inom kommunens organisation för tidig
upptäckt och proaktiva insatser.
•Utveckla samarbetet med Region Västernorrland för att minska risken för att
barn och unga far illa.
Tillsammans med barn och utbildningsförvaltningen ska socialförvaltningen verka
för att tidigare upptäcka och kunna erbjuda insatser/stöd för barn och unga med
ökad risk för ohälsa och socioekonomisk problematik.
Kompetensutvecklingsinsatser kommer även fortsättningsvis att riktas speciellt mot
de som arbetar med barn i yngre åldrar. Samverkan kommer även ske med barn
och unga där det redan identifierats ett behov av samverkan mellan skola och
socialtjänst för att stödja barnet/ungdomen och vid behov även stöd till
vårdnadshavare. Ett fokus kommer att vara på hemmasittare, barn och unga som
inte kommer till skolan.
En välfungerande skolgång och möjligheter till att utföra fritidsintressen är två av
de viktigaste förebyggande insatserna för att undvika att hamna i ett utanförskap.
För att åstadkomma detta kommer kultur- och teknikförvaltningen att hålla en
dialog med kommunens föreningar inom ramen för det nybildade föreningsrådet
där frågor som Friskare Ungdom, sommarläger på Tolvösand, samt en möjlig
framtida verksamhet för att tillhandahålla utrustning till barn och unga för att
möjliggöra en aktivare fritid. Socialförvaltningen kommer att delta utifrån sin
målgrupps behov samt annan möjlig samverkan kring framtida insatser.
Uppföljning:
Det pågår ett arbete att starta upp en utökad samverkan med barn och
utbildningsförvaltningen för att hitta metoder för att motverka stor skolfrånvaro.
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Detta genomförs genom att en skolsocionom rekryteras och samfinansieras. Syftet
med denna är:


Öka närvaron hos elever där skolorna känner oro



Öka kompetensen hos personal inom både barn- och utbildning och
socialtjänsten kring att främja närvaro och motverka frånvaro



Utveckla det främjande och förebyggande arbetet för att motverka frånvaro



Öka tillgängligheten i skolans lärmiljöer



Öka elevernas måluppfyllelse

Målet för arbetet är att:


Alla elever har en fungerande skolgång där de utvecklar sina förmågor och
kunskaper och når målen för utbildningen

Planen för projektet förväntas ta beslut om under våren. Det finns även ett förslag
på ett samarbete med MIUN kring forskning på ämnet genom det samverkansavtal
kommunen har med dem för att arbeta för framtidens välfärd.
Övriga pågående aktiviteter:


En lokal överenskommelse är skriven med BUP kring orosanmälning vid
inläggningar.



SKIP-samordnare handleder förskolor i socialtjänstens arbete.



Enhetschefer deltar på skolans proffesionsnätverk.,



Familjebehandlare deltar på föräldragrupper varannan vecka på BVC.



Fältverksamheten utökas och samverkan med kultur och
teknikförvaltningen planeras.



Det kommunala aktivitetsansvaret bedrivs i samverkan med barn och
utbilningsförvaltningen.

Socialnämnden är delaktig i arbetet med en ny länsgemensam samverkansmodell
med regionen samt länets skolförvaltningar.
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Uppdrag: Likvärdig utbildning för möjlighet till bra livsvillkor
Socialnämnden bidrar inte aktivt till uppdraget men vill betona att en lyckad
skolgång är en av de viktigaste faktorerna för att kunna leva ett självständigt liv.

Uppdrag: Det goda åldrandet, kvalitet nära vård och boende
Pågår enligt plan (pil upp)
Nära vård För att hälso- och sjukvården och den kommunala vård- och
omsorgen ska vara fort-satt effektiv och av hög kvalitet samt kunna möta den
demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt för framtiden
krävs en omställning i hela vårdkedjan. Utvecklingen av en nära vård pågår både på
lokal, regional och nationell nivå.
I vårt län, Västernorrland, har länets sju kommuner och region tagit fram en
gemen-sam målbild för en God och nära vård i Västernorrland 2030. Målet är att
våra invå-nare ska uppleva vården som god, jämlik och trygg.
Socialförvaltningen arbetar aktivt med att utveckla och tänka kring nya arbetssätt i
vården och ta till vara på digitaliseringens möjligheter så att vi kan bygga en mer
till-gänglig, inkluderande och samordnad vård utifrån varje individs behov och
förutsätt-ningar. Genom detta ges förutsättningar till att utveckla en god och nära
vård för våra äldre med fokus på brukarnytta och som kan innebära att resurserna
inom vård och omsorg kan användas bättre och för att kunna möta de framtida
vårdbehoven.
Hemtjänsten Behovet av att se över arbetssätt och organisation inom hemtjänsten
då fler äldre har behovet av ökade insatser samt detta för att möjliggöra att fler
äldre kan bo kvar hemma längre. Uppdraget innefattar både
verksamhetensorganisering men också biståndsbedömning, planering och
utförande. Fokus kommer att ligga på att titta om områdesindelningen,
nattpatrullens organisation samt att försöka få en jämnare tidsplanering av
insatserna så att det blir likvärdigt i alla hemtjänstgrupper. Uppdraget ska även
innefatta att utreda hur digitala trygghetstjänster kan bidra till förändrat arbetssätt
och effektivitet.
Demensutveckling Satsa på ökad kompetens om demenssjukdomar och
utbildning i förhållningssätt till demenssjuka brukare och på så sätt få en bättre
vård för individen samt se över arbetssätt och behov av särskilda demens
avdelningar.
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Äldreomsorgscenter – ÄOC För att tillgodose behovet av fler boendeplatser för
framtiden och ge en trygg och effektiv service till våra äldre planera för ett nytt
Äldreomsorgscenter (ÄOC).
IOP- Äldres ensamhet Målsättningen med IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap)
är att minska den ofrivilliga ensamheten hos de äldre inom kommunen.
Socialförvaltningen arbetar i samverkan med ideella organisationer för att finna ett
sätt att bryta isolering och genom gemensamma krafter identifiera och bjuda in
äldre personer som upplever ensamhet till social aktivitet och ökat deltagande i
samhällslivet.
LSS – bostad med särskild service Genom att Utreda möjligheten att i
planeringen av fler bostäder med särskild service, beakta boende som uppnått hög
ålder och därigenom och deras ändrade behov av stöd och omsorg men även
hälso- och sjukvårdsinsatser.
Uppföljning:
Nära Vård:
Arbetet kring en god och nära vård pågår för full både nationellt, regionalt men
framförallt lokalt hos oss på Timrå kommun.
Utbildningen ”Rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt ” och utbildningen
”Demens och hur man bemöter personer med demenssjukdom” startade upp i år
under mars månad för vår omvårdnadspersonal. Utbildningarna kommer att vara
klara innan årets slut.
Nu i början av maj startar projektet ”Proaktiv digifysisk seniorvård” upp. Projektet
är ett samarbete med regionen, Premicare och Timrå Kommun. Syftet med
projektet är genom mobil digital vård och ett förebyggande och proaktivt arbetssätt
kunna stödja och vårda äldre i hemmet i högre utsträckning för att öka tryggheten
och minska undvika bara inläggningar i sluten vården.
Under första kvartalet har vi också startat samverkansmöten med Premicare i Timrå
för att hitta nya samverkansformer inför omställningen till en god och nära vård.
Intern översyn av rutinen för SIP i kommunen är klar. Som nästa steg planeras en
intern samverkan för alla som på något sätt arbetar med SIP för att tillsammans gå
igenom flödet och säkerställa att alla har samsyn kring genomförandet av en SIP.
Planering av implementering pågår av det digitala instrumentet Cybmed på alla
särskilda boenden. Idag finns den digitala utrustningen endast på ett äldreboenden,
Strandbo.
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Hemtjänsten:
Översynen av hemtjänstens organisation är färdig och den identifierar en
omfattande och komplex verksamhet med ökade volymer. För att uppnå kvalitet
måste arbetet vara långsiktigt och strukturerat i allt ifrån avvikelsehantering,
arbetsmiljö och förebyggande arbete.
Antalet ordinarie medarbetare i varje hemtjänstgrupp ligger idag mellan 33-36
stycken personal. Utöver det tillkommer ett antal vikarier som är mellan 10-18
stycken till antalet i varje grupp. Det innebär att enhetscheferna hanterar
personalgrupper med antal uppåt 43-54 personer vilket inte är rimligt utifrån den
kvalitet förvaltningen är skyldig att hålla enligt lag men även vad den vill leverera
till medborgarna.
För att kvalitetssäkra hemtjänstens verksamhet både ur ett brukar- och ett
medarbetarperspektiv så avser förvaltningen att dela upp hemtjänstens verksamheter
på sex hemtjänstgrupper istället för nuvarande fyra.
Det som återstår att göra är att ta fram en ekonomisk kalkyl. Efter det kommer
arbete med lokal hitta lämpliga lokaler, rekrytera nya enhetschefer och planerare
samt att påbörja samverkan och förhandling med berörda fackförbund. Detta
arbete kommer att påbörjas under våren.
Demensutveckling:
Arbetet med att införa demensavdelningar har försenats på grund av pandemin.
Vissa avdelningar har dock redan idag en demensinriktning och brukarna matchas i
så stor utsträckning som möjligt utifrån deras behov och hur stor kognitiv svikt
man har till dessa platser.
I mars startade demensutbildningen för all ordinarie personal samt vikarier vid
vårds- och omsorgsboenden. Utbildningen kommer att vara klar innan årets slut.
Äldreomsorgscenter (ÄOC):
Socialnämnden beslutade 15 februari om att godkänna och avsluta fas 1 och
föreslog kommunfullmäktige att gå vidare till fas 2.
Den 28 mars beslutade Kommunfullmäktige att socialnämnden, tillsammans med
Timråbo, går vidare till Fas 2 gällande byggnationen av ett nytt äldreomsorgscenter.
Fas 2 som nu är godkänd innehåller bland annat arbete med konstruktionsfrågor,
framtagande av ritningar och eventuella markköp.
IOP äldres ensamhet: Pandemin har till viss del försvårat arbetet. Merparten av
medborgarna som inledningsvis anmält sitt intresse har fått besök av den
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uppsökande verksamheten. Vissa har fått fler en ett besök. Somliga har inte gått att
få kontakt med och har därför inte kunnat besökas.
LSS – bostad med särskild service: På grund av pandemins påverkan på vård och
omsorg har de tilltänkta lokalerna för en ny gruppbostad lånats ut till
äldreomsorgen för att nyttjas som korttidsverksamhet enligt SoL okt 2021 – mars
2022. Den nya gruppbostaden planeras till personer som har uppnått hög ålder
eller har ett stort behov av vård och omsorg på grund av somatiska sjukdomar. I
dagsläget ligger tonvikten av det arbetet på att färdigställa lokalerna utifrån de
lagstadgade kraven samt ta fram kommunikationsplan för information till berörda
brukare, anhöriga samt personal som kan bli berörda av den rotation ett nytt
boende innebär. Målsättningen är att de första brukarna ska kunna flytta in i den
nya gruppbostaden under hösten 2022. Det innebär då en utökning med totalt 6
gruppbostadsplaster till verksamheten.

Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete
Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv
Välj ett alternativ
Socialförvaltningen har i flera av sina verksamheter kontakt med
arbetssökande eller blivande arbetssökande, både inom försörjningsstöd,
arbetsmarknadsenheten, daglig sysselsättning och daglig verksamhet. De är en
arbetskraftsresurs som kan bidra till ett växande näringsliv. En pågående dialog
med näringslivskontoret är viktig för att fånga behov från lokala näringslivet.
Socialnämnden bidrar till inriktningsmålet genom att:
– Medarbetare samt deltagare från arbetsmarknad och integration deltar i aktiviteter
som anordnas av näringslivskontoret.
– Avsätta medel från feriejobben till sommarlovsentreprenörer.
Uppföljning:
Medarbetare samt deltagare har och kommer delta på företagsfrukostar och
företagsbesök som arrangeras av Näringslivskontoret. Personal från
kompetenscenter är med och bemannar Företagstorget. En kompetenskartläggning
med Näringslivskontoret, vuxenutbildningen och AF genomförs fyra gånger per år.
Medel är avsatt till feriejobben enligt tidigare års modell.
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Inriktningsmål 4: Fler i arbete
Bidrar till målet (pil upp)
Fler i arbetet är målet för en stor del av målgruppen både inom försörjningsstöd,
arbetsmarknad och integration. Även inom socialpsykiatrins dagliga sysselsättning
och omsorgens dagliga verksamhet jobbar man mot arbetsmarknaden. Att ha ett
arbete och vara självförsörjande är en viktig del för att kunna leva ett självständigt
liv. Socialnämnden har ett individcentrerat arbetssätt och alla insatser för de
arbetssö-kande skall vara kompetenshöjande. Det är många aktörer inom och
utanför kom-munen som aktivt behöver delta i arbetet. Samarbete är ett nyckelord
för att lyckas med uppgiften, där var och en bidrar för att nå gemensamt resultat.
Socialnämnden till inriktningsmålet genom att:
- Att arbeta med kompetenshöjande och individuella planeringar ska arbetet leda
till fler i arbete och studier, och därmed en större chans att påverka sitt eget liv och
samhällslivet. Samverkan med vuxenutbildningen för fler till studier.
- Ta fram en handlingsplan för språk och inkludering i verksamheterna Aktivt
arbeta för fler elever, praktikanter och personer i arbetsmarknadsåtgärder inom
förvaltningens ordinarie verksamheter
- Informera om och marknadsför möjligheten för fler personer i arbetsmarknadsåtgärder inom övriga förvaltningar
Uppföljning:
Processen vägen till egen hållbar försörjning är satt och alla insatser som ges till
målgruppen bedrivs med tanken att medborgaren ska uppnå en egen hållbar
försörjning utan behov av försörjningsstöd via studier, arbete eller andra sociala
trygghetssystem. Tillsammans med näringslivet har det tagits fram lokala jobbspår
som möjliggör för arbetssökande att få ett arbete samt tillgodoser företagens och
kommunens behov av kompetens t.ex. inom servicevärd, hotell och vård.
Språkutveckling
Handlingsplanen för språk och inkludering inom äldreomsorgen är klar och antogs
av socialnämnden i februari.
I februari startades ett språkutvecklingsprojekt genom medel från
omställningsfonden. En SVA-lärare anställdes som började med att göra en
kartläggning av förkunskaper och behov hos deltagarna. Undervisningen startade i
mars med totalt 23 medarbetare från äldreomsorgen. De tränar grammatik,
ordförråd, meningsbyggnad blandat med praktiska övningar. Till sin hjälp har
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SVA-läraren en språk- och yrkeshandledare som säkerställer vårdsvenskan och
skapar autensiska vård- och samarbetssituationer.
Marknadsföring och information: Personal från kompetenscenter har träffat alla
förvaltningar och dialog pågår.

Uppdrag: Företagsklimat och samarbete för fler unga entreprenörer
Pågår enligt plan (pil upp)
Socialnämnden bidrar till uppdraget genom att en del av medlen för
feriearbete finansierar sommarlovsentreprenörerna.
Uppföljning:
Medel är avsatt till feriejobben enligt tidigare års modell.
Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå
Pågår enligt plan (pil upp)
Socialnämnden behöver vara en aktiv del i samhällsbyggande för ett växande
Timrå. Om vi kan erbjuda en god äldreomsorg, trygga uppväxtförhållanden samt
goda livs-villkor inom LSS så bidrar vi till ett attraktivt Timrå.
Socialnämnden bidrar i den strategiska samhällsbyggnadsprocessen. Representerar,
bevakar och driver socialnämndens målgruppers behov.
Uppföljning:
Socialförvaltningen har fått information om och haft dialog kring det nya
bostadsområdet Solhöjden. Socialnämnden arbetar tillsammans med Timråbo
vidare med Fas 2 äldreomsorgscenter.

Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer
Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart
liv
Bidrar till målet (pil upp)
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Socialnämnden bidrar genom att kosten inom stöd, vård och omsorg ska bestå av
en ökad del ekologiska livsmedel.
Uppföljning:
För årets första månader ligger inköpet av ekologiska livsmedel på 24 % och i den
mån tillgång till närproducerat finns prioriteras det för all kost från kommunens
kostverksamhet.
För att bidra till ökad andel ekologiska livsmedel i kosten ska även alla
gruppbostäder LSS ta maten från centralköket, för att säkra en ökad andel
ekologiska livsmedel.

Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla
Bidrar till målet (pil upp)
För de äldre och funktionsnedsatta som bor och vistas i våra verksamheter är trygghet en viktig del.
Socialnämnden bidrar till inriktningsmålet genom att:
– Socialförvaltningen har fältarbetare som finns där ungdomar finns, de är synlig
och söker aktivt kontakt. De fältar i samarbete med andra myndigheter och
kommuner. Socialförvaltningen deltar aktivt i rådet för trygghet och hälsa.
– Arbete med demens inom särskilda boenden för äldre. ( se under uppdrag: Det
goda åldrandet)
– Möjliggöra en så trygg och kvalitetssäker hemtjänst som möjligt (se under
uppdrag: Det goda åldrandet)
Uppföljning:
Socialförvaltningen deltar i Rådet för trygghet och hälsa samt de analysgrupper
som tillkommer via rådet. Fältverksamheten har utökats då även vuxenhandläggare
nu deltar i fältarbetet för att nå målgruppen unga vuxna. Tillsammans med Kultur
och teknikförvaltningen har planering för ett gemensamt arbete kring
fältverksamhet och Pangea påbörjats.
IOT-testbäddar: 2019 fattades beslut om att äldreomsorgen skulle delta i ett
forskningsprojekt tillsammans med Mittuniversitetet. Projektet ingår i det
samverkansavtal kommunen har med universitetet och innebär att verksamheten
upplåter så kallade testbäddar för forskning, i detta fall med fokus på Trygga hem.
Studien har upprepade gånger skjutits fram i tid på grund av pandemins
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restriktioner men i början av 2022 blev etikprövningen klar och under mars månad
startade arbetet på Strandbo vård- och omsorgsboende. Testet handlar om tekniska
positioneringslösningar som kan användas inomhus och där den teknik som nu
prövas i studien förhoppningsvis ska bidra till att personer med demenssjukdom
eller andra kognitiva sjukdomar kan ges möjlighet att självständigt röra sig i huset
men med tryggheten att personal på ett enkelt sätt kan se var personen befinner sig
om behov av stöd uppstår. De boende behöver bara bära ett armband med en
Bluetooth-sändare som skickar en signal med aktuell position som personal sedan
kan hämta information om, ifall behov uppstår.
Trygg och kvalitetssäker hemtjänst: Hemtjänstens planerade omorganisation
innebär mindre hemtjänstområden med mindre personalgrupper. Detta leder till
att brukarna kommer att få en bättre kontinuitet när det gäller antalet olika
medarbetare de kommer att möta. Både brukare och personal blir trygga och vi får
en högre kvalitet på verksamheten.

Uppdrag: Boendekommunen Timrå
Välj ett alternativ
Påbörja ett strategiskt och strukturerat arbete för att minska våld och
förtryck i nära relationer
Socialnämnden erbjuder stöd till personer som utsatts för våld i nära relation. Verksamheten ger stöd och hjälp för att underlätta i situationen, tex hjälp till tillfälligt
bo-ende samt kontakter med sjukvård, polis och andra myndigheter/organisationer.
Uppföljning: Socialförvaltningen kommer tillsammans med KLK att samfinansiera
en tjänst för att övergripande arbeta med kommungemsamma frågor kopplat till
våld i nära relationer och implementeringen av den regionala handlingsplanen mot
våld.
En tydlig marknadsföring av platsen Timrå
Socialnämnden bidrag till marknadsföringen av platsen Timrå genom att erbjuda
en god äldreomsorg, trygga uppväxtförhållanden samt goda levnadsvillkor för
personer inom LSS-verksamheterna. En viktig del är också att kommunicera goda
exempel och att marknadsföra arbetsplatsen.
Uppföljning:
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Arbetsgivarvarumärket: Under slutet av januari och början på februari lyftes
Socialförvaltningens verksamheter fram i Timrå Kommuns sociala kanaler i arbetet
kring att kommunicera och stärka arbetsgivarvarumärket. Under två veckor lyftes
medarbetarporträtt och berättelser från socialförvaltningens verksamheter som goda
exempel och för att marknadsföra våra olika verksamheter.
Under våren 2022 har Sundsvalls Tidning publicerat två stycken positiva
reportage angående behovet av fler boendeplatser för framtiden och projektet
Äldreomsorgscenter (ÄOC).
Kompetenscenter har tillsammans med deltagare samt medarbetare delat goda
exempel på sociala medier där arbetsgivare tagit emot eller anställt personer från
målgruppen. Budskapet sprids även via andra kanaler t.ex.
https://youtu.be/zklgC7QEAio

Arbeta för en fortsatt utbyggnad av bredband i kommunen
Socialnämnden bidrar genom att bemanna samverkan vid behov.
Inget behov har funnits under årets första fyra månader.

Uppdrag: Miljömässigt hållbart Timrå för nuvarande och framtida
generationer
Pågår enligt plan (pil upp)
Socialnämnden bidrar till ett miljömässigt och hållbart Timrå genom
att:





Se över processer och utveckla fler e-tjänster för att minska
pappersanvändning
Informera och uppmuntra personal att där det är möjligt välja mer
miljömässiga alternativ, så som elcykel.
Att i det fall det är lämpligt, ersätta resor och utbildning med digitala
möten.
Arbeta strategiskt och medvetet för att minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter

Uppföljning:
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E-tjänster är ett viktigt steg på vår utvecklingsresa mot ökad digital service och till
ett miljömässigt och hållbart Timrå. Vi fortsätter att utveckla vår digitala service
med fler och förbättrade e-tjänster. En ny extern e-tjänst som lanserats under första
kvartalet 2022 är en medborgartjänst gällande ansökan för bistånd enligt
socialtjänstlagen.
Ett arbete som nu pågår under våren/sommaren 2022 är att ta fram en e-tjänst för
ansökan enligt lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).
Arbete med att förbättra den interna digitala servicen pågår och ett exempel är den
nya e-tjänsten ”Beställa möbler”.
Digitala möten och utbildningar genomförs, resor ersätts där det är lämpligt.
I den nya organiseringen av hemtjänst kommer två av totalt sex hemtjänstgrupper
att tar sig fram till fots. En av dessa grupper kommer att hålla till i centrala Timrå
och en kommer att vara lokaliserad i Sörberge.
Arbetet för att arbeta strategiskt och medvetet för att minska energiförbrukningen i
kommunens fastigheter kommer att ske i dialog med socialnämndens hyresvärdar,
arbetet kommer att påbörjas under hösten.

Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare
Bidrar till målet (pil upp)
Alla chefer i förvaltningen har under hösten 2021 deltagit i kommunens
gemensamma ledarskapsutbildning. Medarbetarenkät utfördes i oktober 2021, alla
chefer ska arbeta med arbetsgruppernas resultat och under 2022 ta fram
handlingsplaner på vad man kan förbättra och bibehålla.
Uppdrag: Skapa utrymme för ny styrning: inflytande och delaktighet
Välj ett alternativ
Syftet med uppdraget är att driva ett aktivt arbete med införande av kommunens
nya styrmodell för att långsiktigt utveckla organisationen, förbättra arbetssätt och
nå resultatuppfyllelse i enlighet med fullmäktiges inriktning.
Uppdraget kommer att innebära ett införande i huvudsak inom tre
utvecklingsområ-den.

18

Det första utvecklingsområdet syftar till att initiera ta fram verksamhetsidé på
nämndsnivå. Verksamhetsidén förväntas bidra till en etablerad och ökad förståelse
för nämndernas verksamhetsområden och dess grundläggande syften; vad, för vem
och varför?
Det andra utvecklingsområdet avser fortsatt utveckling av ledarskap med utgångspunkt från kommunens nya styrning. Syftet är att omhänderta, identifiera och
skapa förutsättningar för ett utvecklat ledarskap, med sikte på att styrmodellen i
slutet av verksamhetsperioden är förankrad i ledarskapet, med tydliggjorda
förväntningar och behov av fortsatt utveckling.
Det tredje utvecklingsområdet handlar om att fortsätta utveckla och etablera den
nya processen för kommunens verksamhetsplanering och budgetering för att stödja
styr-ning i enighet med styrmodellens bärande principer. Processen har en central
roll i att skapa förutsättningar för ändamålsenlig och effektiv styrning.

Uppföljning:


Socialnämndens utvecklingsgrupp färdigställde förslag på verksamhetsidé
för socialnämnden december 2021. Under första kvartalet 2022 antogs
verksamhetsidén på nämnds nivå av Socialnämnden.



Socialnämnden deltar i det kommungemensamma arbetet tillsammans med
samtliga nämnder av framtagandet av ”plattform för ledning och styrning”
på nämndsnivå. Arbetet startade februari 2022 och arbetet har fortskridits
under våren 2022. En framtagen tidsplan finns för arbetet och beslut om
plattform planeras senast i september 2022.



Samtliga chefer inom socialförvaltningen har under hösten/vintern 2021
avslutat en utbildningsinsats för ett utvecklat ledarskap med sikte på att
styrmodellen ska etableras och utvecklas.

Uppföljning av KS bidrag för att uppmärksamma varje
medarbetare utifrån insatser under coronapandemin
Alla chefer inom förvaltningen kommer att genomföra aktiviteter med sina
medarbetare. Det kommer att bli fysiska träffar som alla inkluderar någon form av
måltid samt i vissa fall gemensamma aktiviteter. Alla enheter inom IFO kommer
att göra det gemensamt den 1 juni. Enheterna inom Äldreomsorgen, hälso- sjukvård
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samt stöd och omsorg kommer att genomföra personalfrämjande aktiviteter innan
sommaren.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges omställningsplan
Socialnämnden har genom Kommunfullmäktiges omställningsplan minskat sin
organisation genom att ta bort tre tjänster, en enhetschefstjänst samt två
specialistunderskötersketjänster.

Ekonomi
Sammanfattning
För perioden januari – april har socialnämnden ett underskott -6,8 mnkr.
De stora negativa avvikelserna finns inom hemtjänst, särskilt boende för äldre,
externa placeringar LSS samt vuxenplaceringar inom individ och familjeomsorgen.
Två större positiva budgetavvikelser finns inom försörjningsstöd och personlig
assistans.
Prognosen för helår visar på en negativ budgetavvikelse på -26 mnkr. Avvikelsen
beror främst på ökade placeringsvolymer samt merkostnader för det nya normala
(ökade kostnader inom vård och omsorg efter lärdomar, rekommendationer från
pandemin). Då dessa kostnadsökningar var kända och redan i början av året äskade
Socialnämnden medel från kommunfullmäktige för att kompensera detta med 21,6
mnkr. Övrig prognosticerad avvikelse kan härledas till ökade behov inom främst
LSS-boende.

Drift utfall/ Prognos
Resultaträkning janapr (tkr)

Budget
period

Utfall Avvikelse
period
period

Budget
helår

Årsprognos

Socialnämnden
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Årsprognos
budgetavvikelse

INTÄKTER
KOSTNADER (-)
NETTOKOSTNADER (-)

27 754
-184 833
-157 079

95 399
-586 688
-491 289

13 471
-39 466
-25 995

Resultaträkning per
verksamhet jan-apr
(tkr)

Budget
period

Utfall Avvikelse
period
period

Budget
helår

Årsprognos

Årsprognos
budgetavvikelse

Hälso- och sjukvård
INTÄKTER
KOSTNADER (-)
NETTOKOSTNADER (-)

765
-12 977
-12 212

1 412
-13 476
-12 065

647
-499
148

2 295
-39 448
-37 153

3 545
-41 790
-38 245

1 250
-2 342
-1 092

Bistånds- och
avgiftshandläggare
samt övrigt stöd
INTÄKTER
KOSTNADER (-)
NETTOKOSTNADER (-)

976
-6 263
-5 287

1 124
-6 471
-5 348

147
-208
-60

2 929
-18 812
-15 883

3 456
-19 997
-16 541

527
-1 185
-658

Äldreomsorg Hemtjänst
INTÄKTER
KOSTNADER (-)
NETTOKOSTNADER (-)

3 406
-26 908
-23 502

4 698
-30 343
-25 646

1 291
-3 435
-2 144

10 219
-84 856
-74 637

12 641
-93 264
-80 623

2 422
-8 408
-5 986

Äldreomsorg - Särskilt
boende
INTÄKTER
KOSTNADER (-)
NETTOKOSTNADER (-)

9 737
-45 901
-36 164

10 661
-50 695
-40 034

924
-4 794
-3 870

29 211
-142 375
-113 164

31 059
-152 845
-121 786

1 848
-10 470
-8 622

Äldreomsorg - Korttids, Daglig
vht och Medicinskt färdig beh.
INTÄKTER
314
KOSTNADER (-)
-4 700
NETTOKOSTNADER (-)
-4 386

486
-6 374
-5 888

172
-1 674
-1 502

942
-14 321
-13 379

1 327
-16 283
-14 956

385
-1 962
-1 577

LSS/SFB Personlig
assistans
INTÄKTER
KOSTNADER (-)
NETTOKOSTNADER (-)

2 079
-7 725
-5 646

108
487
595

5 913
-24 918
-19 005

5 913
-23 948
-18 035

0
970
970

1 971
-8 212
-6 241

34 768
-198 633
-163 865

7 014
-13 800
-6 786

81 928
-547 222
-465 294
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Övriga verksamheter
LSS
INTÄKTER
KOSTNADER (-)
NETTOKOSTNADER (-)

2 837
-17 429
-14 593

2 773
-17 885
-15 111

-63
-455
-518

8 510
-52 724
-44 215

8 610
-58 759
-50 150

100
-6 035
-5 935

Individ- och
familjeomsorg
INTÄKTER
KOSTNADER (-)
NETTOKOSTNADER (-)

7 511
-49 713
-42 201

11 086
-53 091
-42 005

3 575
-3 378
197

21 199
-150 599
-129 400

27 922
-160 364
-132 442

6 723
-9 765
-3 042

Ledning och stöd
INTÄKTER
KOSTNADER (-)
NETTOKOSTNADER (-)

237
-11 945
-11 708

449
-11 873
-11 424

212
72
285

710
-16 803
-16 093

926
-17 168
-16 242

216
-365
-149

Politisk verksamhet
INTÄKTER
KOSTNADER (-)
NETTOKOSTNADER (-)

0
-784
-784

0
-700
-700

0
84
84

0
-2 365
-2 365

0
-2 269
-2 269

0
96
96

Äldreomsorgen och hälso- sjukvård
Verksamhetsområde äldreomsorg och hälso- sjukvård redovisar ett underskott på 7,4 mnkr för årets fyra första månader.
För att hantera de stora mängder sjukfrånvaro som pandemin medfört har ökat
bemanning krävts. Detta har medfört ökade kostnader för bemanningsenheten som
visar på ett prognostiserat underskott på -0,4 mnkr.
Hälso- och sjukvård redovisar ett överskott på 0,1 mnkr
Överskottet beror på att intäkter för ersättning av sjuklönekostnader på 0,5 mnkr
täcker ökade kostnader för ökat vårdbehov samt vaccination och smittspårning.
Det ökade vårdbehovet och behov av hyrsköterskor under sommaren ger en
prognos på ett underskott på -1,1 mnkr.
Hemtjänsten redovisar ett underskott på -2,1 mnkr
Hemtjänstens personalkostnader överstiger budget med 3,1 mnkr ackumulerat
april. Hög sjukfrånvaro på 15,9 % och vikariebrist gör att kostnaderna för övertid
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uppgår till 1,9 mnkr. Ett enskilt barnärende som verkställs som hemtjänst genererar
en kostnad på ca 1,2 mnkr på årsbasis. Inskolning av vikarier utan förkunskaper
inom vårdarbete gör att inskolningstiden blir längre. Brukare med kognitiv svikt
bor kvar i ordinärt boende längre och genererar stora resurser med många besök
per dag och ibland dubbelbemanning. Dubbelbemanningen samt bristen på
undersköterskor försvårar för både schemaläggning samt planering då den kräver
att två eller fler personal ska vara på samma plats samtidigt.
Kostnaden för Covid -19 uppgår till -1,2 mnkr ackumulerat april.
Sjuklönekostnader har ersatts med 0,8 mnkr vilket ger en nettokostnad på -0,4
mnkr.
Prognosticerat underskott uppgår till -6,0 mnkr
Äldreomsorg särskilt boende redovisar ett underskott på -3,9 mnkr
Personalkostnaderna på särskilt boende överstiger budget med 4,5 mnkr
ackumulerat april. Hög sjukfrånvaro på 13 % och vikariebrist gör att kostnaderna
för övertid uppgår till 1,5 mnkr. Kostnader för extra bemanning på grund av
omsorgskrävande brukare uppgår till 0,5 mnkr. Lokalernas utformning på en del av
enheterna försvårar för en resurseffektiv bemanning.
Under årets första månader var det en stor smittspridning med stort behov av extra
personal.
Kostnaden för Covid -19 uppgår till -1,6 mnkr ackumulerat april.
Sjuklönekostnader har ersatts med 1,0 mnkr vilket ger en nettokostnad på -0,6
mnkr.
Prognosticerat underskott uppgår till -8,6 mnkr
Äldreomsorg – korttids, dagvård och medicinskt färdigbehandlade redovisar
ett underskott på -1,5 mnkr
Under hösten 2021 beslutade Socialnämnden att öppna ytterligare sju
korttidsplatser i förvaltningens befintliga lokaler för att kunna ta hem de
medicinskt färdigbehandlade från sjukhus som väntar på en boendeplats.
Verksamheten har nu avslutats men personalkostnader som inte är budgeterade
uppgår till 1,2 mnkr ackumulerat april.
Nettokostnaden för Covid -19 uppgår till -0,3 mnkr.
Prognosticerat underskott uppgår till -1,5 mnkr
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Stöd och omsorg
Stöd och omsorg redovisar ett överskott på 0,1 mnkr
Bostad med särskild service har ett fortsatt underskott av boendeplatser. Så som
tidigare genomlysningar av kommande behov av bostad med särskild service har
påvisat så har antalet beviljade ansökningar om bostad med särskild service LSS
ökat.
Eftersom de lokaler som varit tilltänkta för att starta ett nytt gruppboende LSS
använts som korttidsboende SoL under pandemin har boendet inte kunnat starta
som planerat. Det innebär ett överskott på personalkostnader som är prognostiserat
till 2,4 mnkr men inverkar samtidigt till att planerat hemtagande av extern
placering inte kunnat genomföras. Kostnad för denna externa placering är således
inte budgeterad för 2022. Tillsammans med de för året två nytillkomna externa
boendeplatserna, varav en plats är på ett barn- och ungdomsboende, visar
prognosen på ett förväntat underskott på -5,2 mnkr för externa boendeplatser LSS.
Utifrån ovanstående beskrivna brist på boendeplatser har socialnämnden i april
2022 fattat beslut om att utöka antalet servicebostadsplatser i egen regi. Dessa
kommer starta upp inför sommaren och innebär ett prognostiserat underskott på 1,7 mnkr för årets kvarvarande 6,5 månader.
De personalförstärkningar som varit aktuella under årets första månader inom
bostad med särskild service har nu arbetats bort och prognosen är att verksamheten
håller budget resterande månader av året. Prognosen för personlig assistans visar ett
överskott på 0,9 mnkr på grund av antalet ärenden har minskat. Daglig verksamhet
har en prognos på ett överskott på 0,3 mnkr. Detta beror på justerad verksamhet på
grund av pandemin samt vakantsatt tjänst.
Övriga delar av verksamheterna inom stöd och omsorg visar på ett mindre
överskott.
Prognosticerat underskott uppgår till -5,0 mnkr.
Individ och familjeomsorgen
Individ och familjeomsorgen redovisar ett överskott på 0,2 mnkr
Placeringskostnaderna för unga vuxna och vuxna uppgår till -3,5 mnkr ackumulerat
april. Detta kopplas mot fortsatt höga volymer samt några få komplexa dyra
placeringar. Under 2022 finns det pågående placeringar där problematiken och
skyddsbehovet är stora. Kostnaden för en placering inom området är allt från cirka
2 500 kr till 20 000 kr dygn och individ. En enskild placering påverkar således
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utfallet kraftigt. Enheten arbetar långsiktigt och bedömningen är att det är en topp
av placeringar nu som med tiden kommer att avta då klienterna rehabiliteras och
går från externa placeringar till eget boende och sysselsättning.
Försörjningsstöd gör ett positivt resultat på 1,1 mnkr, vilket beror på ett minskat
inflöde samt att många ärenden avslutats till egen försörjning.
Kompetenscenter beräknas göra ett negativt resultat om -1,2 mkr. Detta beror på
ändringar i de statliga anställningsstöden, t.ex. finns inte möjligheten till
extratjänster längre utan det är andra mindre subventionerade anställningsformer
nu. Om vi inte skulle anställa dem via dessa skulle personerna fortsatt befunnit sig
på försörjningsstöd till en högre kostnad.
Nettointäkten för Covid -19 uppgår till 0,5 mnkr.
Prognosticerat underskott uppgår till -3,0 mnkr.
Ledning och stöd
Ledning och stöd redovisar ett överskott på 0,3 mnkr
Förändring av semesterlöneskulden visar på ett underskott på -0,7 mnkr.
Ökade kostnader från centrala IT gör att verksamheten prognosticerar ett
underskott på -0,1 mnkr

Investeringsutfall/ Prognos
Investeringar (tkr)

Budget helår

Utfall Årsprognos
period

Årsprognos
budgetavvikelse

Larm Soc
Investeringar Soc Budget

0
6 130

154
0

3 400
2 730
0

-3 400
3 400
0

SUMMA

6 130

154

6 130

0

Socialnämnden beräknas nyttja hela budgeten för investeringar under året. En del
kommer att gå till utgifter för nya trygghetstjänster kopplat till
larmupphandlingen.
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Uppföljning av privata utförare
Plan för uppföljning av privata utförare
Socialnämndens uppföljning av privata utförare under mandatperioden avgränsas i
planen till avtal tecknade med konsulentstödda familjehem. I avtalsdatabasen
återfinns ett 30-tal privata utförare avseende konsulentstött familjehem.
Vem: Utsedd tjänsteperson.
När: Innan årsbokslut.
Vad:


En leverantör årligen



Kostnader, har kostnaderna överensstämt med avtalet eller har några
ytterligare kostnader uppstått?



Innehåll, har leverantören levererat vad vi avtalat om och motsvarar det
nämndens förväntningar om god kvalitet på de insatser vi erbjuder?



Helhet, hur har leverantören varit att samarbeta med?

Hur


Utsedd tjänsteperson tar med hjälp av enhetschef fram uppgifter om
vilken/vilka leverantörer som använts under året och där avtal har tecknats
efter 2019-02-25 då Program för uppföljning och insyn av verksamhet som
utförs av privata utförare antogs. Därefter görs ett slumpmässigt urval av en
leverantör.



Ovanstående frågeställningar besvaras därefter av enhetschef och/eller den
socialsekreterare som har haft kontakten med leverantören.

Utsedd tjänsteperson gör en skriftlig rapport om vad uppföljningen visade.
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Nämndens ansvars- och verksamhetsområden
Nämndens ordförande: Lisbeth Eklund
Förvaltningschef: Ann-Christin Isaksson

Nämndens uppdrag
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för skolverksamheterna i kommunen. Den
består av förskola, annan pedagogisk verksamhet, förskoleklass, fritidshem,
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Timrå kommun
har ingen egen gymnasiesärskola, de eleverna hänvisas till närliggande kommuner
där barn- och utbildningsnämnden bekostar deras utbildning. Nämnden ansvarar
även för kostverksamhet och kulturskolans verksamhet.

Uppföljning av mål och uppdrag
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)
Barn- och utbildningsnämnden bidrar till målet genom:


att motverka stor skolfrånvaro genom att systematiskt främja närvaro.
Arbeta för att ha goda lärmiljöer, göra tidiga insatser, samarbeta med andra
myndigheter och individanpassa när och där det behövs.

Det pågår ett arbete att starta upp en utökad samverkan med socialnämnden för att
hitta metoder för att motverka stor skolfrånvaro. Syftet med den utökade
samverkan är att vi behöver:






Öka närvaron hos elever där skolorna känner oro
Öka kompetensen hos personal inom både barn- och utbildning och
socialtjänsten kring att främja närvaro och motverka frånvaro
Utveckla det främjande och förebyggande arbetet för att motverka frånvaro
Öka tillgängligheten i skolans lärmiljöer
Öka elevernas måluppfyllelse
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Målet för arbetet är att:


Alla elever har en fungerande skolgång där de utvecklar sina förmågor och
kunskaper och når målen för utbildningen

Projektplanen för projektet kommer att beslutas under våren. Det finns även ett
förslag på ett samarbete med Mittuniversitetet (MIUN) kring forskning på ämnet
genom det samverkansavtal kommunen har med MIUN gällande att arbeta för
framtidens välfärd.

Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom
hela livet
Bidrar till målet (pil upp)
Barn- och utbildningsnämnden bidrar till Kommunfullmäktiges mål genom:


att utveckla matematikundervisningen och därigenom elevernas möjligheter
att nå målen i matematik men möjlighet till växande kunskaper och
färdigheter genom hela livet.

Genom Matematiksatsningen TRR (Tänka, resonera och räkna) som riktar sig
främst till de tidiga årskurserna, från förskoleklass till och med årskurs 3 bidrar
nämnden till målet genom att öka möjligheter för elever att nå målen i matematik.
Inom satsningen började modellen användas i undervisningen under hösten 2021.
För att implementeringen av undervisningsmodellen ska lyckas och hålla över tid
ställer SKR krav på att hela styrkedjan – politiker, förvaltningsledning, rektorer,
lärare – tar aktiv del och ansvar på sin nivå. Under våren 2022 besökte en F-3 lärare
från Ljustorp nämnden och lät dem delta i en lektion enligt det nya konceptet.
Det vi kunnat se hittills är att modellen blir som förväntat en stor förändring för
både lärare och elever. Lärarna upplever att eleverna upptäcker nya samband och
stärker sin taluppfattning.

Uppdrag: Tidig upptäckt och tidiga åtgärder för barn, unga och unga
vuxna med ökad risk för ohälsa och socioekonomisk problematik
Pågår enligt plan (pil upp)
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Utveckla samarbete och arbetssätt inom kommunens organisation för tidig
upptäckt och proaktiva insatser.

Barn och utbildningsförvaltningen har ett gott samarbete med socialförvaltningen
där man arbetar tillsammans utifrån sina olika kunskapsområden med tidiga
insatser. Ett arbete som vi fortsätter framgångsrikt att utveckla genom bland annat
en utökad samverkan med fokus på skolfrånvaron.


Utveckla samarbetet med Region Västernorrland för att minska risken för
att barn och unga far illa.

Barn och utbildningsnämnden ingår i arbetet med en ny samverkansmodell med
regionen vilket är ett gemensamt politiskt övergripande samverkansform med
representation från regionen, socialtjänsten och skolan samt tre strategigrupper
med utgångspunkt i barn och unga, vuxna och äldre. BUNs medverkan gäller barn
och unga.
Skolchef har fått i uppdrag att i samverkan utarbeta ett förslag på
samverkansmodell utifrån ovanstående resonemang men med särskild uppmaning
att föra fram barn- och utbildningsnämndens kärnuppdrag.
Uppdrag: Likvärdig utbildning för möjlighet till bra livsvillkor
Pågår enligt plan (pil upp)
Barn- och utbildningsnämnden kommer att bidra till Kommunfullmäktiges mål
genom:


att genomföra en kartläggning och analys över enheternas arbete inom
området. Vi kommer därefter att noga analysera materialet innan vi sätter in
åtgärder och aktiviteter för att motverka stereotypa könsroller, kulturella
strukturer och rådande sociala normer som missgynnar både pojkar och
flickor.

Under våren 2022 har det gjort genomlysning i förskolan där personal fått svara på
hur de arbetar med genus i sina verksamheter. Resultatet av genomlysningen
kommer att ligga till grund för att fortsätta utveckla en likvärdig utbildning och
för att kunna sätta in rätt insatser vid behov. Det har även startats upp ett
samarbete med MIUN för att kunna få en idé kring forskning av det fortsatta
arbetet kring genus.
Barn- och utbildningsnämnden bidrar till Kommunfullmäktiges mål genom att:
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vårt arbete under 2022 fokuseras på moderna och lätthanterliga digitala
klassrum. Vi tillhandahåller även lokalt stöd inom digitalisering i form av
två verksamhetsutvecklare (anställda via statsbidrag). Dessa personer
kommer att stödja rektorerna i arbetet med att förverkliga sina
digitaliseringsplaner.

Den utbildning som genomförts av de digitala verksamhetsutvecklarna ”leda
digitalisering” avslutades under hösten 2021. Som ett led av den jobbar nu
varje rektor med att ta fram en egen digitaliseringsplan för sin verksamhet
med stöd från verksamhetsutvecklare.
Man har även under hösten gjort en enkät för pedagoger som fått skatta var de
ligger i sin digitala mognad. Utifrån den har olika insatser satts in tillsammans
med stöd från verksamhetsutvecklarna för att utbilda på de områden behov har
funnits. Det man ser är att tekniken utvecklas konstant vilket gör att
digitalisering är ett arbete som kräver långsiktighet.

Uppdrag: Det goda åldrandet, kvalitet nära vård och boende
Pågår enligt plan (pil upp)
Barn- och utbildningsnämnden kommer att bidra till Kommunfullmäktiges mål
genom att:


Leverera anpassad och näringsriktig kost, vilket kan vara avgörande för en
äldre persons hälsa och välbefinnande.

För att nå en varierad och näringsrik kost arbetar kockarna tillsammans med
kostekonomen att ta fram en varierad matsedel. Kostekonomen arbetar med att
näringsberäkna måltiderna så att vi säkerställer det dagliga näringsbehovet.

Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete
Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv
Bidrar delvis/ osäkert (pil mot höger)
Barn- och utbildningsnämnden bidrar till Kommunfullmäktiges mål genom:
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fortsatt utveckling av PRAO och APL. Barn- och utbildningsnämnden
kommer även att verka för att fortsätta ta emot praktikanter när och där det
är möjligt.

Alla 8:or och 9:or har varit och/eller kommer under våren komma ut på PRAO.
Det har varit en utmaning att ”banken” av företag försvunnit något under
pandemin vilket gjort att man fått startat om kring nätverk. Man har på grund av
detta fått låta elever praktisera på vårdnadshavares arbetsplatser men då med
förutsättningen att eleven inte arbetat med vårdnadshavare utan fått en annan
handledare, det för att fylla syftet med praktiken att ge eleven erfarenhet från
yrkeslivet samt att vidga elevens perspektiv på framtida studie- och yrkesval och
stärka självinsikten och valkompetens för framtida studie- och yrkesval.
För att vidga nätverket medverkar PRAO-samordnaren bland annat på
företagsfrukostar, är aktiv i sociala media som LinkedIn, och arbetar även aktivt att
ta kontakt med företag om framtida samarbeten.

Inriktningsmål 4: Fler i arbete
Bidrar till målet (pil upp)
Barn- och utbildningsnämnden bidrar till Kommunfullmäktiges mål genom att:


fortsätta utvecklingen på den inslagna vägen gällande vuxenutbildningen.

Eleverna ges bland annat möjligheter att kombinera studier (både SFI och på grund
och gymnasie-nivå) med förvärvsarbete som främjas genom arbetssättet. Andelen
SFI-elever som kombinerar studier med arbete har ökat stort.

Uppdrag: Företagsklimat och samarbete för fler unga entreprenörer
Pågår enligt plan (pil upp)
Barn- och utbildningsnämnden bidrar till Kommunfullmäktiges mål genom:


Att entreprenöriella förmågor utvecklas i många av gymnasiets kurser. Det
kan handla om ett starta ett eget företag (UF) under studietiden, men kan
även vara en del av naturvetenskaplig specialisering (kurs) där elever arbetar
med projekt på egen hand, i grupp eller tillsammans med ett företag för att
tex. lösa ett naturvetenskapligt problem det företaget har. Andra exempel är
på restaurangprogrammet där elever arbetar med matlagning inför olika
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event och tävlingar. Där står eleverna själva för utformningen av meny och
tillagning tillsammans med lärarna. I sådana projekt handlar det mycket om
att bygga upp sin egen kunskap om sig själv för att kunna vidareutvecklas.
Timrå gymnasium har stor fokus på nyskapande tankar och självklart på att
eleverna ska växa som personer genom ett entreprenöriellt förhållningssätt.


Att erbjudande går ut till samtliga elever att starta UF företag på
Ekonomiprogrammet samt på Handels- och administrationsprogrammet i
år 3. Samtliga elever på skolan har också möjlighet att söka denna kurs som
individuellt val. IM-programmet erbjuder också UF till sina elever som ett
komplement till övriga ämnen de läser.



Att på de program där vi har APL hela tiden föra en dialog mellan
ansvariga lärare och företagare kring vad företagare behöver i framtiden och
vilken utbildning vi behöver ge våra elever.

Samtliga elever (bortsett från elever på fordons- och transportprogrammet) på
Timrå gymnasium har möjlighet att välja till en kurs på individuellt val där målet
är att starta ett UF företag och lära sig mer om entreprenörskap. Denna kurs ligger
obligatorisk på Försäljning- och serviceprogrammet samt på ekonomiprogrammet.
Inför valet av individuellt val får eleverna information om kursen från UF.
Under detta läsår har Timrå gymnasium utvecklat ett nytt samarbete tillsammans
med Näringslivskontoret för att främja det entreprenöriella arbetet på Timrå
gymnasium. Vi kommer till exempel att arbete med att få in entreprenörskap i
gymnasiearbetet genom att instifta ett stipendium. Tanken är att eleverna ska få
möjlighet att arbeta mer case-baserat i sitt gymnasiearbete tillsammans med ett
lokalt företag.
Arbetet med case-baserad undervisning på Naturvetenskapsprogrammet i kursen
Naturvetenskaplig specialisering har också återupptagits i ett samarbete mellan
skolan och det lokala näringslivet. På Naturvetenskapsprogrammet kommer under
detta år det också startas upp ett samarbete med en skola och olika företag på
Island för att arbeta mer case-baserat och med entreprenörskap. Dessa arbeten syftar
till att lyfta eleverna till att våga testa sina kunskaper i yrkeslivet, få upp ögonen för
hur man arbetar inom olika yrkeskategorier och företag samt att utveckla eleverna
entreprenöriella förmåga.
I år är första året som det på Guldstegen finns ett Entreprenörskapsstipendium som
delas ut med syfte att lyfta ungas lust och kreativitet för entreprenörskap/
ledarskap, detta delas ut till UF-Företagare på Timrå gymnasium som visar vilja och
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lust att driva verksamhet. Företagaren/entreprenören får vara högst 20år och
verksamheten utgår i huvudsak från Timrå kommun. Företagaren ska visa på stor
drivkraft och ett engagerat entreprenörskap.
Hela skolans upplägg med APL går ut på tät dialog mellan skolans personal, APLplatsens handledare och elev. Detta arbete kommer också att utökas i år med nya
yrkesprogram och fler företag och APL-platser inblandade.
Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå
Pågår enligt plan (pil upp)
Barn och utbildningsnämnden är delaktig kring den strategiska planeringen av
ett växande Timrå genom att man deltagit vid planering flera av kommunens
projekt, bland annat det nya bostadsområdet Solhöjden. Nämnden har lyft behovet
av att bygga en ny förskola i Söråker för att kunna möta behovet som lyfts både
kring lokalfråga och platstilldelning. Nämnden är även involverad kring
byggnationen av den nya brandstationen där räddningstjänsten har ett samarbete
tillsammans med Timrå gymnasium för att starta upp blåljusgymnasium hösten
2022.

Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer
Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart
liv
Bidrar delvis/ osäkert (pil mot höger)
Barn- och utbildningsnämnden bidrar till Kommunfullmäktiges mål genom:


att kostverksamheten arbetar för inköp av ekologiska livsmedel samt verkar
för att upphandla närodlat.

För årets första månader ligger inköpet av ekologiska livsmedel på 24 % och i den
mån tillgång till närproducerat finns prioriteras det.

Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla
Bidrar delvis/ osäkert (pil mot höger)
Barn- och utbildningsnämnden bidrar till Kommunfullmäktiges mål genom:


att systematiskt utveckla processer och arbetssätt för att förebygga och
åtgärda otrygghet och kränkande behandling.
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Alla enheter jobbar dagligen att förebygga och åtgärda otrygghet och kränkande
behandling. Det är ett arbete som aldrig tar slut och som behöver långsiktighet och
tålamod. Målet mäts via hälsosamtal där resultat presenteras i juni.

Uppdrag: Boendekommunen Timrå
Pågår enligt plan (pil upp)
Barn- och utbildningsnämnden bidrar till Kommunfullmäktiges mål genom:


att fortsätta arbeta med att utveckla ett välskött skolsystem inklusive ett väl
fungerande systematiskt kvalitetsarbete på både huvudmanna- och enhetsnivå.
Det finns då förutsättningar för att fortsätta förbättra och höja kvaliteten på
våra verksamheter, våra lokaler och vår utemiljö. Genom att analysera,
reflektera och lära av uppföljningens resultat kan vi tillsammans skapa
förutsättningar så att varje enhet kan möta de behov som våra medborgare har.

Under hösten 2021 med fortsättning under våren har ett arbete gjorts för att
fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå, där har
man arbetat med att tydliggöra arbetet och utveckla analysen så att rätt insatser
genomförs.


att påbörja och genomföra implementeringen av reviderade läroplaner som
börjar gälla höstterminen 2022. Revideringen innehåller nya skrivningar om
våld, hedersrelaterat våld och förtryck.

Under hösten 2022 skall den nya läroplanen Lgr22 implementeras. Det finns
ändringar i alla kursplaner på grundskolenivå. Det har också kommit nya
formuleringar om sexualitet, samtycke och relationer och annat värdegrundsarbete i
läroplanernas inledande delar. För lärare som sätter betyg införs också en ny
princip för betygssättning i skollagen.
På varje enhet har man under hösten tillsammans läst sig in vad den nya
läroplanen innebär utifrån förändringarna och satt en plan för implementering på
enhetsnivå. Man behöver även förbereda sig på att revidera planeringar samt se över
läromedel. Under våren har man fokuserat på att se över vilka behov som finns för
att implementera läroplanen och det man ser främst är ett behov av ökad kunskap
kring de inledande kapitlen kring de nya delarna i sex och samlevnad som bytt
namn till sexualitet, samtycke och relationer.
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att fortsätta med marknadsföringsinsatser som synliggör våra kvalitativt bra
och trygga verksamheter.

För att marknadsföra Timrå Kommun och Barn och utbildningsnämndens
verksamheter har man deltagit i kampanjen ”Arbetsgivarvarumärket” där man
intervjuat flera personer i verksamheterna för att berätta om sitt arbete.


att fortsätta berätta om våra stora behov av stabilt bredband med stor
bandbredd.

Införande av digitala nationella prov kommer att ske succesivt med start från 2024.
Syftet med digitala prov är att öka likvärdigheten och få en mer effektiv hantering
av proven. Av den anledningen finns ett stort behov av stabilt bredband med stor
bandbredd för att kunna säkerställa att dessa kan utföras utan störning.

Uppdrag: Miljömässigt hållbart Timrå för nuvarande och framtida
generationer
Pågår enligt plan (pil upp)
Barn- och utbildningsnämnden bidrar till Kommunfullmäktiges mål genom:




Enheterna arbetar enligt läroplanerna och tar in miljöperspektivet i
utbildningen. Många av våra förskolor och skolor har nära till skog och natur
och tar tillvara på detta vid utbildningen och låter barnen och eleverna vara
delaktiga och få kunskap kring värdet av hållbarhet och får lära sig ta ansvar
för miljön.
Pandemin har öppnat upp för att kunna ha möten och kompetensutveckling
genom digitala kanaler, vilket nyttjas där möjlighet finns.
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Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare
Bidrar till målet (pil upp)
Alla chefer i förvaltningen har genomfört under hösten 2021 deltagit i kommunens
ledarskapsutbildning. Efter utbildningen har varje chef som uppdrag att arbeta med
detta på respektive enhet. Under den ledningskonferens som hölls under våren
2022 fick man på ledningsnivå tid att reflektera och utbyta erfarenheter med
varandra för att hålla diskussionen levande.
Uppdrag: Skapa utrymme för ny styrning: inflytande och delaktighet
Pågår enligt plan (pil upp)
Nämnden har som alla nämnder under hösten 2021 arbetat tillsammans med
processtödjare för att ta fram sin verksamhetsidé vilken beslutades i april. Som en
fortsättning på det arbetet arbetar man nu med att revidera plattformen för ledning
och styrning.
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Ekonomi
Sammanfattning
Barn och utbildningsförvaltningens periodresultat är ett överskott på 4 716 tkr.
De flesta verksamheter har ett överskott i jämförelse med budget. Det beror främst
på ökade intäkter i form av statlig ersättning för sjuklönekostnader. En annan
betydande orsak till överskottet är att verksamheten gymnasieskola har ett lägre
snittpris per elev på och en ökad volym av elever som kommer in till Timrå
kommun. Även ökad ersättning från migrationsverket för asylsökande elever i
grundskolan samt ett mindre överskott på semesterlöneskuld bidrar till överskottet.
På helår beräknas förvaltningen få ett överskott på 3 100 tkr.

Driftbudget total Utfall 2022-04 och Prognos helår
Resultaträkning jan-april (tkr)
BARN- OCH UTBILDNING
INTÄKTER
KOSTNADER (-)
NETTOKOSTNADER (-)

Budget
period
32 156
-210 014
-177 858

Utfall Avvikelse
period
period
36 921
-210 063
-173 142

Budget
helår

Årsprognos

Årsprognos
budgetavvikelse

4 765
94 835
-49 -590 027
4 716 -495 191

107 885
-599 977
-492 091

13 050
-9 950
3 100

Driftbudget per verksamhet Utfall 2022-04 och Prognos helår
Resultat per verksamhet
jan-april (tkr)

Budget
period

Utfall
period

Avvikelse
period

0

0

0

0

0

0

KOSTNADER (-)

-291

-276

15

-874

-874

0

NETTOKOSTNADER (-)

-291

-276

15

-874

-874

0

0

0

0

0

0

0

KOSTNADER (-)

-317

-286

31

-969

-969

0

NETTOKOSTNADER (-)

-317

-286

31

-969

-969

0

0

31

31

220

220

0

KOSTNADER (-)

-1575

-1471

104

-4 821

-4 821

0

NETTOKOSTNADER (-)

-1 575

-1 440

135

-4 601

-4 601

0

Nämndsverksamhet
INTÄKTER

Offentlig verksamhet
INTÄKTER

Kulturskola
INTÄKTER

Budget Årsprognos Årsprognos
helår
budgetavvikelse
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Förskoleverksamhet
INTÄKTER

5 452

6 869

1 417

15 888

19 388

3 500

KOSTNADER (-)

-42 746

-44 733

-1 987

-128 959

-132 859

-3 900

NETTOKOSTNADER (-)

-37 294

-37 864

-570

-113 070

-113 470

-400

Fritidshem
INTÄKTER

2 277

-2 280

3

6 553

6 553

0

KOSTNADER (-)

-9 608

-9 612

-4

-28 833

-29 133

-300

NETTOKOSTNADER (-)

-7 330

-7 331

-1

-22 280

-22 580

-300

Förskoleklass
INTÄKTER

324

410

87

971

1 021

50

KOSTNADER (-)

-5 778

-5 398

380

-17 052

-16 902

150

NETTOKOSTNADER (-)

-5 454

-4 987

467

-16 082

-15 882

200

Grundskoleutbildning
INTÄKTER

6 159

7 675

1 516

18 478

25 478

7 000

KOSTNADER (-)

-73 830

-74 600

-770

-220 229

-228 229

-8 000

NETTOKOSTNADER (-)

-67 671

-66 925

746

-201 751

-202 751

-1 000

11

19

8

34

84

50

KOSTNADER (-)

-4 825

-4 397

428

-14 864

-14 064

800

NETTOKOSTNADER (-)

-4 813

-4 378

436

-14 830

-13 980

850

3 085

3 785

700

9 255

10 955

1 700

KOSTNADER (-)

-30 864

-29 703

1 161

-93 181

-92 681

500

NETTOKOSTNADER (-)

-27 779

-25 918

1 861

-83 926

-81 726

2 200

0

0

0

0

0

0

KOSTNADER (-)

-1 601

-1 156

445

-4 161

-3 061

1 100

NETTOKOSTNADER (-)

-1 601

-1 156

445

-4 161

-3 061

1 100

0

11

11

0

0

0

KOSTNADER (-)

-1 374

-1 248

126

-4 163

-4 163

0

NETTOKOSTNADER (-)

-1 374

-1 237

137

-4 163

-4 163

0

Grundsärskoleutbildning
INTÄKTER

Gymnasieutbildning
INTÄKTER

Gymnasiesärskoleutbildnin
g
INTÄKTER

Grundläggande
vuxenutbildning
INTÄKTER
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Gymnasievux
INTÄKTER

2 468

2 571

102

7 405

7 555

150

KOSTNADER (-)

-5 054

-5 145

-91

-15 195

-15 345

-150

NETTOKOSTNADER (-)

-2 586

-2 575

12

-7 790

-7 790

0

0

84

84

0

100

100

KOSTNADER (-)

-326

-280

46

-988

-888

100

NETTOKOSTNADER (-)

-326

-196

131

-988

-788

200

335

363

28

1 005

1 005

0

KOSTNADER (-)

-2 195

-2 089

106

-6 642

-6 642

0

NETTOKOSTNADER (-)

-1 860

-1 727

134

-5 637

-5 637

0

0

0

0

0

0

0

KOSTNADER (-)

-16 849

-16 343

506

-10 284

-10 034

250

NETTOKOSTNADER (-)

-16 849

-16 151

698

-10 284

-10 034

250

461

467

5

1 384

1 384

0

KOSTNADER (-)

-1 710

-1 662

48

-5 171

-5 171

0

NETTOKOSTNADER (-)

-1 249

-1 195

54

-3 787

-3 787

0

11 583

12 161

578

33 643

34 143

500

-11 071

-11 664

-593

-33 642

-34 142

-500

512

497

-15

0

0

0

Särvux
INTÄKTER

SFI, Svenska för invandrare
INTÄKTER

Stab Barn och utbildning
INTÄKTER

IT Barn och utbildning
INTÄKTER

Kostverksamhet
INTÄKTER
KOSTNADER (-)
NETTOKOSTNADER (-)

Kärnverksamheter
Förskolan (inklusive omsorg på obekväm arbetstid) har en negativ avvikelse på 570
tkr vilket beror på högre personalkostnader samt diverse kostnader för perioden. På
helår beräknas ett underskott på 400 tkr på grund av högre diverse kostnader.
Fritidshem (inklusive omsorg på obekväm arbetstid) redovisar ett negativt resultat
på 1 tkr. Helårsprognosen är ett underskott på 300 tkr som främst beror på ökad
volym i andra kommunala/fristående fritidshem, ökade personalkostnader (omsorg
på obekväm arbetstid) samt övriga driftskostnader. Förskoleklass har ett överskott
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på 467 tkr vilket beror på lägre personalkostnader samt lägre diverse
driftskostnader. Under året kommer överskottet att kvarstå och beräknas till 200
tkr. Grundskolan redovisar ett periodöverskott på 746 tkr. De främsta orsakerna är
den statliga ersättningen för sjuklönekostnader samt en ökning i ersättning för
asylsökande elever från migrationsverket (ökad volym). Överskottet beror också på
lägre personalkostnader. Överskottet minskas genom högre kostnader på
interkommunala ersättningar (ökad volym). Under året kommer de
interkommunala ersättningarna och övriga driftskostnader att öka, vilket leder till
en negativ prognos på 1.000 tkr. Grundsärskolans överskott på 436 tkr beror på
mindre behov av resurser på enheterna i egen regi under våren 2022 samt lägre
kostnader för interkommunala ersättningar på grund av lägre pris per elev.
Prognosen visar på ett överskott på 850 tkr. Gymnasieskolan har ett överskott 1
861 tkr, vilket till stor del beror på intäkter och kostnader på interkommunala
ersättningar. Snittpriset per elev är lägre än budgeterat pris 2022, vilket genererar ett
överskott i kostnader. Volymökning på elever från annan kommun som går på
Timrå Gymnasiet ger ett överskott i intäkter. Överskottet beror även på lägre
personalkostnader på grund av sjukskrivningar samt 1 tjänstledig under
vårterminen. Överskottet förväntas minska under hösten på grund av utökning
med Blåljusgymnasiet samt ny inriktning på Fordonsprogrammet. Beräknat
överskott på helår på 2 200 tkr. Gymnasiesärskolan har en positiv
resultatavvikelse på 445 tkr. Orsaken är lägre kostnader på interkommunala
ersättningar på grund av lägre pris per elev samt volymminskning. Prognosen på
helår är ett överskott på 1.100 tkr. Vuxenutbildningens fyra verksamheter har
tillsammans ett överskott på 416 tkr, vilket beror på ersättning för
sjuklönekostnader samt lägre kostnader för distansutbildningar och diverse
kostnader för perioden. Beräknat överskott på helår 200 tkr, vilket beror på lägre
personalkostnader på grund av sjukskrivning samt ökade intäkter i form av
ersättning för sjuklönekostnader (Särvux). Kulturskolan har ett överskott på 135
tkr som främst beror på lägre personalkostnader och ökade intäkter
(sjuklönekostnadsersättning).
Stödverksamheter
Nämnden har ett mindre överskott på 15 tkr. Offentlig service har ett positivt
resultat på 31 tkr. Verksamheten Stab Barn och utbildning har ett positivt resultat
på 698 tkr. Det förklaras av ett överskott på semesterlöneskulden samt ett överskott
på avskrivningar. Dessa avskrivningar kostnadsförs på kärnverksamheterna vilket
leder till ett underskott i avskrivningar på kärnverksamheterna. Verksamheten
beräknas få ett positivt resultat på 250 tkr på helår på grund av avskrivningarna.
Verksamheten IT Barn och utbildning har ett mindre överskott på 54 tkr.
Verksamheten kost har ett mindre underskott på 15 tkr.
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Investeringsutfall 2022-04 och Prognos helår
Investeringar (tkr)

Budget
helår

Utfall
period

Årsprognos

Årsprognos budgetavvikelse

Barn och utbildningsförvaltningen
Grundskolan, Led-skärmar
Grundskolan, Ljustorp skola inventarier
Centralkök, diskmaskin

2 373

0
239
97
92

2 373

0
0
0
0

SUMMA

2 373

427

2 373

0

Under perioden har investeringar ett utfall på 427 tkr. De investeringar som gjorts
är LED-skärmar till grundskolan, inventarier till Ljustorps skola samt en ny
diskmaskin till Centralköket. Årets investeringsbudget beräknas användas.

Uppföljning av privata utförare
Vuxenutbildningens samarbetar främst med den privata utbildningsutföraren
Hermods. Vi lämnar kontinuerligt ifrån oss synpunkter och har regelbundna
möten tillsammans med både representanter från företaget och Sundsvalls
kommun, som ingår i samma upphandling.
Privata utförare följs årligen upp i det systematiska kvalitetsarbetet.

Uppföljning av KS bidrag för att uppmärksamma varje
medarbetare utifrån insatser under coronapandemin
Alla chefer har eller kommer att genomföra personalfrämjande insatser som
finansieras via bidraget från KS. Insatserna kommer att genomföras under
tidsperioden maj tom augusti, alltid i form av fysiskt möte som inkluderar någon
form av måltid och anpassas utifrån verksamheternas möjligheter till gemensam
aktivitet.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges omställningsplan
Barn- och utbildningsnämnden har genom Kommunfullmäktiges omställningsplan
minskat sin organisation genom att ta bort en intendenttjänst.
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Nämndens ansvars- och verksamhetsområden
Nämndens ordförande: Gunnar Grönberg
Förvaltningschef: Jan Eriksson
Nämndens uppdrag består av en stor del teknisk förvaltning som t.ex.
Förvalta kommunens fastigheter och vid behov anskaffa verksamhetslokaler och i mån
av beslut verkställa nybyggnationer och större om- och tillbyggnader samt mot hyra
eller annan ersättning upplåta lokaler/fastigheter och tillhandahålla lokalvård.
Förvalta och sköta kommunens skogsbruksfastigheter och övrig mark, samt svara
för utarrendering av mark, jakt- och fiskerätter, utarrendering av mark kräver
hörande av kommunstyrelsen innan arrendeavtal upprättas, avslutas eller förlängs
Företräda kommunen som markägare i samband med ledningsrättsåtgärder
Förvalta och driva kommunens industrivattenanläggning, sköta vägar, gator och
allmänna parkeringar samt industrispår. Ansvaret för det som föreskrivs i lag
(1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor.
Ansvara för drift och verksamhet av kommunens anläggningar för idrotts- och
fritidsverksamhet, skötsel av parker, bad- och lekplatser, där annat inte föreskrivs i
upprättat avtal med annan part.
Detta skapar förutsättningar för idrott och friluftsliv i form anläggningar och
skötsel av naturområden.
Ansvarar för avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap miljöbalken i
kommunen samt för att bedriva verksamhet vid kommunens slamlaguner.
Nämnden ansvarar också för att kommunens behov av försäkringsskydd är
tillgodosett.
Den andra delen som nämnden ansvarar för innefattar att:
Ansvara för bidrag till föreningar, studieorganisationer och samlingslokaler. Detta
möjliggör att nämnden kan tillhandahålla eller ger stöd till öppna mötesplatser.
Det innebär också stöd till civilsamhällets organisationer genom bidragsgivning.
Ansvarar för att bedriva biblioteksverksamhet inom kommunen samt bedriva barnoch ungdomsverksamhet samt allmänkulturell verksamhet genom olika projekt och
program. Biblioteksverksamheten som ger medborgarna en jämlik möjlighet att
söka kunskap och information för att utöva sina demokratiska rättigheter, samt för
3

sin personliga utveckling. En biblioteksverksamhet som når alla medborgare i
kommunen
Ha övergripande ansvar för kulturmiljöfrågor samt ansvara för kommunens
konstinnehav.
Erbjuda kommunmedborgarna en meningsfull och stimulerande kultur- och
fritidsverksamhet så att dessa utvecklas och trivs med att bo och leva i kommunen.
Stöd till civilsamhällets organisationer genom bidragsgivning.
Stöd till samhällslokaler där folkbildningsorganisationer kan bedriva kurs och
studiecirkelverksamhet för kommunmedborgarna.
Egna mötesplatser eller stöd till civila organisationer som ger barn och ungdomar
möjligheter till det icke-formella lärandet på sin fritid.
Tillhandahålla scenkonst för barn och ungdomar för deras kunskapsinhämtande av
konstnärliga och kulturella yttringar.
Ferieverkssamhet för barn i egen regi eller i stöd till föreningslivet som bidrar till
nya färdigheter och ökade kunskaper.
Tillhandahålla arbetsuppgifter för ferieungdomar som bidrar till deras
kunskapsinhämtande om arbetslivet.
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Uppföljning av mål och uppdrag
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)
Arbete pågår med det kostnadsfria sommarlägret på Tolvösand samt med
lovaktivitetsmodellen med föreningar för att erbjuda kostnadsfria aktiviteter runt
om i Timrå Kommun. Lovaktivitetsmodellen bygger på stadsbidrag vilket innebär
att finansieringen av denna modell bör ses över för att kunna säkra kostnadsfria
sommarlovsaktiviteter för barn och unga på längre sikt.
Pangea erbjuder förutom sin ordinarie verksamhet tisdag – fredag,
lördagsverksamhet för att tillsammans med det lokala föreningslivet och kulturlivet
erbjuda fritidsaktiviteter för barn och unga i Tallnäs. Biblioteket bedriver även
verksamhet i Tallnäs i form av Bibliokul för barn och unga.
Biblioteket driver i dag ett projektarbete, med hjälp av stadsbidrag, med fokus på
barnkonventionen § 17 barns rätt till information. Detta har bidragit till en fysisk
förändring i biblioteket där barn och unga har fått ta mer plats samt att de fått mer
inflytande över verksamheten när det gäller inköp och aktiviteter samt förändringar
i själva lokalen. Vi har även förstärkt biblioteksverksamheten med aktiviteter i
Tallnäs för att nå ut till fler barn och unga.

Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom
hela livet
Bidrar till målet (pil upp)
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Biblioteket arbetar idag med nya metoder för att nå fram till våra besökare. Vi ser
till att all information från biblioteket är tillgänglighetsanpassad. Vi fortsätter att
arbeta mer riktade med våra sociala medier samt digitala boktips. Vi har köpt in
Hublets (digitala läsplattor) för att öka tillgången till våra digitala tjänster.
Genom projektet Solhöjden bidrar vi till målet genom att under sommaren 2022
erbjuda två studenter så kallat Internship.
Uppdrag: Tidig upptäckt och tidiga åtgärder för barn, unga och unga
vuxna med ökad risk för ohälsa och socioekonomisk problematik
Pågår enligt plan (pil upp)
Genom vår nyanställda föreningssamordnare kan vi bredda vårt arbete med
kommunens föreningar exempel är Timrå IK och deras verksamhet Teamsters.
Genom en fritidssamordnare möjliggörs också fler dialoger med föreningslivet
enskilt och i grupp t.ex. föreningsråd.
Det pågår en översyn kring Pangea hur det framtida behovet kring kompetens
kopplat till hur verksamheten ska se ut. Syftet med det är att kunna arbeta i högre
utsträckning med barn, unga och unga vuxna med ökad risk för ohälsa och
socioekonomisk problematik. I denna översyn ser vi över hur vi kan öka samverkan
med föreningslivet kring Pangea, ett exempel är att föreningar kan bedriva
aktiviteter när inte kommunen gör det eller i samverkan med kommunen.
Förvaltningen har i dialog med Socialförvaltningen lämnat förslag på möjliga
feriejobb inom verksamheten.
Uppdrag: Likvärdig utbildning för möjlighet till bra livsvillkor
Pågår enligt plan (pil upp)
Vi erbjuder vid behov utbildningar inom digital kompetens för att öka den digitala
delaktigheten. Vi arbetar med inköpsförslag från medborgarna samt
tillgängliggörandet av litteratur på olika språk inklusive statliga digitala satsningar
som världens bibliotek
Uppdrag: Det goda åldrandet, kvalitet nära vård och boende
Pågår enligt plan (pil upp)
Ny simhall är under uppförande som ger fina möjligheter till simträning och
annan form av träning för de äldre, det skapar förutsättningar för en bättre
folkhälsa på långsikt.
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Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete
Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv
Bidrar delvis/ osäkert (pil mot höger)
Dialog pågår angående café i Skeppshamn. Dock måste tillgången på vatten lösas.
Konsult är kontaktad och nya provborrningar kommer att ske i närtid.
Vi bidrar också genom att till viss del i vårt uppdrag använda oss av privata
utförare, exempelvis snöröjning, belysningsunderhåll. Mycket av vår verksamhet
upphandlas vilket innebär att det ger en möjlighet för näringslivet att växa.
Mindre investeringar i gatunätet utförs i egen regi med resurser avropade från
Maskinavtalet.

Inriktningsmål 4: Fler i arbete
Bidrar till målet (pil upp)
Genom projektet Solhöjden bidrar vi till målet genom att under sommaren 2022
erbjuda två studenter så kallat Internship. På fastighet och utemiljö kommer ett
antal ungdomar över 18 år erbjudas feriearbete.

Uppdrag: Företagsklimat och samarbete för fler unga entreprenörer
Pågår enligt plan (pil upp)
Förvaltningen för en nära dialog med Lögdö Bruks intresseförening som har
ambition att öka besöksantalet till området. Det handlar både om arbeta med det
eftersatta underhållet samt kunna göra vissa anpassningar tillsammans med
föreningen som möjliggör den verksamhet de har för avsikt att bedriva t.ex. unga
entreprenörer.
Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå
Pågår enligt plan (pil upp)
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Vi deltar aktivt i kommunens mark- och exploateringsgrupp som exempel på
pågående arbeten kan nämnas projekt Solhöjden samt exploatering av flera
industritomter på Vivsta Industriområde.

Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer
Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart
liv
Bidrar delvis/ osäkert (pil mot höger)
Arbete pågår med samordning för eventuell förpackningsinsamling.
Planerade kommunikationsinsatser till medborgarna har skjutits framåt på grund av
resursbrist.

Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla
Bidrar till målet (pil upp)
För att nå alla barn och unga i Timrå kommun så arbetar vi med
skolkulturmodellen, vilket innebär att vi erbjuder alla årskurser två
scenkonstföreställningar per år. I och med detta säkrar vi upp att alla barn och
unga har fått uppleva alla konstformer den dagen de slutar grundskolan. För att
kompensera denna modell erbjuder vi även workshops med estetiska läroprocesser
som grund. Vi erbjuder även förskolan scenkonst varje år. När det gäller
allmänkulturen och offentliga föreställningar så erbjuds det minst fyra offentliga
barnföreställningar i kommunen varje år. Vi erbjuder utöver detta
familjeföreställningar samt olika föreställningar för vuxna.
För att stärka samarbetet med föreningslivet så har en fritidssamordnare anställts.
Det kommer även bedrivas föreningsråd där föreningssamordnaren är
sammankallande.
För att nå målet så avsätts platser på kommunens sommarläger för socialtjänstens
förfogande. Vi erbjuder även andra kostnadsfria lovaktiviteter i utsatta områden.
Arbete med belysningsunderhåll samt utbyggnad av belysning pågår kontinuerligt
detta bidrar till en ökad trygghet för våra medborgare.
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Uppdrag: Boendekommunen Timrå
Pågår enligt plan (pil upp)
För att bidra till målet skapas samarbeten med föreningar för att kunna nå så
många barn och unga som möjlig i kommunen.
Arbete pågår med att trygga upp säkerheten på Pangea, detta sker genom att bygga
ut passage och larmfunktioner. Det möjliggör också en flexiblare användning av
lokalerna utan att personal behöver öppna och stänga.

Uppdrag: Miljömässigt hållbart Timrå för nuvarande och framtida
generationer
Pågår enligt plan (pil upp)
En ny och energieffektivare kylanläggning installeras under sommaren på
NHC arena. Förvaltningen har anställt en energistrateg som kommer arbeta med
energieffektivisering i nya och befintliga lokaler. Arbete pågår med samordning
inför en eventuell fastighetsnära insamling av förpackningar. Arbeta med
informationsinsatser kring avfallsförebyggande för att öka medvetenheten hos våra
invånare har på grund av resursbrist på kommunikationsavdelningen fått skjutas på
framtiden.

Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare
Bidrar till målet (pil upp)
Kompetensutveckling av förvaltningens chefer och arbetsledare pågår enligt
framtagna individuella utvecklingsplaner.

Uppdrag: Skapa utrymme för ny styrning: inflytande och delaktighet
Pågår enligt plan (pil upp)
Beslut om nämndens verksamhetsidé togs i mars och implementeringsarbetet
fortsätter enligt plan. Under året har även arbetet med nämndens plattform för
ledning och styrning påbörjats.
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Ekonomi
Sammanfattning
Kultur- och tekniknämnden redovisar ett positivt resultat på +3.515 tkr för årets
första fyra månader. Vakanta tjänster på Utemiljö och kultur bidrar med +750 tkr
till resultatet. Det statliga stödet för sjuklönekostnader uppgår till +400 tkr, löpande
under året bokförs det på ledningsverksamhet för att senare fördelas ut på de
verksamheter där behov uppstår. Avskrivningar och räntor följer budget. Den
interna kostnaden för IT är högre än budget (-110 tkr) och belastar samtliga
verksamheter inom nämnden. Efter Återremiss av Årsredovisningen för 2021 och
ny värdering av NHC Arena har en nedskrivning gjorts med 4.600 tkr, bokfört
värde på arenan per 211231 är 39.000 tkr.

Drift utfall/ Prognos
Resultaträkning jan-apr (tkr)

Budget
period

Utfall Avvikelse
period
period

Budget
helår

Årsprognos

Årsprognos
budgetavvikelse

108 632
-201 449

1 400
-1 400

Kultur - och
tekniknämnden
INTÄKTER
KOSTNADER (-)

36 017
-68 410

37 943
-66 821

1 926 107 232
1 589 -200 049

NETTOKOSTNADER (-)

-32 393

-28 878

3 515

-92 817

-92 817

0

Utfall Avvikelse
period
period

Budget
helår

Årsprognos

Årsprognos
budgetavvikelse

Resultat per verksamhet jan-apr
(tkr)

Budget
period

Politisk verksamhet
INTÄKTER
KOSTNADER (-)

0
-551

0
-541

0
10

0
-1 660

0
-1 660

0
0

NETTOKOSTNADER (-)

-551

-540

10

-1 660

-1 660

0

Samhällsplanering och infrastruktur
INTÄKTER
1 168
KOSTNADER (-)
-12 735

1 895
-12 241

727
494

3 503
-36 148

3 903
-36 548

400
-400

NETTOKOSTNADER (-)

-10 346

1 221

-32 645

-32 645

0

-11 567
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Resultat per verksamhet jan-apr
(tkr)

Budget
period

Utfall Avvikelse
period
period

Budget
helår

Årsprognos

Årsprognos
budgetavvikelse

Fritids- och kulturverksamhet
INTÄKTER
80
KOSTNADER (-)
-6 585

116
-6 032

36
553

240
-19 212

240
-19 212

0
0

NETTOKOSTNADER (-)

-6505

-5916

589

-18 972

-18 972

0

Idrotts- och fritidsanläggningar
INTÄKTER
2 979
KOSTNADER (-)
-13 598

3 486
-14 245

507
-647

8 117
-46 037

8 517
-46 437

400
-400

NETTOKOSTNADER (-)

-10 619

-10 759

-140

-37 920

-37 920

0

2 963
-3 886

2 635
-3 557

-327
329

8 888
-11 839

9 088
-12 039

200
-200

-923

-921

2

-2 951

-2 951

0

Ledningsverksamhet
INTÄKTER
KOSTNADER (-)

9
-1 635

421
-1 315

411
320

28
-1 544

428
-1 944

400
-400

NETTOKOSTNADER (-)

-1 625

-894

731

-1 516

-1 516

0

Fastighetsförvaltning
INTÄKTER
KOSTNADER (-)

24 040
-24 839

24 504
-24 253

464
586

72 120
-69 733

72 120
-69 733

0
0

-799

250

1049

2 387

2 387

0

4 779
-4 582

4 886
-4 638

108
-56

14 336
-13 877

14 336
-13 877

0
0

197

248

52

459

459

0

Affärsverksamhet
INTÄKTER
KOSTNADER (-)
NETTOKOSTNADER (-)

NETTOKOSTNADER (-)
Lokalvård
INTÄKTER
KOSTNADER (-)
NETTOKOSTNADER (-)
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Politisk verksamhet
Inga avvikelser att rapportera.
Samhällsplanering och infrastruktur
Alla verksamheter inom gruppen redovisar positiva resultat. Enskild väg har en
ökad intäkt på 400 tkr som avser bidrag från Trafikverket avseende åtgärder som
utfördes 2020. Park och natur är en säsongsrelaterad verksamhet som till största
delen bedrivs under maj – oktober det positiva resultatet de redovisar kommer att
förbrukas under dessa månader.
Fritids- och kulturverksamhet
En Kultursamordnare anställdes 1 maj, under året har den tjänsten varit vakant så
det finns en avvikelse både på verksamhets- och personalkostnader för Kultur. En
omfördelning av budgetmedel till Kultur från andra verksamheter inom
förvaltningen har skett för att täcka kostnaderna för invigningen av Simhallen den
3 september. Övriga verksamheter har inga avvikelser att rapportera.
Idrotts- och fritidsanläggningar
Efter att säsongen för Skönviksbacken är slut och den ideella föreningen betalat sin
del enligt upprättat avtal konstateras ett negativt resultat på -250 tkr. I prognos för
Idrottsanläggningar finns en hyreshöjning from 1 maj gällande NHC arena (+400
tkr).
Affärsverksamhet
En obudgeterad intäkt från E:on för intrångsersättning förbättrar resultatet på
skogsavverkning (+200 tkr). Övriga verksamheter har inga avvikelser att rapportera.
Ledningsverksamhet
Hela förvaltningens statliga ersättning för sjuklönekostnader bokförs på ledning
(+400 tkr) utfallet för kommande månaders ersättning är osäker och finns inte med
i prognosen, övrig avvikelse består av positiv förändring av semesterlöneskulden.
Fastighetsförvaltning
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En stor del av de planerade underhållsinsatserna sker under sommaren då
verksamheten i fastigheterna är mindre detta medför en positiv avvikelse. I övrigt
inga avvikelser att rapportera.
Lokalvård
Inga avvikelser att rapportera.

Investeringsutfall/ Prognos
Investeringar (tkr)

Budget helår

Utfall period Årsprognos

Årsprognos
budgetavvikelse

Investeringsprojekt

Förskola Söråker
Förskola steg 1
Lokaler Räddningstjänst
Ombyggnad Berglundav Et 1&2
Planerat Underhåll
Bro 22-963
Kommunhus Solskydd
Böle skola hus A
Traktor L60
Utegym Arena o Fagerstranden
Begeforsen skidstadio Bergvärme
Konstgräs NCC
Spontanidrottsplats Ljustorp
Military Fitness
Utemiljö Arenaområdet
Konst
Söråkers Brandstation Bergvärme
NCC belysning
Kök BSK
Pott för eftersatt UH Fastighet
Pott för eftersatt UH Utemiljö
Solceller Brandstation
NHC Kompressorrum
Strategiska energibesparingar
Solceller Arenaskolan
Silvergatan
Rosengatan
Åtgärd skola/förskola 2022
Simhall
Ventilationsprojekt 2022

-60 000
-1 000
-41 309
-3 351
-2 500
-4 018
-851
0
-1 500
-247
-205
-1 800
-64
-47
-2 087
-69
-800
-249
-126
-9 600
-7 300
-1 950
-4 900
-1 350
-1 700
-1 300
-1 400
-1 000
-44 741
-2 000

-66
0
-8 877
-290
0
-970
-285
-97
-2 074
0
-242
0
0
0
-171
-18
-695
0
-70
0
0
0
-148
-6
-21
-8
-12
0
-19 243
0

-5 000
0
-64 000
-1 000
-2 500
-4 018
-700
-97
-2 100
-247
-205
-1 800
-64
-47
-2 087
-69
-800
-249
-126
-9 600
-7 300
0
-4 900
-1 350
-1 700
-1 300
-1 400
-1 000
-44 741
-2 000
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55 000
1 000
-22 691
2 351
0
0
151
-97
-600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 950
0
0
0
0
0
0
0
0

SUMMA

-197 464

-33 292

-160 400

Nämnden har tilldelats en investeringsbudget på -197.464 inklusive
kompletteringsbudgeten för investeringar överförda från 2021.
För arbete med kommunens eftersatta underhåll tilldelades nämnden en pott
(-30.000 tkr) denna pott har initialt fördelats enligt följande, Fastighet -14.000 tkr,
utemiljö -10.000 tkr och kvar att fördela -6.000 tkr. Hittills har följande
investeringar påbörjats byte av kompressor NHC, div ventilationsprojekt,
asfaltering Silver- och Rosengatan, GC väg i samband med renovering av bro vid
OK.
Lokaler Räddningstjänst, planeras vara klart sommaren 2023, stomme inklusive tak
färdigställs under 2022, arbete med kommunikationsmast pågår.
Konstgräset till NCC hallen upphandlas nu och ska läggas in under sommaren.
Solceller till Arenaskolan, startmöte i början av Maj, solceller till Brandstationen
skjuts till våren 2023.
Utemiljö Arenaområdet, asfaltering samt gång- och cykelväg till simhallen samt ny
busshållplats ska vara klart till invigningen.
Arbetet med simhallen följer budget och tidplan och kommer att invigas 3
september 2022.

Uppföljning av privata utförare
Förvaltningen har påbörjat användandet av GPS system för uppföljning av bl.a.
snöröjningsentreprenörer. Detta möjliggör en annan uppföljning av de åtgärder
som görs.
Kommunens belysningsentreprenör använder nu verksamhetssystemet DeDu, detta
innebär att kommunen kan göra uppföljning på ett annat sätt än tidigare.
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37 064

Uppföljning av Kommunstyrelsens bidrag för att
uppmärksamma varje medarbetare utifrån insatser under
coronapandemin
Alla chefer/arbetsledare har eller kommer att genomföra personalfrämjande insatser
som finansieras via bidraget från Kommunstyrelsen. Insatserna kommer att
genomföras under tidsperioden maj tom augusti, alltid i form av fysiskt möte som
inkluderar någon form av måltid och anpassas utifrån verksamheternas möjligheter
till gemensam aktivitet.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges omställningsplan
Kultur- och tekniknämnden har genom KFs omställningsplan minskat sin
organisation genom att ta bort en Byggledare.
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Protokollsutdrag
Miljö- och byggnadsnämnd

Sammanträdesdatum

2022-05-23

§ 76

Tertialrapport
MBN/2022:584

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:
Nämnden godkänner tertialrapporten.
_____
Förslag till beslut
Nämnden beslutar att godkänna tertialrapporten.
Ärendet
Enligt den nya styrmodellen har en uppföljningsplan för kommunens verksamheter tagits fram.
Planen redovisar att nämnder ska rapportera bidrag till fullmäktiges mål samt ekonomiskt utfall och
prognos efter fyra månader, efter åtta månader och efter tolv månader.
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Nämndens ansvars- och verksamhetsområden
Nämndens ordförande: Karina Nordgren
Förvaltningschef: Klas Lundgren

Nämndens uppdrag
Miljö- och byggnadsnämnden är en myndighetsnämnd som ansvarar för de
obligatoriska uppgifter som tilldelats kommunen via svensk lag eller förordning inom
bygg- och miljöområdet.
Miljö- och byggnadsnämnden är en myndighetsnämnd som ansvarar för obligatoriska
uppgifter som tilldelats kommunen via lag eller förordning. Nämnden ansvarar för att
lagstiftningens intentioner i Miljöbalken, Plan- och bygglagen, Livsmedelslagen, Lag
om bostadsanpassningsbidrag, Tobakslagen, Alkohollagen med flera, efterlevs.
Nämnden prövar lämpligheten på byggnationer och verksamheter som ska uppföras
eller påbörjas i kommunen. Nämnden utför även kontroller och tillsyn på dessa med
syfte att främja en hållbar samhällsutveckling med jämlika och goda sociala
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för dagens
medborgare, företagare, besökare och för kommande generationer.

Miljö- och byggnadsnämnden bidrar till ett hållbart samhälle genom rådgivning,
tillsyn och prövning.
Genom att





tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers
möjlighet att tillfredsställa sina behov.
vara opartiska, effektiva och rättssäkra i verksamheten.
ge ett professionellt bemötande och god service.
det ska vara lätt att göra rätt.

Miljöenheten
Tillsynsbesöken av B- och C-anläggningarna har inte kunnat genomföras enligt
plan. Miljöenheten har fått ägnat mycket tid till yttrande vid planärenden, bland
andra Torsboda och Solhöjden. Anmälningsärenden gällande Sebnor, Remondis
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och Enduroklubben men även några samrådsärenden (tre stycken) har tagit mycket
av miljöinspektörernas tid.
Även luftmätningarna har tagit tid. Det är Timrås tur att vara samordnare för
länets luftsamverkan. För att kunna göra det som ska göras gällande
luftmätningarna måste en upphandling göras av den praktiska luftmätningen.
Ny livsmedelsinspektör anställdes från 1 april och livsmedelskontrollerna har
därför satts igång enligt plan.
Än har inget samarbete etablerats med Sundsvall gällande alkohol och tobak men
en fråga från Sundsvall om intresse kvarstår från Timrå, har kommit in.
Anmälningar och ansökningar har handlagts på miljöenheten men ingen tillsyn
har gjorts. 9 ärenden avseende det lågprioriterade området klagomål har kommit in
första tertialet.
Handläggarna betar av dem så gott det går mellan de prioriterade ärendena. Under
första tertialet avslutades 24 klagomålsärenden. Just nu ligger det 41 ärenden i
enhetens inkorg som inte har fått en handläggare. De flesta av dem är klagomål.
Totalt finns det 72 öppna klagomålsärenden.

Byggenheten
Under det första tertialet för 2022 har byggenheten varit fullt bemannade. Antalet
inkommande ärenden har fram till och med april månad ökat med 10% jämfört
med samma period förra året. De inkommande ärendena är mestadels kopplad till
privatpersoner nya tomter, fritidshus/ småhusbebyggelse, komplementåtgärder
(garage, förråd, inglasningar) precis som i fjol. Vi märker dock att bygglov sökts och
hanterats för större åtgärder, såsom två flerbostadshus i Söråker, ny brandstation,
samt att fler nya industriåtgärder och tillbyggnader är på gång.
Tillsynsplan för 2022 fastställdes i början av året och en byggnadsinspektör har
arbetat heltid enligt tillsynsplanen med tillsynsärenden utifrån beslutad
prioriteringsordning.
Bostadsanpassningens ärendemängd har i början av året ökat mer än tidigare år,
och det märks i såväl Timrå som närliggande kommuner. Slopade
pandemirestriktionerna har öppnat upp för mer besök från närstående,
arbetsterapeuter och därigenom fler inkomna önskemål om bostadsanpassningar.
Under första tertialet har träff skett med intygsskrivare och habilitering samt att
återkommande länsträffar skett löpande en gång i månaden.
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Uppföljning av mål och uppdrag
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)
Graden av kvalitet i en kommunens offentliga förvaltning, alltså opartiskhet,
saklighet och likabehandling påverkar förekomsten av tillit i samhället. Genom en
transparant, rättssäker och likvärdig prövning utför nämnden kontroll och tillsyn
som bidrar till jämlika livsvillkor.
Genom en tidig dialog och rådgivning med våra medborgare, företag och besökare
bidrar vi med en kunskapsöverföring inom våra områden. Via hög kompetens,
tydlig information och ett professionellt bemötande bidrar vi till växande
kunskaper och färdigheter till de vi möter i myndighetsutövningen.
Anpassning av bostäder genom bidrag ger personer med funktionsnedsättning
möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Antalet ansökningar har ökat under
årets första månader, sannolikt på grund av att pandemirestriktioner avskaffats.
De som går igenom nämndens processer ska få möjlighet till insyn, förståelse och
möjlighet till påverkan. Resultat från insiktsundersökningen visar på mycket goda
omdömen. Kompetensen bedöms vara mycket hög, man får den information som
behövs och ett mycket gott bemötande. Utifrån de goda omdömena görs
bedömningen att nämndens verksamheter bidrar till stor del till jämlika livsvillkor
med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet.
Uppdrag: Det goda åldrandet, kvalitet nära vård och boende
Pågår enligt plan (pil upp)
Idag jobbar Socialnämnden och Miljö- och byggnadsnämnden ofta med
samma sökande utan att veta om varandras arbete. De kan ha kontakt med
hemtjänst, rehabilitering, bostadsanpassning och biståndshandläggare utan att
intern samordning över nämndgränserna sker, även när det är möjligt.
Under året kommer arbete påbörjas med att öka samverkan och förståelsen mellan
nämndernas ansvarsområde, vilket kan bidra till möjligheter att göra mer med
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samma resurser och samtidigt förenkla för den enskilde, samt att tillgodose behovet
av bostad på ett effektivare sätt.
Nyckeltal
Myndighetens verksamhet följs upp genom två typer att uppföljning. Medborgare,
företagare och besökare som varit i kontakt och haft beslut hos nämnden erbjuds
att svara på Sveriges kommuner och regioners (SKR) enkät ”Insikt”. Genom den
uppföljningen kan nöjdhet inom olika områden att utvärderas. Resultat finns för
år 2021, men det finns för få svar för januari-april 2022 för att kunna visa på
resultat.
Den andra typen av uppföljning är en beskrivning av nämndens genomförda
aktiviteter som bidrar till målet och samhället i stort.
Mått
INSIKT Index information (total)
INSIKT Index bemötande (total)
INSIKT Index kompetens (total)

2021
84
92
90

2022

Bedömning av indexvärde: > 80 Mycket högt; 80-70 Högt; 69-62 Godkänt; 61-50 Lågt; < 50: Mycket lågt

Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete

Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv
Bidrar till målet (pil upp)
Nämnden bidrar till inriktningsmålet genom en proaktiv och rättssäker prövning
och tillsyn, vilken i sin tur ger förutsättningar till att företagens anläggningar och
verksamheter kan uppfyll samhällets krav. Att rättssäkerheten i våra ärenden
bedöms av de som är i kontakt med oss vara mycket hög samt effektiv bekräftar
bidraget .
Vi deltar i tidig dialog och på rådgivningsmöten för att kunna möta upp de behov
och frågor som finns. Löpande rådgivning bidrar till effektivitet och stabilitet för
företagen. Genom att vara tillgängliga, tydliga och förutsägbara skapas en hög
service och ett förtroendeingivande bemötande. Insiktundersökningen visar på
mycket hög upplevd effektivitet i kontakt med oss, samt att kontakt fås med rätt
person och inom givna tidsramar.
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Byggenheten och miljöenheten som deltagit i SKR:s nöjdkundundersökning från
hösten 2021 har för första gången tagit del av rapporten för servicemätningen. I
service och bemötande hamnade Timrå kommun högt upp, på plats 12 av 198
kommuner som deltog. En god attityd och dialog med våra medborgare företag
och besökare bidrar till ett stärkt entreprenörskap för ett växande näringsliv.
Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå
Pågår enligt plan (pil upp)
Syftet med uppdraget är att skapa en samlad förmåga och ett hållbart
samhällsbyggande som hushåller med mark- och vattenresurser och samtidigt möter
behoven av samhällsfastigheter och privata fastigheter för ett växande och attraktivt
Timrå. Samhällsbyggnadsprocessen utvecklas och samordnads främst, men inte
uteslutande, genom en mark- och exploateringsgrupp.
Nämnden arbetar enligt plan med uppdraget genom myndighetsutövningens
information och behov. Utöver detta bidrar nämnden till samhällsbyggande genom
att delta i kommunens sammanhållna samhällsbyggnadsprocess. Utifrån omdömen
i insiktundersökningen får man i de allra flesta ärenden i kontakt med nämndens
verksamheter kontakt med rätt person och att givna tidsramar hålls till stor del.
Nyckeltal
Mått
INSIKT Index Kontakt med rätt person
INSIKT Index Tidsramar
INSIKT Index Rättssäkerhet (total)
INSIKT Index Effektivitet (total)

2021
80
83
90
87

2022

Bedömning av indexvärde: > 80 Mycket högt; 80-70 Högt; 69-62 Godkänt; 61-50 Lågt; < 50: Mycket lågt
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Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer

Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart
liv
Bidrar till målet (pil upp)
Med förebyggande verksamhet, kontroller och tillsyn av företag så att skyddslagar
efterlevs, reglering av miljöfarlig verksamhet, yttrande angående miljöfarlig verksamhet samt rådgivning bidrar nämnden till ett ekologiskt hållbart liv. Tillsyns har
prioriterats utifrån tillsynsplan för exempelvis olovligt byggande och ovårdade
fastigheter, och plan för luftmätning är påbörjad. Under årets första månader har
ingen tillsyn av alkohol och tobak kunnat genomföras, samt att tillsyn av större
miljöstörande verksamheter har fått stå tillbaka på grund av vakanser.
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.
Nämndens arbete bidrar till att främja en hållbar samhällsutveckling med jämlika
och goda sociala levnadsförhållanden som innebär att nuvarande och kommande
generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Även om viss tillsyn inte
kunnat genomföras under början av året bedöms det sammantagna bidraget till
målet vara tillräckligt. De mycket goda omdömena på förväntningar och hantering
av ärenden förstärker bidraget ytterligare.

Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla
Bidrar delvis/ osäkert (pil mot höger)
Med en transparant, rättssäker och likvärdig hantering kommer fler medborgare,
företagare och besökare att kunna förutsäga nämndens beslut och därigenom
uppfatta livsvillkoren som trygga samt ge förutsättningar för alla att påverka sitt
eget liv samt samhällslivet i stort.
Kontroller och tillsyn av företag och medborgare så att lagar efterlevs som planoch bygglagen, livsmedelslagar, miljöbalken, tobakslagen och alkohollagen.
Reglering av miljöfarlig verksamhet, yttrande angående miljöfarlig verksamhet samt
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rådgivning. Tillsyn och kontroll av skolor, förskolor, äldreboenden och särskilda
boenden. Allt bidrar till en trygg och attraktiv plats för alla i Timrå kommun.
Under årets första tertial har tillsyn inom tobak och livsmedel uteblivit på grund av
resursbrist. Risken med utebliven tillsyn är att om verksamheter inte efterlever lagar
minskar sannolikheten för att upptäcka och åtgärda avvikelsen. Sedan föregående
verksamhetsår finns en tillsynsskuld gällande livsmedelskontroll som planeras
kunna arbetas ikapp när personalstyrkan är fulltalig, detta för koppa ikapp och
säkerställa en trygg och attraktiv plats för alla. Det finns i dagsläget även en stor
skuld kring klagomålsärenden gällande framför allt nedskräpning och skrotbilar.
Klagomålshantering är ett lägre prioriterade område som fått stå tillbaka på grund
av vakanser inom miljöenheten.
De kontroller och tillsyn som byggenheten ansvarar för pågår enligt planerat och
bidrar positivt till målet. Utifrån insiktsundersökning finns även en mycket hög
nöjdhet med hantering av ärenden samt överträffade förväntningar i kontakt med
nämndens verksamheter. Resultatet av vakanser inom miljöenheten för såväl 2021
som början av 2022 har resulterat i den tillsynsskuld som finns idag, och som
minskar bidraget till att ha trygg och attraktiv plats för alla. Med detta som
bakgrund blir den sammanvägda bedömningen att nämndens verksamheter bidrar
delvis till målet.
Nyckeltal
Byggenheten och miljöenheten som deltagit i SKR:s nöjdkundundersökning från
hösten 2021 har för första gången tagit del av rapporten för servicemätningen. I
service och bemötande hamnade Timrå kommun på plats 12 av 198 kommuner
som deltog.
Mått
INSIKT Index. Hur nöjd var du med hanteringen?
INSIKT Index. Hur väl uppfylldes dina
förväntningar?

2021
82
83

2022

Bedömning av indexvärde: > 80 Mycket högt; 80-70 Högt; 69-62 Godkänt; 61-50 Lågt; < 50: Mycket lågt
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Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare
Bidrar till målet (pil upp)
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet i mars att uppmärksamma
kommunens medarbetare för arbetet under coronapandemin genom att skjuta till
finansiering för att underlätta ett fysiskt möte inklusive måltid eller motsvarande
för medarbetarna. Aktivitet med gemensam middag är planerad under maj månad.
Som en del i kommunstyrelsens arbete med ny styrning genom förstärkt
medarbetarskap har en organisatorisk översyn av kommunledningskontoret gjorts
under våren. Resultatet är sammanslagning av kärnverksamheter för
samhällsbyggande och näringslivsutveckling, vilket påverkar miljö- och
byggnadsnämndens verksamhet när närhet mellan medarbetare ändras. Medarbetare
inom miljö- och byggkontoret som tillhör samhällsenheten kommer att
samlokaliseras i sin nya enhet, vilket ställer krav på nya samverkansformer för att
inte tappa dagens goda samarbetet.
Uppdrag: Skapa utrymme för ny styrning: inflytande och delaktighet
Pågår enligt plan (pil upp)
För året finns två huvudsakliga områden för att öka inflytande och
delaktighet i och med den nya styrningen. Den första delen är klar, och handlar om
att verksamheterna tar vid där nämnden avslutar arbetet med verksamhetsidé för
förankring och delägarskap av nämndens verksamhetsidé. Aktiviteter för att arbeta
mot nämndens verksamhetsidé är framtagna.
Det andra området som handlar om att skapa handlingsutrymme och se över
nämndens delegationsordning, är inte uppstartat. Däremot arbetar nämnden
tillsammans med andra nämnder för att ta fram en plattform för ledning och
styrning. Plattformen kommer att ligga till grund och är en förutsättning för
arbetet med bland annat delegationsordningen. Därför bedöms arbetet bidra till
fullmäktiges uppdrag.
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Ekonomi
Sammanfattning
För verksamhetsår 2022 har kommunfullmäktige tilldelat miljö- och byggnadsnämnden en budgetram om ca 8,3 miljoner kronor i nettokostnad. Vid
fyramånadersuppföljningen finns en positiv budgetavvikelse om nära en miljon
kronor utifrån att inga större ärenden inkommit inom bostadsanpassning, samt
vakanser inom miljöenheten. Den totala kostnaden för nämndens verksamheter
beräknas uppgå till ca 13,1 miljoner kronor vid årets slut. Intäkterna beräknas bli
högre än budgeterat och uppgå till 5,2 miljoner kronor under år 2022. Den
sammanlagda årsprognosen uppgår till en halv miljon kronor vid årets slut.

Drift utfall/ Prognos
Resultaträkning jan-april
(tkr)

Budget Utfall Avvikelse
period period
period

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
INTÄKTER
2 032

Budget Årsprognos Årsprognos
helår
budgetavvikelse

2 204

171

4 734

5 234

500

KOSTNADER (-)

-4 454 -3 675

779

-13 062

-13 112

-50

NETTOKOSTNADER (-)

-2 422 -1 472

950

-8 328

-7 878

450

Samtliga verksamhetsområden håller sig inom budget för perioden som
fyramånadersrapportens utfall rör, januari till april. Bakom miljöenhetens
budgetavvikelse för perioden står vakanser i personal. Rekryteringar har gjorts och
del av den tillsynsskuld som finns från fjolårets vakanser planeras kunna arbetas av
under året. Årsprognosen för miljöenheten är en negativ budgetavvikelse om ca 0,3
miljoner kronor som följd av luftprover.
Till byggenheten inkommer fler bygglovsansökningar än tidigare, samt att
byggsanktionsavgifter är aktuella. Vid bedömning av årsprognos kommer
intäkterna inom byggenheten att bli ca 0,5 miljoner kronor högre är budgeterat.
Insats för att kunna avsluta öppna ärenden och arbeta med byggarkiv kommer att
göras under året. Denna insats täcks av de ökade intäkterna och ger en
sammantagen årsprognos för byggenheten om 0,2 miljoner kronor. Under året
kommer fokus även vara på kompetensutveckling inom hela förvaltningen.
Till bostadsanpassningen inkommer fler ärenden nu efter att
pandemirestriktionerna släppts. I den positiva budgetavvikelsen för perioden syns
inte effekten av fler ärenden eftersom det finns viss eftersläpning i tid från ansökan
till utförd anpassning Då inga av fram till april inkomna ärenden är nämnvärt
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kostnadsdrivande uppskattas det överskott för perioden januari till april kvarstå på
helår, vilket ger en årsprognos om 0,6 miljoner kronor för bostadsanpassning.
Resultat per verksamhet
jan-april (tkr)

Budget Utfall Avvikelse
period period
period

Nämnd- och styrelseverksamhet
INTÄKTER

Budget Årsprognos Årsprognos
helår
budgetavvikelse

0

0

0

0

0

0

KOSTNADER (-)

-169

-140

29

-507

-507

0

NETTOKOSTNADER (-)

-169

-140

29

-507

-507

0

4

0

-4

13

13

0

KOSTNADER (-)

-229

-178

51

-698

-788

-90

NETTOKOSTNADER (-)

-225

-178

47

-686

-776

-90

Övrig politisk verksamhet
INTÄKTER

Byggenheten (Fysisk o teknisk planering, bostadsförbättr.)
INTÄKTER
906 1 062
156
2 615

3 115

500

-85

-3 413

-3 693

-280

72

-798

-578

220

Miljöenheten (Miljö- hälsa och hållbar utveckling samt alkoholtillstånd)
INTÄKTER
1 121 1 136
15
2 102
2 102

0

KOSTNADER (-)
NETTOKOSTNADER (-)

KOSTNADER (-)
NETTOKOSTNADER (-)

-1 116 -1 201
-210

-139

-1 464 -1 245

219

-4 388

-4 668

-280

-343

-109

234

-2 286

-2 566

-280

0

0

0

0

0

0

KOSTNADER (-)

-1 064

-504

560

-3 204

-2 604

600

NETTOKOSTNADER (-)

-1 064

-504

560

-3 204

-2 604

600

1

6

4

4

4

0

KOSTNADER (-)

-412

-403

9

-851

-851

0

NETTOKOSTNADER (-)

-411

-397

14

-847

-847

0

Bostadsanpassning
INTÄKTER

Ledning och stöd
INTÄKTER

Uppföljning av privata utförare
Utförare som omfattas av programmet för uppföljning förekommer inte i
verksamheten
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret
Handläggare

Datum

Diarienummer

Andreaz Strömgren

2022-05-30

KS/2022:268

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens plattform för ledning och styrning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Fastställa Kommunstyrelsens plattform för ledning och styrning.
2. Upphäva Instruktion för kommunchefen, fastställd av kommunstyrelsen 2018-03-12 § 73.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Lägga kommunstyrelsens plattform för ledning och styrning till handlingarna.
Ärendet
Kommunfullmäktige har uppdragit till samtliga nämnder att utveckla en verksamhetsidé och etablera
en plattform för ledning och styrning av nämndens verksamhet enligt styrmodellens principer.
Kommunstyrelsen har förutom att utveckla den egna idén och plattformen samordnat arbetet med
samtliga nämnders arbete.
Kommunstyrelsen har utsett utvecklingsgrupp och arbetssätt för nämndernas arbete med att etablera
styrmodell för ledning och styrning. Det sker dels genom utvecklingen av en verksamhetsidé som
beskriver, vad för vem och varför nämnden bedriver sin verksamhet, dels genom att etablera en
plattform för ledningen och styrningen från nämnden och av förvaltningsledningen.
Plattformen fastställs av kommunstyrelsen, ska användas för att etablera styrningen i
kommunstyrelsens hela verksamhet och vid tillträdandet av en ny styrelse efter valet. Plattformen ska
följas upp årligen, utifrån hur styrelsen upplever sin styrning och kommunchefens tillämpning av
plattformen. Plattformen innehåller en instruktion till kommunchefen, enligt kommunallagen, och
ersätter därmed den tidigare instruktionen som i och med beslutet ska upphävas.
Plattformen kan vid behov revideras. Då styrelsen bereder till kommunfullmäktige, ansvarar för
ledning och samordning av hela kommunens organisation, anmäls plattformen till
kommunfullmäktige för kännedom.
Ärendets tidigare behandling
Arbetet med verksamhetsidé och etableringen av styrningen har startats upp gemensamt av samtliga
nämnder och styrelsen den 17 juni 2021, enligt verksamhetsplan och budget 2021-2023.
Kommunstyrelsen har godkänt och fastställt utvecklingsgrupp och arbetssätt för utveckling av
styrmodellen, KS/2021:235 - Uppdragsbeskrivning samordnat genomförande av nämndernas
verksamhetsidé, utvecklingsgrupp utsågs och arbetsformer för att samordna nämndernas arbete
godkändes.
Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-16 31 23
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret
Handläggare

Datum

Diarienummer

Andreaz Strömgren

2022-05-30

KS/2022:268

Kommunstyrelsen har fastställt verksamhetsidé den 8 februari 2022, § 46 Kommunstyrelsens
verksamhetsidé.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens plattform för ledning och styrning
Instruktion för kommunchefen
Protokollsutdrag till
Kommunchefen
Kommunfullmäktige
Exp

/

2022

Kommunstyrelsen har samordnat framtagandet av plattform med övriga nämnder och
utvecklingsgruppen har stämt av förslag till plattform med kommunstyrelsen. Samtliga moment har
genomförts enligt plan:

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Andreaz Strömgren
Kommunchefen

Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-16 31 23

Kommunstyrelsens plattform
för ledning och styrning
Postadress: 861 82 Timrå
Besöksadress: Köpmangatan 14
Telefon: 060-16 31 00

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

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

Innehåll
Inledning.................................................................................................................3
Kommunstyrelsens Uppdrag ..................................................................................4
Kommunstyrelsens Verksamhetsidé ......................................................................6
Kommunstyrelsens Arbete Med Uppdraget ...........................................................7
Bärande Principer För Ledning Och Styrning ........................................................9
Uppdrag Till Kommunchefen................................................................................12
Begreppsordlista ..................................................................................................13

Inledning
Plattformen anger den långsiktiga styrningen för nämnden.
Genom nämndens plattform säkras ägarskap av styrmodellen på nämnds nivå.
Plattformen är en beskrivning av hur nämnden utför sitt uppdrag i relation till
fullmäktiges långsiktiga inriktning, inom ramen för sitt ansvarsområde givet från
fullmäktiges reglementen.
Nämndens kortsiktiga styrning hanteras genom det årliga arbetet med
verksamhetsplan och budget, uppföljning och tillkommande aktiva beslut.

Det är genom plattformen nämnden beskriver sitt uppdrag till kommunchefen. Syftet är
att skapa värde för kommunens medborgare, företag och besökare genom att leda och
samordna kommunens verksamhet, stödja övriga nämnders arbete med kommunens
målbilder samt att direkt främja samhällsbyggande, näringsliv och inflyttning i
kommunen.
Varje år följs
plattformen upp av
nämnd och
kommunchef utifrån
hur styrningen
fungerar.

Kommunstyrelsens uppdrag
Kommunen har tre målbilder. De är:

Målbilderna är långsiktiga och riktar all kommunal verksamhet. De visar hur fullmäktige
vill styra sin verksamhet för att bidra till värde som resultat för medborgare, företag och
besökare..
Kommunstyrelsens har följande huvudsakliga uppgifter:

Ledning och samordning
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för
hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och
samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens övergripande verksamhetsmål
och ekonomiska ställning samt bereder ärenden till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen är kommunens centrala personalpolitiska organ.

Kärnverksamhet
Kommunstyrelsen samordnar hela samhällsbyggnadsprocessen, med såväl strategisk
styrning och planering av den fysiska miljön, geografisk information som strategisk
utveckling av kommunens miljöarbete
Det är kommunstyrelsen som ansvarar för näringslivsutveckling, inflyttning och tillväxt,
främjandet av turism och besöksnäring samt landsbygdsutveckling.

Verksamhetsstöd
Gemensamma stödfunktioner för hela kommunen organiseras inom kommunstyrelsens
ansvarsområde.

Kommunstyrelsens verksamhetsidé
Kommunstyrelsen har samma verksamhetsidé som kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen bidrar till kommunens gemensamma verksamhetsidé genom att:




Strategiskt samordna vår framtida utveckling.
Främja en hållbart växande region med trygg samhällsutveckling och attraktiva
livs- och boendemiljöer.
Utifrån behov och i samverkan stödja verksamheten att lyckas i uppdraget.

Det är kommunstyrelsens uppgift att skapa arenor för att samordna och hålla en strategisk
blick på den framtida utveckling som är nödvändig och önskvärd. Vår framtida utveckling
är ett tillsammansarbete med de som vi är till för och för alla kommunala verksamheter
regionalt och lokalt.
För att Västernorrland ska växa behöver Timrå bidra till regional tillväxt med fortsatt
starkt företagsklimat som gör att fler företag etablerar sig och växer här. Tillsammans med
lokalsamhällets verksamheter skapar vi grunden för ett tryggt liv där alla kan och får bidra.
Med helhetssyn på uppdraget främjar kommunstyrelsen ett hållbart växande Timrå med
attraktiva boendemiljöer.
Kommunstyrelsen ska även löpande utveckla de egna verksamhetsprocesserna för att
anpassa dessa efter mål, behov och tillgängliga resurser. För att driva utveckling är det
viktigt med ett stort ansvarstagande på det regionala planet, tillsammans med kommunerna
i Västernorrland och Sundsvallsregionen. För att hantera målkonflikter behöver kommunstyrelsen utveckla beredning som analyserar förslag och beslut utifrån kommunens
målbilder.

Kommunstyrelsens arbete med uppdraget
Den viktigaste utgångspunkten i arbetet ska alltid vara våra medborgare, företag och
besökare. Kommunens mål och insatser utgår därför från effekter och värden som skapas för
dem inom ramen för de resurser vi har.
För att arbeta med uppdraget följs resultatet upp genom att följa trenden kopplat till de
effekter som kommunen vill skapa för medborgare företag och besökare, inom de
ekonomiska resurser som är oss givna och med bibehållet högt engagemang och
ansvarstagande från medarbetare och chefer. Det sker genom samordnad planering och
uppföljning.
Årshjul för planering och uppföljning – kommunnivå
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens samlade planerings- och uppföljningshjul.
Årshjulet beslutas av kommunfullmäktige i anslutning till verksamhetsårets början.

Kommunstyrelsens årshjul för planering och uppföljning
Kommunstyrelsen påbörjar planeringen av verksamhetsåret med särskild genomgång av
kommunfullmäktiges verksamhetsplan och budget, nämndens politiker förklarar
inriktningen för förvaltningsledningen och förvaltningsledningen preciserar analys och
förutsättningar för kommunstyrelsen inför kommande planperiod.
Kommunstyrelsen följer kommunens verksamhet vid varje sammanträde i form av en
lägesbeskrivning utifrån inriktningsmål samt kravet på ekonomi i balans samt engagerade
och ansvarstagande medarbetare och chefer. Ordföranden i övriga nämnder ska informeras
om lägesbeskrivningen i anslutning till att den sammanställs.

Internkontroll
Kommunstyrelsen planerar och följer upp sin internkontroll enligt reglementet.

Bärande principer för ledning och styrning

Kommunstyrelsen har precis som kommunfullmäktige medborgare, företag och besökare
som direkta målgrupper för verksamheten. De utgör hjärtat och centrum för all
verksamhet.

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. Ett av kommunstyrelsens uppdrag är att stödja de andra nämnderna, förvaltningarna
och bolagen i kommunen att lyckas med sitt uppdrag. Kommunstyrelsen ska också leda
och samordna den kommunala verksamheten i förhållande till samhällets utveckling.
Kommunstyrelsen ska genom rådsfunktioner, arenor och dialog fånga synpunkter och
behov hos medborgare, företag och besökare inom sitt ansvarsområde och använda det
som utgångspunkt för att planera och följa upp verksamhetens effekter och resultat.

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.
Kommunstyrelsen samordnar såväl kommunens verksamhetsplanering och följer upp
utvecklingen för att uppnå önskvärd effekt inom de ekonomiska resurserna som är avsatta.
Det sker med dialog med såväl nämnder som bolag. Det är kommunstyrelsen som ansvarar
för kommunens gemensamma arbetsgivarpolitik.

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.
Förvaltningen organiserar självständigt sin verksamhet för att på bästa sätt och inom givna
resurser bidra till verksamhetsmålen. Delegationen till förvaltningen är långtgående,
kommunstyrelsen fastställer vad som ska uppnås och vilka effekter man vill se i
verksamheten samt fastställer nödvändiga riktlinjer för arbetet. Förvaltningen organiserar
självständigt arbetet men avrapporterar löpande verksamhetens resultat. Kommunstyrelsens
delegationsordning fastställer handlingsutrymmet varje mandatperiod och delegationen till
förvaltningen ska återkommande ses över

Analys, dialog och lärande
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.
För kommunstyrelsen är förståelsen av förutsättningarna för övrig kommunal verksamhet
viktig för att kunna leda och samordna, men även för att kunna fånga behov och stödja
verksamheterna att lyckas i uppdraget. Såväl planering som uppföljning genomförs därför
med gränsöverskridande dialog mellan styrelse och nämnder. Det innebär både långsiktig
trendspaning, strategisk planering och att lyssna in både målgruppers och verksamheternas
behov i realtid

Politiker och tjänstepersoner - roller och samspel
Politikernas roll är att fastställa mål och resurser för verksamheten och genom det ge
verksamheten förtroende och handlingsutrymme med frihet inom givna ramar.
Chefernas roll är att styra, leda, följa upp och utveckla verksamheten utifrån de mål och
ramar som fastställts.
Medarbetarnas roll är att utföra och utveckla uppdrag utifrån verksamhetens mål och
ramar. Genom inflytande, delaktighet och samverkan bidrar det till samhällsnytta för
medborgarna.
För att skapa ett fungerande samspel mellan politiker, chefer och medarbetare krävs tydlig
rollfördelning. Formellt sker det i nämndernas reglemente och delegationsordning och
genom tydliga uppdrag i de olika befattningarna i kommunen.
Informellt sker samarbetet på alla nivåer genom en ömsesidig respekt, ett öppet
arbetsklimat i vardagen baserad på kommunens värdegrund.

Politikernas roll är att styra genom att besluta om inriktning och mål, göra prioriteringar
samt fördela resurser och följa upp. Det svarar på frågan om vad som ska göras och när det
ska göras. Tjänstepersonernas roll är att förse politikerna med underlag för deras beslut och
leda samt utföra verksamhet utifrån fastställda mål, tilldelade uppdrag och tillgängliga
resurser. Det svarar på frågan om hur det ska göras och av vem. Respekt finns för att hur
välfärdsuppdraget ska genomföras kan vara politiskt samt för att tjänstepersoner behöver
delge politiker verksamhetsmässiga, juridiska och ekonomiska förutsättningar för vad som
kan och bör genomföras. Denna spänning mellan vad och hur ska hanteras genom dialog
som präglas av lyhördhet, tydlighet och ödmjukhet från båda funktionerna.

I en målstyrd organisation har verksamheten utrymme att situationsanpassa sitt arbete. En
grundläggande princip är att beslut ska tas så nära verksamheten som möjlig.
Detaljstyrning undviks.

Uppdrag till Kommunchefen
Kommunchefen är kommunens ledande tjänsteperson och bereder ärenden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och verkställer beslut. Kommunchefen är chef över
förvaltningscheferna och förväntas leda och samordna verksamheterna utifrån styrningens
principer, kommunfullmäktiges fokus, målbilder inriktningsmål, uppdrag och strategier.
Kommunchefen är även förvaltningschef över kommunstyrelsens förvaltningsorganisation
och är chef över enhetscheferna och centrala ledningsfunktioner och leder och samordnar
förvaltningens verksamheter utifrån styrningens principer, kommunfullmäktiges fokus,
målbilder inriktningsmål, uppdrag och strategier samt kommunstyrelsens verksamhetsplan
och budget.
I rollen som kommunens ledande tjänsteperson ska kommunchefen i samråd med
nämndernas ordförande samt förste och andre ersättare rekrytera, utveckla och avveckla
nämndernas förvaltningschefer och kommunledningskontorets enhetschefer samt ledande
funktionsansvariga för att främja kommunens styrning enligt fullmäktiges och nämndens
mål med angivna resurser. Brister i förmåga hos chefer och medarbetare kompenseras inte
utan hanteras genom målinriktad utveckling eller avveckling.
Kommunchefen företräder hela kommunstyrelsen i uppdraget och kommunstyrelsen leder
kommunchefen med delegerat ansvar enligt styrningens principer och denna plattform.
Kommunchefens uppdrag ska utgå från styrelsens bidrag till kommunens verksamhetsidé.


Strategiskt samordna vår framtida utveckling
- Med uppmärksamhet följa och agera på kommunens utveckling så att den
samlade verksamheten främjar kommunfullmäktiges styrning mot mål med
angivna resurser.
- Analysera förutsättningarna för kommunens utveckling på lång sikt samt för
planeringsperioderna för att skapa underlag för kloka och långsiktiga politiska
beslut.



Främja en hållbart växande region med trygg samhällsutveckling och attraktiva
livs- och boendemiljöer
- Delta och driva det regionala utvecklingsarbetet och tillsammans med övriga
kommuner i länet främja en hållbart växande region.
- Utveckla verksamheten med fortsatt starkt företagsklimat som gör att fler företag
etablerar sig och växer här.

- Tillsammans med lokalsamhällets verksamheter främja ett inkluderande och
jämlikt samhälle som skapar grunden för ett tryggt liv där alla kan och får bidra.
- Utveckla ett hållbart växande Timrå med goda livsbetingelserna för biologisk
mångfald samtidigt som kommunens attraktiva boendemiljöer utvecklas och
bebyggs.


Utifrån behov och i samverkan stödja verksamheten att lyckas i uppdraget
- Genom analys, dialog och lärande fånga och möta behov av stöd på ett
samordnat och för verksamheterna effektivt sätt.

Begreppsordlista
Arbetsprocesser betyder sammanhängande arbetsmoment som gör i ett bestämt syfte och
som upprepas om och om igen.
Arbetssätt betyder sättet vi utför en arbetsuppgift på. Det spelar roll hur man gör!
Plattform beskriver kommunstyrelsens långsiktiga styrning.
Politiker är valda representanter för medborgarna och företräder deras åsikter och
prioriteringar om hur kommunen ska styras
Princip något man eftersträvar att följa.
Strategi beskriver hur vi med olika samordnade aktiviteter ska uppnå ett gemensamt mål.
Styrmodell beskriver hur våra gemensamma insatser ska leda till värde för de vi är till för –
medborgare, företag och besökare.
Syfte är nyttan eller avsikten med en planerad handling.
Tjänsteperson är anställd medarbetare i kommunen.
Verksamhetsidé beskriver syftet med hela verksamheten, det vill säga vad organisationens
alla processer och resurser ska leda till och för vem.
Värdegrund är de begrepp som hela vår organisation vilar på. Dessa är: Demokrati,
legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service.

FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 31
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INSTRUKTION FÖR KOMMUNCHEFEN
Fastställd av kommunstyrelsen 2018-03-06 §
Kommunchefens uppdrag
Kommunchefen är högsta tjänsteperson i Timrå kommun och tillika förvaltningschef
över kommunledningskontoret samt chef för samtliga förvaltningschefer.
Kommunchefen leder och samordnar den kommunala verksamheten.


Kommunchefen ansvarar för att stödja kommunstyrelsen i att övergripande
leda och samordna kommunen och dess verksamheter inklusive bolagen.



Kommunchefen ska verka för en tydlig roll- och uppgiftsfördelning mellan
förtroendevalda och tjänstepersoner.



Kommunchefen har det yttersta ansvaret för beredning av alla ärenden till
kommunstyrelsen.



Kommunchefen ska biträda kommunstyrelsen i den uppsikt som
kommunstyrelsen har över nämnder, bolag och förbund i enlighet med
kommunallagen för att säkerställa verkställigheten av kommunfullmäktiges
och kommunstyrelsens beslut.



Kommunchefen ska i sitt arbete sörja för att den kommunala verksamheten
bedrivs i enlighet med av kommunfullmäktige formulerade mål och riktlinjer,
att givna budgetramar hålls samt i enlighet med kommunstyrelsens
formulerade mål, riktlinjer och styrmodell.



Kommunchefen har rätt att fatta beslut utifrån den delegationsordning som
kommunstyrelsen fastställt.
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret
Handläggare

Datum

Diarienummer

Annika Nyberg

2022-05-02

KS/2022:233

Kommunstyrelsen

Riktlinjer för informationshantering
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Fastställa Riktlinjer för informationshantering i Timrå kommun.
____
Ärendet
Projektgruppen Timrå i framkant med obrutna flöden har upprättat Riktlinjer för
informationshantering för Timrå kommun. Riktlinjer för informationshantering är upprättad för att
säkerställa att informationen hanteras lika i hela kommunen och för att stötta medarbetare och
chefer i sitt arbete med informationshantering i våra verksamhetssystem.
Kommunstyrelsen har, den 7 december 2021 § 387, beslutat om att fastställa ny
informationshanteringsplan som ersätter den traditionella dokumenthanteringsplanen. Policy för
informationshantering är ytterligare en pusselbit i projektet som beräknas avslutas i maj 2022.
Bakgrund
”Projektet Timrå i framkant med obrutna flöden arbetar med att på ett organiserat sätt digitalisera
informationsflödet för samtliga dokument i kommunen, förutom dokument som enligt lag inte kan
digitaliseras, te x avtal, protokoll, delegationsbeslut mm.
Digitalisering anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till
år 2025. För svenska kommuner är det avgörande att vara aktörer i denna förändring, inte minst för
att möta förväntansbilden från de som bor, verkar och vistas i kommunen. Endast 2 av tio tillfrågade
personer tycker idag att kommuner och landsting lever upp till deras förväntansbild på digitalisering.
Det är avgörande att Timrå successivt transformerar sin tjänsteleverans för att leva upp till den
förväntan som de som vi är till för har på kommunen.”
Beslutsunderlag
Riktlinjer för informationshantering
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Här skrivs de som berörs av beslutet
Exp

/

2022

Förvaltning

Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-163459
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret
Handläggare

Datum

Diarienummer

Annika Nyberg

2022-05-02

KS/2022:233

Namn förvaltningschef
Titel

Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-163459

Timrå Kommun
Kommunledningskontoret

Riktlinjer för Informationshantering
Fastställd av kommunstyrelsen 2022-xx-xx

Inledning
Timrå kommuns policy för informationshantering anger att vi ska arbeta för en
säker hantering av data, information och uppgifter, digitalisering av information
när det är möjligt samt enkel återsökning av information och handlingar vid behov
och efterfrågan.
Handlingar som inkommer digitalt, eller kan överföras till digitalt format, ska
bevaras digitalt. Handlingar och information som inte ska bevaras rensas och
gallras enligt gällande informationshanteringsplan.
Beslut och avtal/dokument som ska vara fysiskt undertecknade bevaras i
pappersformat. Digitalt signerade beslut och avtal/dokument bevaras digitalt.

Lagar och styrning
Timrå kommun ska uppfylla förvaltningslagens krav gällande service, tillgänglighet
och handläggning av ärenden och beslut samt Kommunallagens krav om insyn och
laglighetsprövning.
Arkivlagen anger att myndigheters arkiv ska hållas ordnade och vårdas för att
tillgodose rätten att ta del av allmänna handlingar, behov av information för
rättsskipning och förvaltning samt forskningsbehov. Som kommun inom
intensivdataområdet Västernorrland bevaras alla handlingar rörande personer
(personakter) inom socialtjänsten forskningsbehov.
Offentlighets- och Sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters
handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna
handlingar samt bestämmelser om tystnadsplikt och sekretessbeläggning av
uppgifter.
Dataskyddslagen kompletterar EU:s Dataskyddsförordning med bestämmelser om
behandling av personuppgifter.
Timrå kommuns vision, mål och strategier präglar informationshanteringen, som
styrs av arkivreglemente, informationshanteringsplan samt policy och riktlinjer.

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

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

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

Organisation och ansvar
Styrelse och nämnder ansvarar för


Informationshanteringen inom sin respektive myndighet med budget och
ansvarsområde.

Respektive förvaltningschef ansvarar för




Vara eller utse arkivansvarig/arkivredogörare för den egna verksamheten.
Tillsammans med sina medarbetare förankra och tydliggöra policy och
riktlinjer på arbetsplatsen.
Rutiner för den praktiska hanteringen finns och efterlevs.

Medarbetare ansvarar för



Känna till och följa policy, riktlinjer samt rutiner gällande
informationshantering inom arbetsplatsen.
Uppmärksamma chef/ansvarig resurs om avvikelser och/eller brister eller
avsaknad av resurser eller rutiner gällande informationshantering.

System och hantering
Handlingar och information inkommer via fysiskt överlämnande, post, e-post, etjänst, fax eller annan digital överföring. Myndighets registrator ansvarar för
registrering i kommunens ärendehanteringssystem. Chefer och handläggare
ansvarar för registrering av handlingar och information i förekommande
verksamhetssystem samt hantering och rensning. Utsedda
arkivansvariga/arkivredogörare ansvarar för gallring och överlämning till
centralarkiv.
Fysiska handlingar som på grund av laglighetskrav måste bevaras i ursprunglig
form hanteras enligt informationshanteringsplan och överlämnas vid bevarande till
centralarkiv. Handlingar och information som kan förvaras digitalt hanteras enligt
informationshanteringsplan och mellanlagras i respektive verksamhetssystem innan
överföring till e-arkiv. Digitala handlingar registreras i första hand i kommunens
dokument- och ärendehanteringssystem.
Handlingar registreras enligt klassificeringsstruktur framtagen av Samrådsgruppen
för kommunala arkivfrågor samt gällande sekretessbestämmelser. Information
säkerhetsklassificeras enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) system, kallat
KLASSA. Användande av personuppgifter följer Dataskyddslagens rättsliga grunder,
nödvändiga register anmäls i avsedd förteckning.
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret
Handläggare

Datum

Diarienummer

Annika Nyberg

2022-04-27

KS/2022:214

Kommunstyrelsen

Policy för informationshantering
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Fastställa Policy för informationshantering i Timrå kommun.
____
Ärendet
Projektgruppen Timrå i framkant med obrutna flöden har upprättat Policy för
informationshantering för Timrå kommun. Policy för informationshantering är upprättad för att
säkerställa att informationen hanteras lika i hela kommunen och för att stötta medarbetare och
chefer i sitt arbete med informationshantering i våra verksamhetssystem.
Kommunstyrelsen har, den 7 december 2021 § 387, beslutat om att fastställa ny
informationshanteringsplan som ersätter den traditionella dokumenthanteringsplanen. Policy för
informationshantering är ytterligare en pusselbit i projektet som beräknas avslutas i maj 2022.
Bakgrund
”Projektet Timrå i framkant med obrutna flöden arbetar med att på ett organiserat sätt digitalisera
informationsflödet för samtliga dokument i kommunen, förutom dokument som enligt lag inte kan
digitaliseras, te x avtal, protokoll, delegationsbeslut mm.
Digitalisering anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till
år 2025. För svenska kommuner är det avgörande att vara aktörer i denna förändring, inte minst för
att möta förväntansbilden från de som bor, verkar och vistas i kommunen. Endast 2 av tio tillfrågade
personer tycker idag att kommuner och landsting lever upp till deras förväntansbild på digitalisering.
Det är avgörande att Timrå successivt transformerar sin tjänsteleverans för att leva upp till den
förväntan som de som vi är till för har på kommunen.”
Beslutsunderlag
Policy för informationshantering
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Exp

/

Postadress
861 82 Timrå

2022

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-163459
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret
Handläggare

Datum

Diarienummer

Annika Nyberg

2022-04-27

KS/2022:214

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Andreaz Strömgren
Kommunchef

Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-163459

Timrå Kommun
Kommunledningskontoret

Policy för Informationshantering
Fastställd av kommunfullmäktige 2022-xx-xx

Timrå kommun arbetar för en säker hantering av data, information och uppgifter,
digitalisering av information när det är möjligt samt enkel återsökning av
information och handlingar vid behov och efterfrågan. Vi ska hantera all
information, oavsett form, så att vi lever upp till krav från lagstiftning, intressenter
och verksamhet. Målet är en ändamålsenlig och kostnadseffektiv hantering genom
informationens hela livscykel. Vi strävar efter en säker digitalisering för ett effektivt
informationsflöde och transparent bevarande av den information som ska behållas.

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

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

Hemsida: www.timra.se
E-post: info@timra.se
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret
Handläggare

Datum

Diarienummer

Hans Jonsson

2022-05-31

KS/2022:269

Kommunstyrelsen

Begäran om utökad borgensram, AB Timråbo
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Timrå kommun går i borgen såsom för egen skuld ingå borgen för AB Timråbos
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 000,0 mnkr därpå löpande ränta
och kostnader gällande låneförpliktelser i AB Timråbo. Totalt högsta lånebelopp ska beräknas
på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp.
2. Upphäva kommunfullmäktiges beslut 2020-04-27, § 62.
____
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-27 § 62 om en utökning av borgensramen för AB Timråbo
till maximalt 600 mnkr. AB Timråbo har i styrelsebeslut 2022-05-19 § 44 beslutat om att hos
kommunen begära en utökning av borgensramen till 1 000 mnkr. VD i AB Timråbo har i skrivelse
2022-05-25 utvecklat de motiv bolaget har för sin framställan, dels byggnation av ett
Äldreomsorgscenter för ca
300 mnkr, dels att bolaget behöver en viss marginal för sin planering av kommande projekt
Kommunledningskontoret bedömer att ett ökat borgensåtagande är acceptabelt då kommunen
genom beslut i kommunfullmäktige 2022-03-28, § 35, beslutat om att godkänna fortsatt arbete med
processen med nytt äldreomsorgscenter.
Beslutsunderlag
Skrivelse från VD i AB Timråbo
Vision 2025
Protokollsutdrag till
AB Timråbo
Revisionen
Exp

/

2022

Kommunledningskontoret
Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-163371
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret
Handläggare

Datum

Diarienummer

Hans Jonsson

2022-05-31
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Andreaz Strömgren
Kommunchef

Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-163371

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

Vilken/vilka av kommunens övergripande mål anser förvaltningen
överensstämmer med ärendet och är i enlighet med kommunens vision 2025?
Tillväxt
Kommentar:
Service
Kommentar:
Livsmiljö
Kommentar: För en Trygg och god vård och omsorg är ett äldreomsorgscenter en väg framåt
Medarbetaren
Kommentar:
Ekonomi
Kommentar:
Om inte, motivera varför beslutet ska tas;

Namn

Förvaltning

1

Tjänsteskrivelse

Handläggare

Datum

Micael Löfqvist

2022-05-25

Diarienummer

Till
Kommunfullmäktige i Timrå

Begäran om utökad borgensram
Förslag till beslut
Att kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Timråbo AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 000 mnkr, jämte därpå löpande
ränta och kostnader.
Ärendet
Timråbo kommer under 2022 nå nuvarande tak för borgensåtagandet från Timrå kommun,
600 mnkr.
Bolagets uppdrag är att fortsätta med nyproduktion och utöver projektet i Söråker förväntas
bolaget även nyproducera ett äldreomsorgscenter (ÄOC) till en kostnad av 300 mnkr. Under
våren 2023 kommer kommunfullmäktige att besluta om ett genomförande. Styrelsen arbetar
med långsiktig finansiell planering för AB Timråbo och söker därför ägarens ställningstagande
gällande möjligheten till finansiera projekt ÄOC.
För behålla en rimlig finansiell marginal i planeringen har styrelsen beslutat att ansöka om en
utökning av borgensåtagandet med 400 mnkr till totalt 1 000 mnkr.
Ärendets tidigare behandling
Beslut på styrelsemöte i Timråbo 2022-05-19 § 44
Beslutsunderlag

Micael Löfqvist
Vd Timråbo

Postadress
Box 134
861 24 Timrå

Besöksadress
Köpmangatan 31

Telefon
060-163500
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Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-04-27

§ 62

Timråbo nyproduktion i Söråker
KS/2019:523
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:
1. Godkänna Timråbos plan för nyproduktion i Söråker med avsteg från gällande
träbyggnadsstrategi.
2. En utökning av Timråbo borgensram till 600 mnkr.
____

Ärendet
Timråbo har enligt uppdrag från styrelsen utrett möjligheten till en nyproduktion av bostäder i
Söråker. För att leverera mot gällande bostadsförsörjningsmål, 50 nya lägenheter fram till 2024, är det
viktigt att tidigt denna mandatperiod besluta om ett genomförande. I bifogat PM redovisas bolagets
syn på nyproduktion i Söråker.
Timråbo genomförde under november 2019 en kundundersökning till personer som bor i Söråker
med omnejd. Kundundersökning gällde en tänkt nyproduktion i Söråker. Intresset har varit stort och
närmare 700 svar har inkommit till Timråbo.
Under förutsättning att en nyproduktion ska levereras under mandatperioden är Söråker som ort det
bästa och det snabbaste alternativet. Boendestandard gällande t ex hiss är i stort sett obefintligt och
samtliga hus inom Söråker håller ungefär samma lägenhetsstandard. Den risk som bedöms vara störst
är intern konkurrens, där Timråbohyresgäster väljer att flytta till nyproduktion och därmed lämnar
sin gamla lägenhet.
Timråbo förordar en nyproduktion i Söråker enligt folkboendemodellen och ramavtalsavrop via
SABO. För att finansiera en nyproduktion föreslås i första hand att sälja lämpliga fastigheter till ett
värde av 30-40 mnkr och upplåning av resterande medel via Kommuninvest. I andra hand föreslås en
upplåning av 80 miljoner kronor. Borgensramen bör senast under 2021 utökas till 600 miljoner
kronor.
Kommunledningskontoret har lämnat över ärendet till remiss till miljö och byggnadskontoret och
planarkitekten ger ett positivt utlåtande till att gå vidare med en byggnad som inte är i trä.
Ekonomienheten ser inte utökad borgensram som något som hindrar att man bygger dessa bostäder.
Om man däremot måste bygga i trä så ser det enligt redovisade kalkyler svårt att få en bra ekonomi i
projektet. Kommunledningskontoret står bakom Timråbo förslag.

Beslutsunderlag
Bilaga 1 Jämförande projektkalkyler Söråker Nybyggnad dat 2019-11-27
Bilaga 2 Jämförande projektkalkyler Förkortad sammanställning-Söråker
Bilaga 3 Tidplan Genomförande vision Söråker – SWECO dat 2019-11-27
Bilaga 4 Tidplan Genomförande Vision Söråker TE- SABO punkthus
Bilaga 5 Kundundersökning Söråker 20191128
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-04-27

Bilaga 6 Värdering Söråker 2019
PM Nyproduktion Söråker till KF
Protokoll 20191211§99
Tjänsteskrivelse Timråbo nyproduktion Söråker
Remissvar nyproduktion Söråker kopplat till träbyggnadsstrategi
Vision 2025
Protokollsutdrag till
AB Timråbo
Kommunledningskontoret
Exp

/

2020

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret
Handläggare

Datum

Diarienummer

Katarina Tjernblom

2022-05-31
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Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan och budget 2023-2025
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Fastställa Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till Verksamhetsplan och budget
2023-2025.
2. Uppdra till nämnder och styrelse att ta fram Verksamhetsplan och budget utifrån styrmodell
och kommunfullmäktiges verksamhetsplan och budget 2023-2025.
3. Uppdra till kommunstyrelsen att färdigställa fastställd Verksamhetsplan- och budget 20232025 enligt form för styrmodell.
4. Ekonomichefen ges möjlighet att justera interna mellanhavanden mellan nämnderna. Att till
ekonomichefen delegera att, upptill 20 prisbasbelopp, under året omvandla drift- till
investeringsmedel och vice versa om det behövs för att följa redovisningsregler.
5. Kommunstyrelsen medges att uppta nya lån enligt budgeterad nivå samt omsätta nuvarande
lån som förfaller till betalning under året.
Ärendet
Verksamhetsplan och budget 2023-2025 ska fastställas. Förslag till Verksamhetsplan och budget har
arbetats fram i gemensam beredning och partigrupperna har därefter i separat skrivelse gjort tillägg,
justeringar och upprättat driftbudget, resultatbudget och investeringsbudget samt övriga budgetar
som ingår. Tillsammans med resultatet från gemensam beredning utgör dessa fyra förslag underlag
för kommunfullmäktiges beslut. Inriktning, uppdrag och tilldelning av ramar är inarbetade i
förslagen och framgår därför inte av tjänsteskrivelsens beslutsförslag. Partigruppernas förslag ska
ställas mot varandra. Nödvändiga beslut för att verkställa Verksamhetsplan och budget ska samtidigt
beslutas så att nämnderna kan ta fram verksamhetsplaner för att bidra till fullmäktiges mål inom
angivna ramar. Efter beslut kommer slutligt förslag till Verksamhetsplan och budget att upprättas
enligt beslutat förslag och form för styrmodell.
Ekonomienheten vill påpeka vikten av att följa tidplanen för inlämning.
Ärendets tidigare behandling
Arbetet har börjat med analysseminarium och framtagande av planeringsförutsättningar och planeringsdirektiv, sammanträdesdatum 2022-02-08-§ 47 (KS/2022:53). Därefter har arbetet genomförts i
gemensam beredning mellan politik och förvaltning. Avstämning har skett med de fackliga
organisationerna och resultatet har presenterats för politiken och ett slutligt resultat från gemensam
beredning har upprättats vilket utgör beslutsunderlag för ärendet.
Majoritetens förslag till verksamhetsplan och budget ska förhandlas med de fackliga organisationerna
den 13 juni 2022 med information om de andra förslagen. Protokollet från förhandlingen läggs på

Postadress
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Kommunledningskontoret
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bordet för kommunstyrelsens sammanträde för att även det utgöra underlag för kommunstyrelsens
beredning inför
Kommunfullmäktiges beslut.
L+T har ej inkommit med förslag till Verksamhetsplan och budget inom utsatt tid
Beslutsunderlag
Resultat från gemensam beredning förslag till Verksamhetsplan och budget 2023-20
S+V:s förslag till Verksamhetsplan och budget 2023-2025
M+C+KD:s förslag till Verksamhetsplan och budget 2023-2025
SD:s förslag till Verksamhetsplan och budget 2023-2025
Protokollsutdrag till
Styrelser/nämnder
Revisionen
Exp

/
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Kommunledningskontoret
Stefan Dalin
KSO
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Så styrs Timrå kommun
Ett verktyg för att styra kommunens verksamhet är den årliga planeringen av
verksamhet och budget, enligt kommunallagens bestämmelser. Eftersom det är valår
så kommer verksamhetsplan och budget för Timrå kommun att beslutas av
kommunfullmäktige i november. Verksamhetsplanen gäller för nästa kalenderår
samt för de två efterföljande åren.
Kommunens styrning utgår 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 våra egna
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 runtomkring 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.
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Nämndernas planering
När kommunfullmäktige har beslutat om Timrå kommuns verksamhetsplan och
budget jobbar nämnderna vidare med att anpassa innehållet till sina
ansvarsområden tillsammans med det uppdrag som de har utifrån sitt reglemente.
Resultatet från arbetet bildar respektive nämnds verksamhetsplan och budget, som
är ett sätt för nämndernas politiker att styra sin verksamhet. Här 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
kommun-övergripande nivå läggs grunden för kommande års planering och
prioritering av verksamhet i syfte att lära av det som har hänt.
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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 värden som skapas för dem, och hur vi ska möta deras
behov på bästa sätt.
Helhetssyn och koncernnytta för Ett Timrå
Helhetsperspektivet, samverkan – samarbete – koncernnytta, med kommunens bästa
för ögonen är fokus för fullmäktiges styrning och när nämnderna och bolagen
planerar, genomför och följer upp sin verksamhet.
Handlingsutrymme
Värde skapas i mötet mellan dem 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.
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Analys, dialog och lärande
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.

Vision 2025 Timrå kommun en stark kommun i en växande
region
Det goda livet
Timrå har plats för alla och här lever vi på jämlika villkor med en trygg och säker
tillvaro. Livet är fritt, självständigt och aktivt. Vi hjälper och vägleder den som
behöver.
Grunden i vår hållbara utveckling vilar i att vi sätter barnen först och investerar i
deras behov, precis som vi arbetar med att undanröja hinder för dem som riskerar
ett utanförskap. I ett tidigt skede får alla en likvärdig utbildning från förskola till
vuxenutbildning, med närhet till högre utbildning för fortsatta studier. Här arbetar
vi med att varje barn och elev når målen i alla ämnen. Vi skapar grunden för det
livslånga lärandet som är allt lärande under en människas livstid. När det behövs
finns tillgång till stöd, vård och omsorg som utformas utifrån de egna behoven och
förutsättningarna att växa, det är det som gör det goda livet!
Tillväxt Timrå
Timrå växer hållbart med stark attraktionskraft, expansion av bostäder och
stimulerande mötesarenor. Vi är ett attraktivt val för den som vill bosätta sig,
besöka eller etablera sitt företag i Timrå. Här har näringslivet de bästa
förutsättningarna för att starta, driva och utveckla sin verksamhet. Företag i vår
kommun växer mer, anställer fler och har en högre överlevnadsgrad jämfört med
övriga företag i länet.
Vi tar vara på utvecklingskraften bland entreprenörer och underlättar innovativa
och hållbara lösningar som bidrar till ny kunskap, nya företag och fler i arbete.
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Hela Timrå växer genom en aktiv utveckling av landsbygden, och en växande
besöksnäring som främjar både lokala produkter och lokal kultur. Här finns goda
möjligheter för kulturella och kreativa näringar samt socialt företagande.
I Timrå finns arbetsmöjligheter för alla. Genom en framgångsrik integration tar vi
tillvara var och ens kompetenser och förutsättningar, vilket också är av avgörande
betydelse för framtida kompetensförsörjningen.
Livskvalitet - hela livet!
Vi har attraktiva platser som erbjuder allt från en kuststräcka på nio mil till Norrlands
närmaste vildmark. Vi månar och skyddar vår biologiska mångfald och våra rikedomar som
naturområden och grundvatten.
Redan från barnsben erbjuder Timrå en aktiv fritid med mötesplatser som
engagerar hela livet. Vi välkomnar alla som vill ta del av och upptäcka vårt rika
föreningsliv som blandar kultur och idrott i en fin kombination med närhet till
attraktiva platser runt om i kommunen.
Vårt strategiska läge gör det enkelt för alla att leva i, och upptäcka Timrå. Här finns alla
trafikslag med en kollektivtrafik som erbjuder goda förbindelser såväl regionalt som
nationellt. Det underlättar pendling till arbete och utbildning på ett klimatsmart sätt, vilket
också våra gång- och cykelvägar och tekniska infrastruktur gör - här är det enkelt att mötas i
verkliga livet och på distans. Dessutom har vi ett brett utbud av boenden som genomsyras av
mångfald och tillgänglighet. Livet i Timrå är tryggt och säkert!
Vi finns till för er!
Vi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade chefer och medarbetare som har fokus på att
skapa största möjliga värde för dem vi finns till för. Våra arbeten är mångfasetterade med
uppgifter som många gånger gör skillnad för andra. Vi bygger vår vardag på ömsesidig tillit
och arbetsglädje. Tillsammans arbetar vi för att kommunens ekonomi ska vara i balans och
långsiktigt hållbar för att leva upp till kravet på god välfärd och god ekonomisk
hushållning.
Här finns ett jämställt och hållbart arbetsliv, där god social och organisatorisk arbetsmiljö
kombineras med bra arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter!
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Kommunövergripande mål och prioriteringar 2023-2025
I visionen har kommunfullmäktige beskrivit hur politikerna vill se Timrås
långsiktiga förflyttning. De kommunövergripande målbilderna visar de
utvecklingsområden som visionen lyfter fram, och de utmaningar som kommunen
har. Inriktningsmålen som fullmäktige beslutat om är ett tydligt riktmärke för
kommunens utveckling och som beskriver vad verksamheterna ska uppnå.
Utifrån analys av Timrås omvärld, närvärld och världen närmast kommunen
prioriterar politikerna områden som verksamheterna behöver fokusera på, så
kallade fokusområden. Inriktningsmål och fokusområden kan förstärkas med
uppdrag till styrelser och nämnder i syfte att tydliggöra förväntansbilden under den
aktuella perioden för verksamhetsplan och budget. Vid de uppdrag som redovisas
under målbilderna visas även vilket fokusområde de tillhör. Inför varje nytt
verksamhetsår justeras fokusområden och uppdrag efter nya behov och
prioriteringar som behöver göras. De gäller för ett år åt gången.
För årets verksamhetsplan finns följande fokusområden beslutade:


Att låta barnen gå först.
Kommunen erbjuder sina medborgare en trygg, lärorik miljö där barn och elever kan
utveckla sina förmågor och kunskaper varje dag så att de klarar kunskapsmålen.
Tillsammans med hjälp av tidiga och förebyggande insatser ska alla 19-åringar i
Timrå kommun ha de bästa förutsättningarna för att leva ett självständigt liv.



Samhällsbyggande för ett växande Timrå.
- Öka förmågan att möta, realisera och nyttiggöra pågående utbyggnad som är
väsentlig för Timrås fortsatta tillväxt (byggbar mark, industrilokaler,
bostadsbyggande, tillväxtvärk) från idé till genomförande och förvaltning.
- Den demografiska utvecklingen, förändrade krav, medborgarnas förväntningar
och ett växande Timrå ställer fortsatt höga krav på kommunal välfärd samt
säkerställa en väl fungerande samhällsplanering och verksamhetslokaler.



Åldras med värdighet.
Via en jämlik och jämställd äldreomsorg, insatser för att bibehålla äldres
självständighet samt bryta äldres ensamhet så skapas en omsorg med hög kvalitet och
som innebär att de äldre får åldras med värdighet och stolthet.



Minskad segregation och ökad integration.
Boende i områden med socioekonomiska utmaningar får sämre livschanser sett till
skolresultat, utbildningsnivå och möjligheter på arbetsmarknaden, liksom hälsa och
levnadsvanor. Segregation och socioekonomisk utsatthet leder till utanförskap och
11

främlingskap. Därför behöver kommunen arbeta med att minska och motverka
segregation, förbättra integrationen, öka den upplevda tryggheten och bedriva ett
aktivt brottsförebyggande arbete.
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 sett både till inriktningsmål
och till våra resurser finns nyckeltal, det vill säga mått som skapar underlag för
analys, planering och uppföljning. Nyckeltalen, tillsammans med annan kvantitativ
och kvalitativ uppföljning av verksamhet visar om våra ansträngningar leder till
önskade resultat. Av kommunens nyckeltal framgår även vilka tal som har koppling
till målbilderna i Agenda 2030, för att följa om vi rör oss i önskad riktning när det
gäller hållbar utveckling.
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Omvärld och förutsättningar
Nedan beskrivs på en övergripande nivå de förändringar i omvärlden som har en
påverkan på Timrå kommun och dess verksamhet. En mer djupgående analys
utifrån de fastställda målbilderna finns att läsa i planeringsförutsättningarna som
redovisades till kommunstyrelsen i februari 2022. Verksamhetsplanen och dess
innehåll utgår ifrån denna analys.

Omvärld
Kriget i Ukraina har påverkat och kommer att påverka hela världsekonomin och
det gör konjunkturbedömningar osäkra. Kraftigt stigande energipriser, matpriser
samt materialbrist har uppstått och bedömningen är att denna ökning fortsätter
om inte kriget får ett slut. Kriget innebär även ökade flyktingströmmar där främst
kvinnor och barn anländer till Sverige. Till Timrå förväntas under första halvåret
2022 att det anländer ca 100-150 personer. Det är oklart hur prognosen ser ut för
hösten 2022 och detta kan komma att få en stor påverkan på kommunens
verksamheter.
Det försämrade säkerhetsläget tillsammans med pågående klimatförändringar har
lett till en ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet och att det måste finnas en
beredskap i kommunen för kriser. Coronapandemin har radikalt förändrat
förutsättningarna för kommunal verksamhet och detta är något som kommunen
framgent behöver förhålla sig till. Nya arbetssätt som etablerats under pandemin
inom framför allt socialtjänsten kommer att fortsätta.
Förändringar i omvärlden såsom ökad arbetslöshet, brottslighet, klimateffekter och
pandemi är komplexa samhällsutmaningar där ingen aktör är ensamt ansvarig eller
har egen rådighet. Detta kräver nya lösningar och nya arbetssätt och en
förutsättning för detta är att det finns en väl fungerande samverkan både internt
och externt. Förutom att det ger en effektiv resursanvändning inom och mellan
organisationerna så ökar även trovärdigheten gentemot medborgarna. Samverkan
bygger dock på att det finns en hög grad av tillit till varandra. Vid samverkan måste
tid och resurser avsättas för dialog, kunskaps- och erfarenhetsutbyten som bidrar
till ett gemensamt lärande och goda och tillitsfulla relationer. Det handlar i
förlängningen om att stärka den lokala och regionala demokratin och öka
medborgarnas tillit till de förtroendevalda och det demokratiska systemet.
Med ny teknik och digitaliseringens följer medborgarnas höjda förväntningar på
enkla, snabba och situationsanpassade lösningar och mer utvecklad digital service.
Utifrån att kommunen har en ansträngd ekonomi behöver prioriteringar göras på
de åtgärder som ger störst nytta för medborgaren, avlastar personal så att de kan
fokusera på det personliga mötet. Men den digitala utvecklingen medför även risker
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för ett ökat framtida digitalt utanförskap. För att minska dessa risker måste
kommunen erbjuda alternativ för de kommuninvånare som inte kan eller önskar ta
del av det nya digitala utbudet. Kommunen måste även vara medveten om och
kunna hantera de nya hot i form av intrång, stöld och attacker som uppstår när
samhället blir mer digitaliserat.
Timrå tappar invånare i yrkesverksam ålder. Det medför att vi får en tuffare
utmaning att både finansiera välfärden, med lägre ökningstakt på skatteintäkterna,
och att försörja verksamheten med rätt kompetens. Det är framförallt lärare och
personal i vård och omsorg som kommer att behövas med anledning av ökande
andel yngre och äldre. Detta tillsammans med ett högt demografisk tryck innebär
utmaningar för Timrå.
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. 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. 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 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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Ekonomisk översikt och analys
Tillväxten i den svenska ekonomin mattas av. Mängden arbetade timmar ökar inte
längre i samma takt, och de goda åren med snabbt ökade skatteintäkter ligger
bakom oss. Ökningen av skatteintäkter kommer att vara lägre, och på grund av bl a
omvärdsläget mattas konjunkturen av under kommande åren Tillsammans med
den demografiska utmaningen kommer det att försämra läget under
planeringsperioden 2023-2025.
I dagsläget råder det en stor osäkerhet och det är svårt att basera verksamhetsplan
och budget på säkra prognoser och framtida förändrade förutsättningar.
Verksamhetsplan och budget är baserat på dels redan gjorda och kända
skatteprognoser, dels på beslutade statsbidragsändringar och tillskott från staten till
kommuner och regioner. Det är därför av särskild vikt att kommunen bör planera
för ett resultat på minst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Verksamheterna måste bedrivas inom tilldelade ekonomiska ramar för att
kommunen ska kunna klara ett positivt resultat. Det innebär tydliga prioriteringar
och att göra ännu mer noggranna val för ett ansvarsfullt omhändertagande av den
samhällsservice som kommunen har att tillhandahålla

God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt
perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Vad avser verksamhetsperspektivet
handlar det om att kommunens verksamhet bedrivs på ett kostnadseffektivt och
ändamålsenligt sätt där det finns ett samband mellan resurser, prestationer, resultat
och effekter som går att följa upp. Ur det finansiella perspektivet betyder god
ekonomisk hushållning att varje generation ska bära sina egna kostnader för den
konsumtion som nyttjas.
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett
kortare och längre tidsperspektiv. Kommunövergripande mål och fokusområden
ska bidra till att resurserna i verksamheten används till rätt saker och att de
används på ett effektivt sätt. Detta planeras för Timrå kommuns del för
planperioden, finansiella mål gäller även koncernen:


Årets resultat ska vara positivt. För att täcka in viss egenfinansiering av
investeringar, värdesäkring av nettotillgångar samt budgetmarginal är målet ett
resultat på minst 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
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Resultatnivån kan variera över tid, och för 2023 blir resultatet av allt att döma
lägre än så.
Soliditeten ska ha en positiv trend.
Kommunkoncernens skuldsättningsgrad (nettolåneskuld i förhållande till totala
intäkter) ska år 2025 uppgå till högst 100 procent
Utifrån inriktningsmål och nyckeltal ska kommunen samlat bedöma att trenden
för utvecklingen är oförändrad eller förbättrad.
Kommunala bolag följer ägardirektiven.

För att följa kommunens ekonomiska utveckling över tid finns nyckeltal med
bedömning av långsiktig trend i tabellen nedan.

Nyckeltal med beskrivning

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar, andel (%)

177.9

-55.0

27.2

35,6

40

36

Skattesats till kommun, (%)

22.64

22.64

22.64

23,59

23,59

23,24

Soliditet kommun, (%)

34.2

29.1

21.9

22,7

20,7

20,2

Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag
kommun, (%)

2.7

-5.4

-2.4

1,7

2,5

0,9
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Trend

Trygghet, delaktighet och livslångt lärande
Inriktningsmål
- Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och
samhällslivet.
- Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet.

En bra start i livet
Vårt arbete med jämlika livsvillkor fortsätter. En av de viktigaste insatserna är att
skapa trygga miljöer som stärker en bra start i livet. Att rusta våra barn och unga i
åldrarna 0-19 år är den bästa investeringen för framtiden.
Barn, unga och unga vuxna som löper risk att fara illa på grund av social
problematik och ohälsa ska fångas upp tidigt. Det ska ske genom proaktiva,
gränsöverskridande och samordnade insatser som bidrar till en god och jämlik
hälsa. Skolan spelar här en central roll och kommunens strävan om att alla 19åringar ska lämna våra verksamheter som självständiga, trygga och kunskapsfyllda
individer.

Jämställda livsvillkor
Utanförskap ska stävjas och vuxnas möjligheter till egen försörjning stärkas. I
Timrå finns det fortfarande betydande skillnader i livsvillkor vad gäller inkomst.
Ekonomiska problem eller låg ekonomisk status kan påverka föräldrars och deras
barns hälsa, sociala relationer och skolresultat negativt. Det är i familjen som barn
och unga får den grundläggande trygghet som behövs för att kunna utveckla sina
möjligheter fullt ut.
För att uppnå trygga och attraktiva boende- och livsmiljöer krävs det också ett
arbete som motverka våld och förtryck i nära relationer. Utgångspunkten ska vara
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en nollvision för detta. Insatser sker i det allmännyttiga bostadsbolaget – huskurage
– med informationskampanjer och aktiva insatser i samhällsområden. Den
fördjupade samverkan mellan nämndernas verksamheter för att tidigt vidta
åtgärder, inte minst med utgångspunkt i kontakten med barnen i tidiga åldrar, ska
fortsätta med inriktningen att förebygga uppkomsten av samt snabbt agera på våld
i nära relationer. Rådet för trygghet och hälsa och folkhälsoarbetet kan i samverkan
med regionala initiativ samt berörda myndigheter arbeta förebyggande inom
området.
I Timrå finns ett ökat avancerat missbruk bland unga där motivationen till egen
förändring är låg. När det gäller narkotikasituationen bland unga specifikt, och
folkhälsa samt psykisk ohälsa bland unga generellt, finns en stor utmaning i att hitta
samverkansformer som genomsyrar hela samhället. Det gäller exempelvis hur skola,
socialtjänst och polis kan samverka på allt bättre sätt med hänsyn till rådande
sekretessregler. Ett annat identifierat och viktigt insatsområde är att barn och unga har
en ordnad och trygg fritid, samt får stöd och hjälp i positiv identitetsutveckling i tidiga
åldrar.
Utifrån ett funktionshinderperspektiv behövs ett utvecklingsarbete för att utöka
möjligheten att kunna delta i aktiviteter utifrån sina individuella förutsättningar.
Där det är möjligt även uppmuntra och möjliggöra till vidareutbildning, vilket i sin
tur ger en högre inkomst på sikt och ett självständigare liv. Timrå kommun har ett
mindre antal boendeplatser fördelade på ett fåtal boenden och det är därför en
återkommande utmaning att matcha personers individuella behov med boendenas
utformning och inriktning.

Likvärdig utbildning
En lyckad skolgång är nyckeln till ett lyckat liv och en utveckling av vårt samhälle.
Alla elever ska nå kunskapsmålen. På så vis får de förutsättningar att skapa sig ett
gott och ett självständigt liv Därför ska vårt arbete med välskött skola och
förbättrade resultat fortsätta. . Genom välskötthet, analys av resultaten samt med
rätt insatser ger vi alla barn likvärdiga förutsättningar att nå målen. Via skolans
digitalisering får alla barn och elever tillgång till digital kunskap och stöd för
digitalt lärande. Att fortsätta det framgångsrika arbetet inom skolan bidrar till att
fler väljer skolor i Timrå och att attraktiviteten stärks.

Inflytande och delaktighet
Fler, framförallt barn och unga, behöver göras mer delaktiga i kommunens
utveckling, med möjlighet att ge sina perspektiv och kunna påverka utvecklingen
framåt. Graden av kvalitet i en kommunens offentliga förvaltning, alltså
opartiskhet, saklighet och likabehandling påverkar förekomsten av tillit i samhället.
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Med en tidig dialog och rådgivning till medborgare, företag och besökare bidrar
kommunen med en kunskapsöverföring inom olika områden.

Åldras med värdighet
Vi står inför en förändrad befolkningsstruktur med allt fler äldre personer över 80
år. Det ställer större krav på vår förmåga att möta upp med förebyggande insatser
som gör att fler kan leva ett fritt, aktivt och oberoende liv långt upp i åldrarna.
Äldre som är beroende av samhällets stöd ska ha tillgång till äldreomsorg, som
möter var och ens behov och förutsättningar. En tryggad kompetensförsörjning, ett
utvecklat samarbete med andra aktörer i en god och nära vård och framväxten av
nya arbetssätt är särskilt viktiga insatser för att vi ska kunna möta det.

Uppdrag
Likvärdig utbildning för möjlighet till bra livsvillkor

Minskad
segregation
och ökad
integration

Att låta
barnen gå
först

Arbetslösheten bland ungdomar är högre i Timrå jämfört med länet och riket. En
förutsättning för att kunna etablera sig i arbetslivet och på sikt få en egen
försörjning är att barn och elever fullföljer grundskola och gymnasiet med
godkända betyg. Om barn och elever inte når ett lärande på lika villkor finns det
risk för ökade sociala skillnader och att inte integreras i samhällslivet på lika
villkor.
Att barn och unga motionerar regelbundet är bra både för folkhälsan men även för
lärande i skolan. Under pandemin har deltagande i idrottsföreningars aktiviteter
gått ner. Kultur är en annan viktig faktor som alla barn ska ha rätt till för att
kunna utvecklas och på sikt kunna delta i samhällslivet. Satsningar på kultur och
fritidsaktiviteter för alla barn och unga är viktiga faktorer för att minska de
socioekonomiska skillnaderna.
Uppdragets innehåll
Erbjuda barn och ungdomar en trygg och lärorik miljö så att de kan utveckla sina
förmågor och kunskaper varje dag. Timrå grundskola och gymnasium har de
senaste åren haft en positiv utveckling. Det är viktigt att detta utvecklingsarbete
fortsätter och att förskola/skolan fokuserar på att skapa stabila resultat över tid.
Det som identifierats som viktiga områden att arbeta med utifrån förskola/skolans
systematiska kvalitetsarbete är genus, motverka skolfrånvaro, minska segregationen,
förbättrade kunskaper i matematik samt särskilda satsningar hos socioekonomiskt
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svaga grupper. Av vikt är att också bedriva ett strukturerat och tydligt arbete för att
motverka mobbning och trakasserier i skolan. Alla ska känna sig trygga i skolan.
Förskolan/skolan behöver ha ändamålsenliga lokaler.
Att fortsätta arbeta med olika kulturella aktiviteter för elever i skolan är en del i att
ge elever goda förutsättningar att utvecklas till självständiga individer t ex genom
att pröva eller ta del av olika kulturella uttrycksformer.
För att öka hälsan hos barn och unga ska kommunen ge möjligheter till
spontanidrott i närmiljön och andra satsningar för att öka de ungas fysiska
aktivitet.
För att klara detta krävs samverkan både intern och externt.
Vilken effekt vill vi se?
 Att högre andel elever från grundskolan når gymnasiebehörighet och att öka
andelen elever som når gymnasieexamen.
 Fler väljer förskolor/skolor i Timrå och att kommunen som attraktiv plats
stärks.
 Bryta trenden med färre barn och ungdomar som deltar i fritidsaktiviteter.
 Faktiska motionsmöjligheter finns i särskilda utsatta områden.
 Fördjupa och utveckla samverkan gällande kulturaktiviteter.
Uppföljning av uppdraget
Uppdra till berörda nämnder att ta fram mått för uppföljning av uppdraget.
Medverkande nämnder
Barn- och utbildningsnämnden, Kultur och tekniknämnden.

Tidig upptäckt och tidiga åtgärder för barn,
unga och unga vuxna med ökad risk för ohälsa,
otrygghet och socioekonomisk problematik

Minskad
segregation
och ökad
integration

Att låta
barnen gå
först

Uppdraget syftar till att tidigt upptäcka och sätta in proaktiva insatser för barn,
unga och unga vuxna som riskerar att fara illa på grund av ohälsa och social
problematik. Arbetet ska ske både inom förskola/skola, socialtjänsten, kultur och
teknik samt kommunstyrelsen.
Inom förskola och skola är det viktigt med tidiga insatser för att snabbt fånga upp
de behov som varje enskild elev så att de får rätt stöd i rätt tid för att kunna lyckas
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i skolan. Viktigt med samverkan med socialtjänsten och Regionen för att
barnet/eleven ska få rätt stöd.
Att barn och unga har en meningsfull fritid bidrar till att öka det fysiska och
psykiska måendet.
Socialtjänsten har under de senaste åren arbetat aktivt med att minska andelen barn
i hushåll som uppbär försörjningsstöd. Det arbetet behöver fortsätta så att det
sociala arvet bryts. Barn som växer upp i familjer med långvarigt
försörjningsstödsberoende har större risk att utsättas för social problematik både
tidigt i livet och i vuxenlivet. Detta kan i sin tur påverka barnens skolgång och att
de inte går ut skolan med godkända betyg, som är en förutsättning för att kunna få
ett arbete och bli självförsörjande när de blir vuxna.
Proaktiva och tidiga insatser i livet minskar kostnaden för samhället i jämförelse
med dyra och reaktiva lösningar och placeringar av barn kan undvikas.
Uppdragets innehåll
Kommunen erbjuder sina medborgare en trygg, lärorik miljö där barn och elever
kan utveckla sina förmågor och kunskaper varje dag så att de klarar
kunskapsmålen.
För att lyckas med detta behöver vissa barn/elever, genom både förebyggande
insatser till föräldrar samt tidig upptäckt av barns behov, stöd från både
socialtjänsten och barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med externa
aktörer såsom Regionen. Alla barn ska få förutsättningar att leva ett självständigt
liv, känna trygghet och vara integrerade i samhället.
Utveckla samarbetet med Regionen för att minska risken att barn och unga far illa.
Fortsätta arbetet med att minska förtryck och våld i nära relationer.
För att klara detta krävs samverkan både intern och externt.
Vilken effekt vill vi se?
 Att högre andel elever från grundskolan når gymnasiebehörighet och att öka
andelen elever som når gymnasieexamen.
 Att droganvändningen bland unga bromsas.
 Att barns (mellan 13-16 år) deltagande i idrottsliga aktiviteter ökar.
Uppföljning av uppdraget
Uppdra till berörda nämnder att ta fram mått för uppföljning av uppdraget.
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Medverkande nämnder
Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kultur och tekniknämnden,
Miljö- och byggnadsnämnden, Kommunstyrelsen.
Det goda åldrandet samt god och nära vård

Åldras
med
värdighet

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 markant.
Samtidigt 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.
Uppdraget syftar till att möta den demografiska utmaningen med en stor ökning av
äldre och stora volymökningar inom särskilt hemtjänsten. Det sker i samverkan,
internt och externt, för att möjliggöra för äldre i Timrå att få en äldreomsorg med
hög kvalitet samt åldras med trygghet, värdighet och stolthet. Det är av stor vikt att
arbeta förebyggande så att de äldre bibehåller ett aktivt liv för god hälsa och kan
fortsätta delta i samhällslivet.
Uppdragets innehåll
All vård och omsorg utgår ifrån den enskildes behov och förutsättningar.
Kommunen ska ha en verksamhet med hög kvalitet där den enskilde och anhöriga
känner delaktighet och trygghet.
Tillsammans med andra kommuner i länet och lokalt utveckla en god och nära
vård för våra äldre med fokus på brukarnytta, digitaliserade arbetssätt och
hälsofrämjande och förebyggande insatser. Det är av stor vikt att de äldre mår bra
och kan ha ett aktivt liv. Därigenom fördröjs behovet av samhällets stöd och den
äldre kan fortsätta leva ett självständigt liv.
Tillgodose behovet av bostäder som gör att äldre kan bo kvar hemma längre, fler
boendeplatser samt bostadsanpassning i befintliga bostäder. Fortsätta planera för
byggandet av ett Äldreomsorgscenter.
Kosten är viktig för att bibehålla hälsan och därför är det viktigt med goda och
näringsriktiga måltider.
För att klara detta krävs samverkan både intern och externt.
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Vilken effekt vill vi se?
 En ökad nöjdhet hos de med insatser från äldreomsorgen.
 En ökad trygghet hos de med insatser från äldreomsorgen.
 Förskjuta behovet av äldreomsorgsinsatser, procentuell andel av de äldre som
har insatser utifrån invånarantalet.
 Att behovet av särskilda boendeplatser tillgodoses..
Uppföljning av uppdraget
Uppdra till berörda nämnder att ta fram mått för uppföljning av uppdraget.
Medverkande nämnder
Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och tekniknämnden,
Miljö- och byggnadsnämnden.

Nyckeltal för inriktningsmålen
Nyckeltal med beskrivning
Aktualiseringar avseende barn och ungdomar 0-18 år inom
socialtjänst, antal
Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd,
andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende
och trygghet, andel (%)
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande,
förtroende och trygghet, andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och
önskemål, andel (%
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter
och önskemål, andel (%
Ekonomiskt utsatta äldre 65+, andel (%)

2017

2018

2019

2020

2021

689

560

692

1024

1362

7.2

7.2

6,3

5,7

37

45

41

saknas

saknas

31

28

25

saknas

saknas

saknas

saknas

saknas

saknas

15.7

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)
Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen,
hemkommun, andel (%)
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel
(%)
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel
(%)
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)

15,4

80.3

72,7

75.6

73

77,9

89,3

88,9

86,5

89,8

72.2

59.7

58.3

70,2

8.3

8.4

9,2

7,7

33

32

31

19.4

12

12,7

18.3

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)

57

74
82,3
75,9

31

58

58

Ohälsotal, dagar

33.6

27.8

26.1

26

25,9

Valdeltagande i senaste kommunalvalet, andel (%)

84.0

85.8

85.8

85,8

85,8

Trend

Mätning
2022
Mätning
2022
Mätning
2022
Mätning
2022

12,2

80,6

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)
Invånare 18-64 år med låg inkomst, andel (%)

14.8

2022
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Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel
(%)
Invånare, totalt, antal

30.4

37.7

40,8

39,3

38,3

18030

18060

17979

17963

17923
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Tillväxt, sysselsättning och arbete
Inriktningsmål
- Stärkt entreprenörskap och växande näringsliv.
- Fler i arbete.

Nya och växande företag
Timrå har vuxit över tid och tillväxten i företag är ett uttryck för det. Vårt arbete
med att erbjuda en företagsservice som är bland den bästa i Sverige och ytterligare
förbättra näringslivsklimatet fortsätter för att fler företag ska välja att verka och
utvecklas i Timrå. Att erbjuda tillgång till såväl mark för boende och
näringsverksamhet som kvalitativa välfärdstjänster är prioriterade insatser för vår
förmåga att vara en attraktiv, växande kommun.

Entreprenörskap, företagsamhet och besöksnäring
För att möta utmaningen med generationsskiften i företag i kombination med en
låg företagsamhet i kommunen stärker vi ungt entreprenörskap. Genom att förena
Timrås goda arbete med företagsklimat och samarbete med skolan kommer fler
unga uppmuntras att se företagande och entreprenörskap som en möjlighet.
Ett centralt område med hög tillväxtpotential och nyskapade arbetstillfällen är
besöksnäringen. Det kan stärka företagsamheten i kommunen. Besöksnäringens
potential för tillväxt och arbetstillfällen är underutvecklat. Här finns
förutsättningar för stärkt attraktionskraft, tillväxt i företag och arbetstillfällen för
unga. Ett utvecklat samarbete med andra kommuner i vår region – gemensamt
attraktiv destination – är ett viktigt insatsområde.

Samverkan gällande arbete för fler till arbete och studier.
En prioritering för de kommande åren är att fler ska komma i arbete, då alltför
många saknar egen stadigvarande försörjning. Arbetslösheten minskade under 2021
inte i samma omfattning som i länet och övriga riket. Tyvärr ökade arbetslösheten
under hösten 2021 och då framför allt hos de yngre och de långtidsarbetslösa. I
samverkan med näringslivet hittar vi möjligheter för att få fler personer i egen
försörjning och näringslivet får tillgång till rätt kompetens för att kunna utveckla
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sina verksamheter, på kort och lång sikt. 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.
Det är många aktörer inom och utanför kommunen som aktivt behöver delta i
arbetet. Samarbete är ett nyckelord för att lyckas med uppgiften, där var och en
bidrar för att nå gemensamt resultat. Här är det exempelvis viktigt att arbetet
formeras i samklang med kommunens tillväxtarbete. Kommunens vuxenutbildning
har reformerats för att ytterligare stödja individens inträde på arbetsmarknaden och
för att skapa en bättre matchning. Arbetet ska fortsätta utvecklas.
Genom att inom kommunens vuxenutbildning, sociala verksamhet och
tillväxtarbete samordnat fokusera på att stödja individer in i studier och insatser
som leder till stadigvarande egen försörjning kan kostnaden för kommunen
samtidigt minska. Skatteintäkterna ökar samtidigt som kostnaden för kommunala
arbetsmarknadsåtgärder sjunker.
Den samverkan som etablerats under de senaste åren både internt inom kommunen
och externt skapar förutsättningar för realistiska val hos ungdomar, nyanlända och
arbetssökande som ska träda in på eller börja om på arbetsmarknaden. Det
möjliggör egen försörjning för individen och rätt kompetens för arbetsgivaren. Här
spelar det lokala jobbspåret en central roll.

Hållbart samhällsbyggande
Timrås demografiska utveckling och inriktningen om att växa gör avtryck på vår
förmåga att planera och utforma samhället för att möta behovet av kvalitativ
välfärd. Med fler invånare i barnafödande åldrar och fler äldre invånare år 2035
påverkas behovet av platser i förskola och skola samt särskilt boende.
Vi ska ha en hållbar samhällsplanering som möter behov på rätt plats och vid rätt
tillfälle. Våra verksamheter ska ha tillgång till ändamålsenliga och kostnadseffektiva
lokaler för att kunna utföra sina välfärdsuppdrag på bästa sätt. En långsiktigt
grundad planering av vårt samhälle i kombination med balanserat underhåll av
verksamhetslokaler är inriktningen för arbetet de kommande åren. Gemensamma
lokallösningar och samnyttjande av resurser ska eftersträvas för att ytterst minska
kostnaden för våra medborgare.
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Uppdrag
Fortsatt främja ett växande Timrå

Samhällsbyggande för
ett växande
Timrå

Enligt Översiktsplanen är målet att befolkningen ska öka till minst 19 000 år 2025
och till 20 000 år 2035. För att möjliggöra detta så måste kommunen bl a kunna
erbjuda mark i attraktiva lägen för befintliga företag som vill växa och nya företag
som vill etablera sig i kommunen samt skapa attraktiva boendemiljöer i olika
områden.
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 under de senaste åren haft en svag befolkningsutveckling. Forskningen
visar att en avgörande faktor för att människor ska flytta är arbete. Detta innebär
att företagsamheten behöver utvecklas i Timrå och en riktigt stor företagsetablering
med många arbetstillfällen är avgörande för Timrås utveckling både sett till
befolkningsutveckling och skatteintäkter.
Uppdragets innehåll
Uppdraget innefattar att skapa en samlad förmåga och ett hållbart
samhällsbyggande som hushåller med mark- och vattenresurser och samtidigt möta
behoven av samhällsfastigheter, industrimark och privata fastigheter för ett växande
och attraktivt Timrå. Kommunen behöver inrikta och prioritera fortsatt arbete med
att möjliggöra en etablering av en storskalig energiintensiv industri med tusentals
arbetstillfällen. Detta för att vända den negativa befolkningsutvecklingen och öka
skatteintäkterna i syfte att klara framtida utmaningar kring välfärden. Det kräver
att bostadsbyggandet fortsätter, inte minst i attraktiva boendelägen, och att det
skapas bostäder för de målgrupper som har svårt att komma in på
bostadsmarknaden. Att upprätthålla kommunens starka företagsklimat och höga
servicenivå till företagen är fortsatt prioriterat, och arbetet med att stimulera fler
skolungdomar att starta UF-företag ska utvecklas.
Utifrån ovanstående satsningar behöver en aktualisering av översiktsplanen göras i
början av planperioden.
I dagsläget planeras det för att Vivstahöjden ska iordningsställas för
bostadsbyggande och att Vivsta Gamla skola ska göras om till kontors- och
företagslokaler. Därtill behöver Mariedalsskolan en ny matsal och det finns behov
av en ny och större förskola i Vivsta. Det ska samordnas via en
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”Stadsdelsutvecklingsplan” för Vivstahöjden/Mariedal. Syftet är att ta ett
helhetsgrepp kring utvecklingen av detta område samt vara tids- och
kostnadseffektiv. Den demografiska utmaningen samt verksamheternas förändrade
behov vad gäller lokaler innebär att nämndernas gemensamma arbete med
genomförandet av beslutad lokalresursplan behöver fortsätta med de resurser som
finns tillgängliga.
För att klara detta krävs samverkan både intern och externt. Det är av stor vikt att
det arbete som redan startats får fortsätta och redan beslutade satsningar ska
genomföras istället för att nya satsningar prioriteras.
Vilken effekt vill vi se?






Ett växande näringsliv med fler arbetstillfällen och fler i arbete.
Bibehålla ett starkt företagsklimat.
Vända den negativa trenden kring befolkningsutvecklingen.
Möjliggöra för fler bostäder.
Aktuell översiktsplan för mark- och vattenanvändning ska vara antagen senast
februari 2023.
 Att en stadsdelsutvecklingsplan för Vivstahöjden/Mariedal tas fram. Antagen
senast februari 2024.
Uppföljning av uppdraget
Uppdra till berörda nämnder att ta fram mått för uppföljning av uppdraget.
Medverkande nämnder
Kommunstyrelsen, Miljö- och byggnadsnämnden, Kultur- och tekniknämnden,
Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden.

Nyckeltal för inriktningsmålen
Nyckeltal med beskrivning

2017

2018

2019

2020

Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av bef.

5.4

5.5

5.6

6.6

Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal

406

572

442

294

Egenföretagare, antal

671

641

670

662

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år
tidigare, andel (%)

36

55

52

Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking

50

50

35

28

Förvärvsarbetande totalt kommun, antal

8 620

8 589

8 697

8551

Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)

9.4

10.2

9,7

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera
(status efter 90 dagar), andel (%)

35

67

47

58

Nyregistrerade företag, antal/1000 invånare

4.1

3.3

4.4

4,8

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter
fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)

40.2

44.6

43,7

2021

2022

171

38

28

Trend
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Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer
Inriktningsmål:
- Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv.
- En trygg och attraktiv plats för alla.

Boendekommunen Timrå
Det ska vara attraktivt att bo och leva i Timrå. Här ska det erbjudas goda
möjligheter att leva i bra bostäder i trygga, ordnade och attraktiva boendeområden.
Vår ambition är att kommunen ska växa befolkningsmässigt, och för att det ska ske
krävs det att vi håller i arbetet med att förbättra och höja kvaliteten på vår
skolverksamhet, att den kommunala servicen håller en hög nivå och att vi fortsätter
att skapa goda möjligheter till ett rikt och tillgängligt fritidsliv för alla. För oss är
arbete med att motverka våld och förtryck i nära relationer en självklar del av
strävan efter trygga och attraktiva boende- och livsmiljöer. Vi ska fortsätta att
prioritera arbeta med dessa frågor.
Vi arbetar också med att öka möjligheten att bygga åretruntboende på attraktiva
boendelägen längs vår kust. Vi prioriterar ett ökat byggande av flerfamiljsbostäder i
våra attraktiva tätorters och tätortsnära lägen samt att skapa förutsättningar för ett
första boende för unga människor. Viktigt för kommunens attraktivitet är god
mobiltäckning, bra uppkoppling samt fortsatt utbyggnad av bredbandet i hela
kommunen.
Timrå är en plats där det finns goda möjligheter att bo bra och leva gott. Här kan
man växa och utvecklas genom hela livet. Utifrån den genomförda
varumärkesundersökningen så konstateras att fler i Timrå rekommenderar platsen
för inflyttning i jämförelse med snittet i riket. När medborgarna ser till kommunen
som helhet så tycker en hög andel av kommunens invånare att Timrå är en mycket
eller ganska bra plats att leva och bo på, jämfört i riket och många kan
rekommendera andra att flytta till Timrå. En hög andel är stolt över Timrå som
plats. Vi konstatera dock att vi inte är tillräckligt bra på att berätta om, lyfta fram
eller marknadsföra kommunens styrkor, fördelar, resultat och möjligheter.
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Det medborgarna vill ska prioriteras, för att Timrå fortsättningsvis ska vara en
attraktiv plats, är trygghet, möjligheter till arbete, fungerande äldreomsorg, en
fungerande kollektivtrafik och ett varierat utbud av bostäder.

Miljö
För ett ekologiskt hållbart livfortsätter vår strävan efter ett samhälle fritt från gifter
och fossila bränslen med förmåga till effektiv resursanvändning. Vi vill bidra till att
fossila bränslen successivt ersätts av förnybara alternativ för fastigheter, resor och
transporter, samt att vi i större utsträckning ökar användningen av den distansfria
teknikens möjligheter för att främja tillgänglighet, miljö och hälsa. Under denna
planperiod ska insamlingen av hushållens matavfall vara igång.

Betydelsen av kultur, idrott, fritid och aktiva medborgare
I Timrå ska det finnas goda möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid, med
tillgång till kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter. Här prioriteras särskilt insatser
som skapar bra närmiljöer med trygga och ordnade mötesplatser för barn och
unga, särskilt för yngre åldrar och tidiga tonår. För att lyckas med detta måste vi i
högre grad än tidigare samverka och samarbeta med den ideella sektorn och
föreningslivet.
Vi ser ett behov av lokaler för icke-idrottsliga föreningar, inte minst i Vivsta och
dess närområde. Ett av sätten att möta det på är att förbättra och öka föreningarnas
möjlighet att nyttja kommunens lokaler för sin verksamhet och aktiviteter. Här
tänker vi främst på skolans lokaler. Vi konstaterar även att det finns behov av fler
lokaler och utomhusytor för idrottsutövande, och då för idrotter och sporter där
antalet utövare växt och växer.
Ett utbud av kultur och meningsfulla fritidsaktiviteter för alla ungdomar, särskilt
för idag underrepresenterade grupper, är viktigt för att motverka negativa effekter
av socioekonomiska skillnader, men också för att främja folkhälsa och fysisk
aktivitet samt förebygga uppkomst av kriminella värderingar och beteenden i unga
åldrar.
Uppdragets innehåll.
Det finns ett behov av att marknadsföra boendekommunens alla kvaliteter i syfte
att visa på alla möjligheter som det innebär att bo och leva i Timrå, därför ska
arbetet med att marknadsföra platsen Timrå fortsatt vara prioriterat.
En del i begreppet attraktiva livs- och boendemiljöer är tillgång till bredband i
kommunens alla delar, därför vill vi se en fortsatt utbyggnad av bredband i
kommunen. För detta arbete avsetts särskilda medel.
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Som ett led i strävan efter att hushålla med våra gemensamma resurser samt sänka
kommunens kostnader ska arbetet för att minska energiförbrukningen i
kommunens fastigheter fortsätta. För detta avsetts särskilda medel.
För att få ett effektivare nyttjande av de kommunala idrottshallarna och
idrottsytorna behöver vi utreda och analysera nyttjandegraden och hur de nyttjas.
Utredningen ska även peka på hur detta kan effektiviseras. Vi behöver också få en
bild och kunskap om behovet av eventuellt fler idrottsanläggningar Mot den
bakgrunden ska det göras en utredning som ger svar på ovan ställda frågor.
Kommunens lokaler, i första hand skolans, måste göras mer tillgänglig för
förenings- och kulturlivet. Detta för att skapa bättre förutsättningar för detsamma
att verka och utvecklas samt få ett effektivare nyttjande av kommunens lokaler.
Vilken effekt vill vi se:







Ökad nyttjandegrad av kommunens idrottsanläggningar.
Att skolans lokaler öppnas samt möjliggörs för nyttjande av förenings- och
kulturlivet.
Att behovet av ytterligare idrottshallar och idrottsytor utreds. Färdig senast
juni 2023.
En relativ minskning av kommunens elförbrukning.
Att insamlingen av hushållens matavfall kommit igång innan planperiodens
slut.
Att andelen hushåll i kommunen som har bredband ökar.

Nyckeltal för inriktningsmålen
Nyckeltal med beskrivning

2017

2018

2019

2020

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%)

63.6

66,1

69,8

Bostäder totalt, antal/1000 inv.

479

480

488

491

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 13-16 år

50

48

46

39

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)

25

25

24

24

33

29

24

21

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl.
biologisk behandling, andel (%)
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)

26

24

Nöjd Medborgar-Index – Helheten från
medborgarundersökningen
Nöjd Inflytande-Index – Helheten från
medborgarundersökningen: Möjligheten till insyn och
inflytande i kommunen
Skyddad natur totalt, andel (%)

1.3

1.3

1,3

1,3

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%)

67.3

76.5

79.7

84

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv.

6.15

7,86

6,96

2021

2022

493
24

25

86,2

Medborgare rekommenderar andra som inte bor här att flytta
till Timrå, andel (%)

68

Hur bra Timrå kommun sköter sina verksamheter, andel (%)

89

32

Trend
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Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare
För att nå kommunens vision och mål och skapa största möjliga värde för
medborgare, företag och besökare har vi de mest värdefulla tillgångarna i våra
chefer och medarbetare. Vi är en attraktiv arbetsplats som driver samhällets
utveckling framåt.

Nycklar för framgång
För att Timrå kommun även i fortsättningen ska kunna erbjuda tjänster med god
kvalitet och skapa en bättre välfärd som möter nya behov med begränsade
ekonomiska resurser är medarbetarna vår tillgång. Viktiga nycklar för att lyckas är
förmågan att ta tillvara medarbetarnas engagemang och glädje över att få arbeta
med våra medborgare, samt värna om den goda utvecklingen vi har för ett hållbart
arbetsliv. En annan viktigt nyckel är kunniga och dugliga chefer. Vi behöver också
arbeta vidare med att vara den attraktiva arbetsgivaren som med bra arbetsvillkor
och goda utvecklingsmöjligheter behåller och fångar den kompetens som
kommunens uppdrag behöver. Mot den bakgrunden vill vi under planperioden
göra särskilda satsningar för att öka attraktiviteten för att arbeta inom kommunens
barn- och äldreomsorg. I gengäld vill vi se ett aktivt deltagande i förverkligandet av
styrmodellens ansats om ansvarstagande, delaktighet och inflytande.
Det hållbara medarbetarengagemanget (HME) är fortsatt högt och något vi ska
värna om att behålla. En särskild utmaning för planperioden är att arbetsrelaterad
utmattning och sjukfrånvaron har ökat under pandemiåren 2020-2022. Dessutom
behöver vi arbeta med förankring av styrmodellens mål bland medarbetarna så att
det blir tydligt med den röda tråden från kommunfullmäktiges mål och intentioner
ner till nämndernas egna verksamhetsplaner och medarbetarnas dagliga arbete.
Uppdragets innehåll:
Alla nämnder och styrelser ska arbeta aktivt och strukturellt med införandet av
styrmodellens principer samt ett ökat medarbetarinflytande och
medarbetaransvarstagande. Detta för att långsiktigt utveckla medarbetarna och
organisationen, förbättravåra arbetssätt och nå resultatuppfyllelse i enlighet med
fullmäktiges inriktning samt höja kvalitet och vara kostnadseffektiv.
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För att ovan ska bli möjligt krävs det att chefer utbildas för och vägleds i hur de
ska arbeta med detta. Det betyder också fria arbetsskor och arbetskläder inom
omsorgen, kortare arbetsveckor för dem med obekväm arbetstider inom
äldreomsorgen, att yrkeskategorin serviceassistent införs på våra äldreboende så att
vårdpersonalen kan ägna sin arbetstid åt att vårda och att den som vill arbeta heltid
ska få den möjligheten. Det innebär samtidigt att medarbetarna tar sitt ansvar för
att styrmodellens principer om decentralisering av ansvar och befogenheter
realiseras, att arbetstiden förläggs med utgångspunkt från omsorgstagarens behov
och att medarbetarna, utifrån ett brukarperspektiv, är flexibla vad det gäller att
arbeta på olika arbetsplatser. Viktigt är även att våra arbetsplatser öppnas för
personer som befinner sig i olika arbetsmarknadsåtgärder, inte minst dem inom det
lokala jobbspåret.
Effekter vi vill se:




Överenskommelser mellan kommunen och arbetstagarna där respektive parts
skyldigheter och rättigheter vid ett förverkligande av styrmodellens ansats om
ansvarstagande, delaktighet och inflytande regleras.
Att cheferna utbildas och ges förutsättningar att vara ledare när kommunens
ledarskapsfilosofi och medarbetarsträvan är decentralisering av ansvar och
befogenheter samt ett ökat utrymme att påverka sin arbetssituation och sitt
resultat.

Nyckeltal
Nyckeltal med beskrivning
Avgångna tillsvidareanställda under året, kommunalt anställda,
andel (%)
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen Ledarskapsindex
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen Motivationsindex
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen Styrningsindex

2017

2018

2019

2020

2021

12

9

9

9

6,7

83

76

84

79

80

83

76

83

78

79

83

77

84

78

80

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex

83

76

84

78

80

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)

7.2

5.8

5.5

6.5

6.6

Tillsvidareanställda månadsavlönade, kommunalt anställda,
andel (%)

73

74

78

78

93

2022
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Trend

Budgetförutsättningar för Timrå kommun
Kommunens budgetförutsättningar för åren 2023-2025 baseras dels på SKR:s
information i cirkulär (senaste nr 2022:15), och dels på uppgifter från kommunens
egen analys av utfall av 2021.
Allmänt i kommunsektorn finns förväntningar på att riksdagen kommer att skjuta
till resurser till kommunsektorn, t ex för att stödja konjunkturen, men även
farhågor att skatteintäkternas ökningstakt kommer att avta samtidigt som
kostnaderna kan komma att ökar inom vissa kommunala välfärdsområden som
exempelvis äldreomsorgen genom den demografiska utvecklingen.
Vissa antaganden om löneutveckling, prisförändringar med mera kommer från
bedömningar som gäller för kommunsektorn som helhet. Kommunen har för 2023
fått en betydande ökning av kostnader för sociala avgifter pga. nytt pensionsavtal.
Vidare har antagits att kommunens befintliga åtaganden i allt väsentligt ska fortgå
även under kommande år där vissa nettokostnadskonsekvenser kommer under år 2
och 3 under budgetperioden.
Viktiga antaganden för budgetförutsättningar 2023-2025:
 Skattesats som beslutades inför 2022, 23,24 kr, ligger till grund för förslaget.
 Befolkningsantagande är 18 000 invånare under respektive år 2023-2025.
 Sociala avgifter har beräknats till 42,7% av lönesumman.

Känslighetsanalys
En känslighetsanalys är upprättad som ett sätt att beskriva omvärldens påverkan på
Timrå kommuns ekonomi. Vissa faktorer ligger inom kommunens kontroll och
andra ligger utanför, direkt eller indirekt. Uppgifterna baseras på 2021 års prisnivå.
Följande ekonomiska effekt får nedanstående förändringar:
Känslighetsanalys

MNKR

Skatteförändring med 50 öre

22

Löneökning med 2,5 procent

20

Prisförändring med 1 procent

4
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Resultatbudget
Resultatbudgeten anger beräknade intäkter och kostnader som kommunen bedöms
ha utifrån nuvarande nivå och med kända förändringar samt uppräkningar. Årets
resultat anger den positiva avvikelse som kommunen ska ha för att uppnå kravet på
god ekonomisk hushållning. Det finns viss osäkerhet i prognosen för 2023
beroende på kriget i Ukraina och dess påverkan på konjunktur, prisutveckling mm
som påverkar kommunens kostnader och i sin förlängning utvecklingen av
skatteintäkterna. Utifrån den analys som Annika Wallenskog, SKR har gjort bör
Timrå kommun ha ett resultat på minst 2,5 procent för att klara de
investeringssatsningar som finns planerade kommande år. Bedömningen är att
Timrå kommun långsiktigt måste ha ett resultat på 2 procent motsvarande ca 25
mnkr men det ekonomiska läget bedöms för närvarande inte medge ett resultat på
2 procent vid planering och genomförande, enligt nu kända förutsättningar. För
2023 nöjer vi oss med 0,2 procent motsvarande 2,5 mnkr med hänvisning till det
ekonomiska läget. Om ytterligare medel tillkommer från regeringsbudgeten bör
dessa läggas på resultatet så att kommunen når det långsiktigt uppsatta målet för
god ekonomisk hushållning på 2 % och kommunen klarar av att amortera på lån
för prioriterade investeringar.
Resultatbudget
RESULTATBUDGET 2022-2025 (mnkr)
BUDGET 2022

Budget 2023

PLAN 2024

PLAN 2025

200,0

233,8

200,0

200,0

-1 339,2

-1 422,1

-1 414,1

-1 453,0

-50,0

-63,0

-65,0

-68,0

-1 189,2

-1 251,3

-1 279,1

-1 321,0

Skatteintäkter

961,0

1 009,0

1 046,0

1 083,0

Generella statsbidrag/utjämning (Not 2)

241,7

248,3

250,5

256,0

13,5

6,0

17,4

18,0

2,5

2,5

2,5

2,5

Finansiella kostnader

-5,5

-6,0

-7,0

-7,0

Resultat efter finansiella poster

10,5

2,5

12,9

13,5

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader (Not 1)
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

Extraordinära poster
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ÅRETS RESULTAT

10,5

2,5

12,9

Fördelning av budget till verksamhet/nämnder
Utrymmet för fördelning 2023 har gjorts med utgångspunkt i inriktningsmål,
fokusområden, uppdrag till nämnder och den effekt som önskas. Politiskt
prioriterade uppdrag i gemensam beredning har varit vägledande,
angelägenhetsgraden har påverkat fördelningen av medel. Det finns inga frigjorda
medel för extra och nya satsningar. Kommunens resurser genom skatteintäkterna är
avhängigt av att skatteunderlaget ökar, ökningstakten är inte tillräckligt hög
beroende på att antalet arbetade timmar inte ökar särskilt mycket och att antalet i
ej förvärvsarbetande ålder ökar kraftigt. Inte minst är andelen äldre och i behov av
stöd kostnadsdrivande. Det innebär att prioriterade inriktningar och uppdrag
resurssätts inom nämndernas ramar och inte med särskilda och nya satsningar.
Antagande för plan 2023 är att intäkts- och kostnadsökningen är 2 % och
löneökningen planeras bli 2,2 procent. Avskrivningarna beräknas linjärt från
planerad budget 2022 och justeras utifrån investeringsbudget och utfall för
verksamhetsplan och budget 2022 och kända aktiveringar av stora projekt.
Posten ”Kommunstyrelsens oförutsedda” är medel som inte har fördelats och som
kan användas till extra tilldelning för projekt, förstudier eller tillkommande behov
inom hela den kommunala verksamheten och organisationen.
I budget för 2023 har 13,8 mnkr från framtidsfonden tagits i anspråk, samt
medtagit intäkt med 20 mnkr från kammarkollegiet utifrån pågående åtgärder med
ekonomi i balans. Då ett nytt pensionsavtal har upprättats med start 2023 innebär
det att kommunen fått en kostnadsökning på 18,5 mnkr men 13,0 mnkr inte var
med i gemensam beredning 2. Detta innebär att förslaget ligger på ett resultat på
2,5 mnkr men målbilden är fortsatt att kommunen ska ha ett resultat på minst 12,5
mnkr för att nå god ekonomisk hushållning.
Utrymmet för tilldelning 2023 har gjorts med utgångspunkt i inriktningsmål,
fokusområden, uppdrag till nämnder och den effekt som önskas. Politiskt
prioriterade uppdrag i gemensam beredning har varit vägledande,
angelägenhetsgraden har påverkat fördelningen av medel.
I gemensam beredning har barnen först och åldras med värdighet beaktats särskilt.
Det innebär att kommunens arbete med ett livslångt lärande fortsatt är högt
prioriterat, med utfallet att en kostnadstäckning för fortsatt arbete med stärkt
resultat via en välskött skolverksamhet i stort tillgodoses.
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13,5

Socialnämnden är den nämnden som tillskjuts medel specifikt för 2023 förutom
den redan utförda uppräckningen av löner och fasta kostnader dessutom har ett
nytt arbetssätt etablerats utifrån lärdomar från pandemin som motsvarar en
kostnadsökning på 10,6 mnkr. Det motiveras av fokusområdet åldras med
värdighet och uppdraget. Den demografiska utmaningen innebär en kraftig ökning
av äldre medborgare och därmed av behovet av fler hemtjänsttimmar som med
tillkommande kostnader för organisation, utrustning och lokaler. Placeringar
beräknas kosta ca 11 mnkr mer och LSS kostnader ökar med ca 5 mnkr. Inom 2022
års budgetram fanns en engångsintäkt på 7,5 mnkr som inte återkommer 2023 som
avsåg ersättning för pandemikostnader den måste beaktas i det behov
socialnämnden har för 2023.
Bolagssfären behöver ytterligare 2,1 mnkr i sin budgetram och kostnaden uppstår
inom räddningstjänsten.
Barn- och utbildningsnämndens volym- och prisförändringar är beaktat med 16,3
mnkr, samtidigt som aktiveringen av investeringen i ett nytt badhus med
driftorganisation innebär en ökad driftkostnad på 9,6 mnkr.
För Kultur- och tekniknämnden finns det behov av planering och produktion av
verksamhetslokaler, bostäder och industrimark och där avsätts konkreta
investeringsmedel inkluderat medel för förstudier och utredningar.
Uppdraget Samhällsbyggande för ett växande Timrå påverkar även i marginalen
budgetförslaget. Om inte resultatnivån kan höjas till 2 procent behöver
investeringar prioriteras ner, skjutas framåt i tiden och till kommande planperiod.
Budget per nämnd (mnkr)

Nettobudget 2023

Nettobudget 2022

Kommunstyrelse

-66 146

-63 675

KS bolag/kommunalförbund

-51 380

-49 280

-500

-500

Barn- och utbildningsnämnd

-511 499

-495 192

Socialnämnd

-513 837

-465 294

Kultur- och tekniknämnd

-104 890

-92 637

Miljö- och byggnadsnämnd

-9 220

-8 328

Revision

- 1 100

-1 050

1 227 218

1 186 456

2 446

10 500

Kommunens oförutsedda

Finansförvaltning
Resultat
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Investeringsbudget
Investeringsbudget för 2023 utgår ifrån redan beslutade investeringar från perioden
2020-2024 eftersom flera investeringar sträcker sig flera år framåt i tiden. Alla
investeringar över cirka 66 mnkr kommer innebära att kommunen måste låna
pengar som kommer påverka resultatet kommande år i form av räntekostnad samt
avskrivningar. Kommuninvest har ett tak på lån som motsvarar 109 000
kr/invånare, vilket innebär att Timrå kommun som mest kan låna ca 1,9 miljarder
kronor. I dagsläget(maj-22) har Timrå kommun med bolag en låneskuld på 1100
mnkr samt en pensionsskuld på 480 mnkr totalt 1 580 mnkr. Det finns ett behov
av investeringar kommande år och det är risk för att de inte ryms inom det lånetak
som Kommuninvest har som riktmärke.
Större strategiska investeringar innebär ökade avskrivningskostnader samt
räntekostnader och även ökade driftkostnader, vilket måste beaktas vid stora
investeringssatsningar så att kostnaden för detta täcks i verksamhetens driftsbudget
och bidrar till en budget i balans.
För att ta ett helhetsgrepp kring utvecklingen av området Vivstahöjden/Mariedal,
via en stadsdelsutvecklingsplan, avsätts 10 mnkr för 2023. Syftet med den är dels att
med samplanering och samprojektering av ny förskola och ny matsal vara tids- och
kostnadseffektiv. Dels att skapa bra förutsättningar för att utveckla området till ett
attraktivt boendeområde.
För 2023, 2024 och 2025 avsätts 5 mnkr/per år för medfinansiering i ett
”Bredbandslyftet”, vilket syftar till att förbättra tillgången till bredband på
landsbygden. För 2023, 2024 och 2025 avsätts 5 mnkr/per år till strategiska
investeringar för att minska kommunens energianvändning. Dessa
investeringsmedel kan endast användas om investeringen ger en tydlig och hållbara
kostnadsminskning för kommunen.
Strategiska och operativa investeringar 2023-2025
INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2023 - 2023 (TKR),
Strategiska investeringar

VP förslag

VP förslag

VP förslag

2023

2024

2025

Kultur och tekniknämnden
Förskola Söråker

15 000

Brandstation/blåljus

44 000

Förskola Vivsta
Förskola 3

40 000

35 000

45 000

40 000
5 000

Söråkerskolan årskurs 6

250

LSS boende

500

40

Utbyggd gymnasieskola
Stadsdelsutveckling Vivstahöjden/
Mariedal

250
10 000

10 000

Vivstahöjden

15 000

5 000

Idrottshall

5 000

Matsal Mariedalsskolan
Summa

Operativa investeringar 2023-2025 Tkr

20 000

20 000

85 000

120 000

110 000

VP förslag

VP förslag

VP förslag

2023

2024

2025

1000

1000

1000

20 000

20000

20000

5 000

5000

5000

26 000

26 000

26 000

5000

5000

5000

KoT
Skola förskola
Pott div investering
Energibesparing
Summa
SOC
Investeringspott
ÄOC
Summa

7650
5 000

5 000

12 650

Investeringsbehov

2200

2200

2200

Summa

2 200

2 200

2 200

Bredband

5000

5000

5000

Strategisk markinköp

1000

1000

1000

14900

6600

5000

500

500

500

1 000

1 000

1000

Summa

22 400

14 100

12 500

Summa

55 600

47 300

53 350

140 600

167 300

163 350

2023

2024

2025

-900

-8 200

-16 500

9 300

33 100

16 000

BoU

KS

IT
Allmän inv
Krishantering

Totalt

Exploateringsbudget
Exploatering solhöjden
Inkomster pågående proj
Utgifter pågående proj
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Nettoexploatering

8 400

24 900

-500

9 300

33 100

16 000

-8 400

-24 900

500

Summa tillgångar

900

8 200

16 500

Exploateringsresultat (eget kapital)

900

8 200

16 500

900

8200

16 500

Effekter i balansräkningen
Tillkommande anläggningstillg
Kassaförändring
Exploateringsfast

Inkomster att periodisera
Summa eget kap/skulder

Med exploateringsverksamhet avses till att anskaffa, bearbeta och iordningsställa
exploateringsfastighet skall denna klassificeras och värderas som
omsättningstillgång. Gator, parkmark, belysning med mera som kommer att finnas
kvar i kommunens ägo och betjänar exploateringsområdena redovisas som
anläggningstillgångar och ingår i kommunen investeringsredovisning.

Balansbudget 2023-2025
BALANSBUDGET/PLAN 2023 - 2025 (mnkr)

Budget
2022

Budget
2023

Plan
2024

Plan
2025

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader o tekniska anläggningar (inkl pågående)

862,0

942,7

1 073,1

1 153,4

Maskiner och inventarier

60,0

60,0

60,0

60,0

Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

52,3

52,0

52,0

52,0

974,3

1 057,7

1 185,1

1 265,4

4,4

4,2

4,0

3,8

Förråd/Expl fastigheter

6,0

14,0

14,0

14,0

Kortfristiga fordringar

90,0

90,0

90,0

90,0

Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

50,0

92,0

92,0

92,0

146,0

196,0

196,0

196,0

1 124,7

1 254,9

1 385,1

1 465,2

Budget
2022
227,7

Budget
2023
241,2

Plan
2024
254,1

Plan
2025
267,6

Bidrag till infrastruktur
Omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
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Avsättningar
Avsättningar för pensioner m.m.
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

112,0
52,0
164,0

125,0
55,0
180,0

128,0
52,0
180,0

130,0
50,0
180,0

483,0
250,0
733,0

583,7
250,0
833,7

701,0
250,0
951,0

767,6
250,0
1 017,6

1 124,7

1 254,9

1 385,1

1 465,2

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER OCH EGET KAPITAL

Timrå kommuns organisation
Organisation
Timrå kommun är, precis som alla 290 kommuner i landet, en politiskt styrd
organisation. Kommunfullmäktige med sina 41 ledamöter är vald av medborgarna
och det högsta beslutande organet. Kommunens revisorer väljs av fullmäktige för
det lagstyrda uppdraget att granska nämndernas verksamheter.
Kommunstyrelsen är kommunens politiska förvaltningsorgan, med ansvar för att
leda och samordna planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och
verksamheter.
De politiskt tillsatta nämnderna är specialiserade inom olika områden, med ansvar
för att verksamhet bedrivs enligt fullmäktiges mål och riktlinjer samt de föreskrifter
som gäller för verksamheten. Nämnderna ansvarar för den löpande verksamheten
inom kommunen, förbereder ärenden och ser till att fattade beslut genomförs.
Under varje nämnd finns en förvaltning med anställda tjänstepersoner. De tar fram
underlag för beslut, verkställer beslut som nämnden fattar och bedriver övrig
verksamhet som ligger inom nämndens ansvarsområde.
Utöver den gemensamma förvaltningen bedrivs en rad verksamheter i kommunala
bolag och förbund, som Timrå äger helt eller delvis.

Timrå kommuns verksamhetsidé
Tillsammans gör vi det enklare att leva, växa och mötas
Vår verksamhetsidé vägleder oss i arbetet och förmedlar syftet med varför vi finns
till och vilka värden som ska skapas för dem vi finns till för; medborgare, företag
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och besökare. Värde skapar vi tillsammans med dem, tillsammans i vår egen
organisation och tillsammans med andra lokala, regionala och nationella parter.
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Uppföljning av privata utförare
Förutom den politiska organisationen med förvaltningar samt kommunala bolag
och förbund utförs även delar av Timrå kommuns verksamhet av privata utförare.
När verksamhet lämnas över till en privat utförare kvarstår kommunens ansvar för
att följa upp verksamheten. Ju mer beroende medborgare är av en verksamhet, desto
större är kravet på uppföljning och kontroll. Det är en viktig princip för att
garantera demokratisk kontroll, god kvalitet och efterlevnad i den kommunala
verksamheten.
För att leva upp till kommunallagens krav har Timrå kommun antagit ett program
för att skapa ett strukturerat arbete, uppföljning och insyn av verksamhet som
överlämnas till sådana utförare. Nämnderna har ansvar för att se till att
verksamheten i egen regi bedrivs enligt mål och riktlinjer som fullmäktige har satt
upp. Detsamma gäller för verksamhet som lämnas över till privat utförare.
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Så styrs Timrå kommun
Ett verktyg för att styra kommunens verksamhet är den årliga planeringen av
verksamhet och budget, enligt kommunallagens bestämmelser. Eftersom det är valår
så kommer verksamhetsplan och budget för Timrå kommun att beslutas av
kommunfullmäktige i november. Verksamhetsplanen gäller för nästa kalenderår
samt för de två efterföljande åren.
Kommunens styrning utgår 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 våra egna
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 runtomkring 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.
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Nämndernas planering
När kommunfullmäktige har beslutat om Timrå kommuns verksamhetsplan och
budget jobbar nämnderna vidare med att anpassa innehållet till sina
ansvarsområden tillsammans med det uppdrag som de har utifrån sitt reglemente.
Resultatet från arbetet bildar respektive nämnds verksamhetsplan och budget, som
är ett sätt för nämndernas politiker att styra sin verksamhet. Här 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
kommun-övergripande nivå läggs grunden för kommande års planering och
prioritering av verksamhet i syfte att lära av det som har hänt.
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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 värden som skapas för dem, och hur vi ska möta deras
behov på bästa sätt.
Helhetssyn och koncernnytta för Ett Timrå
Helhetsperspektivet, samverkan – samarbete – koncernnytta, med kommunens bästa
för ögonen är fokus för fullmäktiges styrning och när nämnderna och bolagen
planerar, genomför och följer upp sin verksamhet.
Handlingsutrymme
Värde skapas i mötet mellan dem 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.
7

Analys, dialog och lärande
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.

Vision 2025 Timrå kommun en stark kommun i en växande
region
Det goda livet
Timrå har plats för alla och här lever vi på jämlika villkor med en trygg och säker
tillvaro. Livet är fritt, självständigt och aktivt. Vi hjälper och vägleder den som
behöver.
Grunden i vår hållbara utveckling vilar i att vi sätter barnen först och investerar i
deras behov, precis som vi arbetar med att undanröja hinder för dem som riskerar
ett utanförskap. I ett tidigt skede får alla en likvärdig utbildning från förskola till
vuxenutbildning, med närhet till högre utbildning för fortsatta studier. Här arbetar
vi med att varje barn och elev når målen i alla ämnen. Vi skapar grunden för det
livslånga lärandet som är allt lärande under en människas livstid. När det behövs
finns tillgång till stöd, vård och omsorg som utformas utifrån de egna behoven och
förutsättningarna att växa, det är det som gör det goda livet!
Tillväxt Timrå
Timrå växer hållbart med stark attraktionskraft, expansion av bostäder och
stimulerande mötesarenor. Vi är ett attraktivt val för den som vill bosätta sig,
besöka eller etablera sitt företag i Timrå. Här har näringslivet de bästa
förutsättningarna för att starta, driva och utveckla sin verksamhet. Företag i vår
kommun växer mer, anställer fler och har en högre överlevnadsgrad jämfört med
övriga företag i länet.
Vi tar vara på utvecklingskraften bland entreprenörer och underlättar innovativa
och hållbara lösningar som bidrar till ny kunskap, nya företag och fler i arbete.
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Hela Timrå växer genom en aktiv utveckling av landsbygden, och en växande
besöksnäring som främjar både lokala produkter och lokal kultur. Här finns goda
möjligheter för kulturella och kreativa näringar samt socialt företagande.
I Timrå finns arbetsmöjligheter för alla. Genom en framgångsrik integration tar vi
tillvara var och ens kompetenser och förutsättningar, vilket också är av avgörande
betydelse för framtida kompetensförsörjningen.
Livskvalitet - hela livet!
Vi har attraktiva platser som erbjuder allt från en kuststräcka på nio mil till Norrlands
närmaste vildmark. Vi månar och skyddar vår biologiska mångfald och våra rikedomar som
naturområden och grundvatten.
Redan från barnsben erbjuder Timrå en aktiv fritid med mötesplatser som
engagerar hela livet. Vi välkomnar alla som vill ta del av och upptäcka vårt rika
föreningsliv som blandar kultur och idrott i en fin kombination med närhet till
attraktiva platser runt om i kommunen.
Vårt strategiska läge gör det enkelt för alla att leva i, och upptäcka Timrå. Här finns alla
trafikslag med en kollektivtrafik som erbjuder goda förbindelser såväl regionalt som
nationellt. Det underlättar pendling till arbete och utbildning på ett klimatsmart sätt, vilket
också våra gång- och cykelvägar och tekniska infrastruktur gör - här är det enkelt att mötas i
verkliga livet och på distans. Dessutom har vi ett brett utbud av boenden som genomsyras av
mångfald och tillgänglighet. Livet i Timrå är tryggt och säkert!
Vi finns till för er!
Vi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade chefer och medarbetare som har fokus på att
skapa största möjliga värde för dem vi finns till för. Våra arbeten är mångfasetterade med
uppgifter som många gånger gör skillnad för andra. Vi bygger vår vardag på ömsesidig tillit
och arbetsglädje. Tillsammans arbetar vi för att kommunens ekonomi ska vara i balans och
långsiktigt hållbar för att leva upp till kravet på god välfärd och god ekonomisk
hushållning.
Här finns ett jämställt och hållbart arbetsliv, där god social och organisatorisk arbetsmiljö
kombineras med bra arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter!
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I rutan ovan för ”Åldras med värdighet” ska det läggas till –och valfrihet

Kommunövergripande mål och prioriteringar 2023-2025
I visionen har kommunfullmäktige beskrivit hur politikerna vill se Timrås
långsiktiga förflyttning. De kommunövergripande målbilderna visar de
utvecklingsområden som visionen lyfter fram, och de utmaningar som kommunen
har. Inriktningsmålen som fullmäktige beslutat om är ett tydligt riktmärke för
kommunens utveckling och som beskriver vad verksamheterna ska uppnå.
Utifrån analys av Timrås omvärld, närvärld och världen närmast kommunen
prioriterar politikerna områden som verksamheterna behöver fokusera på, så
kallade fokusområden. Inriktningsmål och fokusområden kan förstärkas med
uppdrag till styrelser och nämnder i syfte att tydliggöra förväntansbilden under den
aktuella perioden för verksamhetsplan och budget. Vid de uppdrag som redovisas
under målbilderna visas även vilket fokusområde de tillhör. Inför varje nytt
verksamhetsår justeras fokusområden och uppdrag efter nya behov och
prioriteringar som behöver göras. De gäller för ett år åt gången.
För årets verksamhetsplan finns följande fokusområden beslutade:


Att låta barnen gå först.
Kommunen erbjuder sina medborgare en trygg, lärorik miljö där barn och elever kan
utveckla sina förmågor och kunskaper varje dag så att de klarar kunskapsmålen.
Tillsammans med hjälp av tidiga och förebyggande insatser ska alla 19-åringar i
Timrå kommun ha de bästa förutsättningarna för att leva ett självständigt liv.



Samhällsbyggande för ett växande Timrå.
- Öka förmågan att möta, realisera och nyttiggöra pågående utbyggnad som är
väsentlig för Timrås fortsatta tillväxt (byggbar mark, industrilokaler,
bostadsbyggande, tillväxtvärk) från idé till genomförande och förvaltning.
- Den demografiska utvecklingen, förändrade krav, medborgarnas förväntningar
och ett växande Timrå ställer fortsatt höga krav på kommunal välfärd samt
säkerställa en väl fungerande samhällsplanering och verksamhetslokaler.



Åldras med värdighet och valfrihet
Via en jämlik och jämställd äldreomsorg, insatser för att bibehålla äldres
självständighet samt bryta äldres ensamhet så skapas en omsorg med hög kvalitet och
som innebär att de äldre får åldras med värdighet , stolthet. och rätten att välja
omsorg



Minskad segregation och ökad integration.
11

Boende i områden med socioekonomiska utmaningar får sämre livschanser sett till
skolresultat, utbildningsnivå och möjligheter på arbetsmarknaden, liksom hälsa och
levnadsvanor. Segregation och socioekonomisk utsatthet leder till utanförskap och
främlingskap. Därför behöver kommunen arbeta med att minska och motverka
segregation, förbättra integrationen, öka den upplevda tryggheten och bedriva ett
aktivt brottsförebyggande arbete.
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 sett både till inriktningsmål
och till våra resurser finns nyckeltal, det vill säga mått som skapar underlag för
analys, planering och uppföljning. Nyckeltalen, tillsammans med annan kvantitativ
och kvalitativ uppföljning av verksamhet visar om våra ansträngningar leder till
önskade resultat. Av kommunens nyckeltal framgår även vilka tal som har koppling
till målbilderna i Agenda 2030, för att följa om vi rör oss i önskad riktning när det
gäller hållbar utveckling.
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Omvärld och förutsättningar
Nedan beskrivs på en övergripande nivå de förändringar i omvärlden som har en
påverkan på Timrå kommun och dess verksamhet. En mer djupgående analys
utifrån de fastställda målbilderna finns att läsa i planeringsförutsättningarna som
redovisades till kommunstyrelsen i februari 2022. Verksamhetsplanen och dess
innehåll utgår ifrån denna analys.

Omvärld
Kriget i Ukraina har påverkat och kommer att påverka hela världsekonomin och
det gör konjunkturbedömningar osäkra. Kraftigt stigande energipriser, matpriser
samt materialbrist har uppstått och bedömningen är att denna ökning fortsätter
om inte kriget får ett slut. Kriget innebär även ökade flyktingströmmar där främst
kvinnor och barn anländer till Sverige. Till Timrå förväntas under första halvåret
2022 att det anländer ca 100-150 personer. Det är oklart hur prognosen ser ut för
hösten 2022 och detta kan komma att få en stor påverkan på kommunens
verksamheter.
Det försämrade säkerhetsläget tillsammans med pågående klimatförändringar har
lett till en ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet och att det måste finnas en
beredskap i kommunen för kriser. Coronapandemin har radikalt förändrat
förutsättningarna för kommunal verksamhet och detta är något som kommunen
framgent behöver förhålla sig till. Nya arbetssätt som etablerats under pandemin
inom framför allt socialtjänsten kommer att fortsätta.
Förändringar i omvärlden såsom ökad arbetslöshet, brottslighet, klimateffekter och
pandemi är komplexa samhällsutmaningar där ingen aktör är ensamt ansvarig eller
har egen rådighet. Detta kräver nya lösningar och nya arbetssätt och en
förutsättning för detta är att det finns en väl fungerande samverkan både internt
och externt. Förutom att det ger en effektiv resursanvändning inom och mellan
organisationerna så ökar även trovärdigheten gentemot medborgarna. Samverkan
bygger dock på att det finns en hög grad av tillit till varandra. Vid samverkan måste
tid och resurser avsättas för dialog, kunskaps- och erfarenhetsutbyten som bidrar
till ett gemensamt lärande och goda och tillitsfulla relationer. Det handlar i
förlängningen om att stärka den lokala och regionala demokratin och öka
medborgarnas tillit till de förtroendevalda och det demokratiska systemet.
Med ny teknik och digitaliseringens följer medborgarnas höjda förväntningar på
enkla, snabba och situationsanpassade lösningar och mer utvecklad digital service.
Utifrån att kommunen har en ansträngd ekonomi behöver prioriteringar göras på
de åtgärder som ger störst nytta för medborgaren, avlastar personal så att de kan
fokusera på det personliga mötet. Men den digitala utvecklingen medför även risker
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för ett ökat framtida digitalt utanförskap. För att minska dessa risker måste
kommunen erbjuda alternativ för de kommuninvånare som inte kan eller önskar ta
del av det nya digitala utbudet. Kommunen måste även vara medveten om och
kunna hantera de nya hot i form av intrång, stöld och attacker som uppstår när
samhället blir mer digitaliserat.
Timrå tappar invånare i yrkesverksam ålder. Det medför att vi får en tuffare
utmaning att både finansiera välfärden, med lägre ökningstakt på skatteintäkterna,
och att försörja verksamheten med rätt kompetens. Det är framförallt lärare och
personal i vård och omsorg som kommer att behövas med anledning av ökande
andel yngre och äldre. Detta tillsammans med ett högt demografisk tryck innebär
utmaningar för Timrå.
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 effeltivisering och att
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. 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. 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 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 sannolikt fortsätta tappa
medborgare och skatteunderlag.
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Ekonomisk översikt och analys
Tillväxten i den svenska ekonomin mattas av. Mängden arbetade timmar ökar inte
längre i samma takt, och de goda åren med snabbt ökade skatteintäkter ligger
bakom oss. Ökningen av skatteintäkter kommer att vara lägre, och på grund av bl a
omvärdsläget mattas konjunkturen av under kommande åren Tillsammans med
den demografiska utmaningen kommer det att försämra läget under
planeringsperioden 2023-2025.
I dagsläget råder det en stor osäkerhet och det är svårt att basera verksamhetsplan
och budget på säkra prognoser och framtida förändrade förutsättningar.
Verksamhetsplan och budget är baserat på dels redan gjorda och kända
skatteprognoser, dels på beslutade statsbidragsändringar och tillskott från staten till
kommuner och regioner. Det är därför av särskild vikt att kommunen bör planera
för ett resultat på minst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Verksamheterna måste bedrivas inom tilldelade ekonomiska ramar för att
kommunen ska kunna klara ett positivt resultat. Det innebär tydliga prioriteringar
och att göra ännu mer noggranna val för ett ansvarsfullt omhändertagande av den
samhällsservice som kommunen har att tillhandahålla

God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt
perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Vad avser verksamhetsperspektivet
handlar det om att kommunens verksamhet bedrivs på ett kostnadseffektivt och
ändamålsenligt sätt där det finns ett samband mellan resurser, prestationer, resultat
och effekter som går att följa upp. Ur det finansiella perspektivet betyder god
ekonomisk hushållning att varje generation ska bära sina egna kostnader för den
konsumtion som nyttjas.
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett
kortare och längre tidsperspektiv. Kommunövergripande mål och fokusområden
ska bidra till att resurserna i verksamheten används till rätt saker och att de
används på ett effektivt sätt. Detta planeras för Timrå kommuns del för
planperioden, finansiella mål gäller även koncernen:


Årets resultat ska vara positivt. För att täcka in viss egenfinansiering av
investeringar, värdesäkring av nettotillgångar samt budgetmarginal ska
resultatet uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter och generella
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statsbidrag. Resultatnivån kan variera över tid och ska inte sättas lägre än
att på lång sikt bidra till den ökande soliditeten
Soliditeten ska ha en positiv trend.
Kommunkoncernens skuldsättningsgrad (nettolåneskuld i förhållande till totala
intäkter) ska år 2025 uppgå till högst 100 procent
Utifrån inriktningsmål och nyckeltal ska kommunen samlat bedöma att trenden
för utvecklingen är oförändrad eller förbättrad.
Kommunala bolag följer ägardirektiven.

För att följa kommunens ekonomiska utveckling över tid finns nyckeltal med
bedömning av långsiktig trend i tabellen nedan.

Nyckeltal med beskrivning

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar, andel (%)

177.9

-55.0

27.2

35,6

40

36

Skattesats till kommun, (%)

22.64

22.64

22.64

23,59

23,59

23,24

Soliditet kommun, (%)

34.2

29.1

21.9

22,7

20,7

20,2

Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag
kommun, (%)

2.7

-5.4

-2.4

1,7

2,5

0,9
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Trend

Trygghet, delaktighet och livslångt lärande
Inriktningsmål
- Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och
samhällslivet.
- Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet.

En bra start i livet
Vårt arbete med jämlika livsvillkor fortsätter. En av de viktigaste insatserna är att
skapa trygga miljöer som stärker en bra start i livet. Att rusta våra barn och unga i
åldrarna 0-19 år är den bästa investeringen för framtiden.
Barn, unga och unga vuxna som löper risk att fara illa på grund av social
problematik och ohälsa ska fångas upp tidigt. Det ska ske genom proaktiva,
gränsöverskridande och samordnade insatser som bidrar till en god och jämlik
hälsa. Skolan spelar här en viktig roll genom sitt uppdrag och kommunens strävan
om att alla 19-åringar ska lämna våra verksamheter som självständiga, trygga och
kunskapsfyllda individer.

Jämställda livsvillkor
Utanförskap ska stävjas och vuxnas möjligheter till egen försörjning stärkas. I
Timrå finns det fortfarande betydande skillnader i livsvillkor vad gäller inkomst.
Ekonomiska problem eller låg ekonomisk status kan påverka föräldrars och deras
barns hälsa, sociala relationer och skolresultat negativt. Det är i familjen som barn
och unga får den grundläggande trygghet som behövs för att kunna utveckla sina
möjligheter fullt ut.
För att uppnå trygga och attraktiva boende- och livsmiljöer krävs det också ett
arbete som motverka våld och förtryck i nära relationer. Utgångspunkten ska vara
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en nollvision för detta. Insatser sker i det allmännyttiga bostadsbolaget – huskurage
– med informationskampanjer och aktiva insatser i samhällsområden. Den
fördjupade samverkan mellan nämndernas verksamheter för att tidigt vidta
åtgärder, inte minst med utgångspunkt i kontakten med barnen i tidiga åldrar, ska
fortsätta med inriktningen att förebygga uppkomsten av samt snabbt agera på våld
i nära relationer. Rådet för trygghet och hälsa och folkhälsoarbetet kan i samverkan
med regionala initiativ samt berörda myndigheter arbeta förebyggande inom
området.

När det gäller narkotikasituationen finns det ett avancerat missbruk bland några
unga där motivationen till en förändring är låg. Det finns en stor utmaning bland
unga generellt när det kommer till samverkansformer som genomsyrar hela samhället i förhållandet till folkhälsa och psykisk ohälsa. Exempelvis skulle skola, socialtjänst och polis kunna samverka på ett bättre sätt med hänsyn till rådande sekretessregler. Ett viktigt identifierat insatsområde är att barn och unga behöver en
ordnad och trygg fritid där de kan få stöd och hjälp till en positiv identitetsutveckling redan i tidig ålder.
Utifrån ett funktionshinderperspektiv behövs ett utvecklingsarbete för att utöka
möjligheten att kunna delta i aktiviteter utifrån sina individuella förutsättningar.
Där det är möjligt även uppmuntra och möjliggöra till vidareutbildning, vilket i sin
tur ger en högre inkomst på sikt och ett självständigare liv. Timrå kommun har ett
mindre antal boendeplatser fördelade på ett fåtal boenden och det är därför en
återkommande utmaning att matcha personers individuella behov med boendenas
utformning och inriktning.

Likvärdig utbildning
En lyckad skolgång är nyckeln till ett lyckat liv och en utveckling av vårt samhälle.
Alla elever ska nå kunskapsmålen. På så vis får de förutsättningar att skapa sig ett
gott och ett självständigt liv Därför ska vårt arbete med välskött skola och
förbättrade resultat fortsätta. Här ska det också finnas möjlighet att välja utförare
Genom välskötthet, analys av resultaten samt med rätt förutsättningar inleds bäst i
de tidiga åldrarna och när det kommer till förskoleverksamhet har det visat sig ha
en avgörande effekt på jämlika levnadsvillkor vilket även ligger i förskolans
grunduppdrag Via skolans digitalisering får alla barn och elever tillgång till digital
kunskap och stöd för digitalt lärande. Att fortsätta det framgångsrika arbetet inom
skolan bidrar till att fler väljer skolor i Timrå och att attraktiviteten stärks.
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Inflytande och delaktighet
Fler, framförallt barn och unga, behöver göras mer delaktiga i kommunens
utveckling, med möjlighet att ge sina perspektiv och kunna påverka utvecklingen
framåt. Graden av kvalitet i en kommunens offentliga förvaltning, alltså
opartiskhet, saklighet och likabehandling påverkar förekomsten av tillit i samhället.
Med en tidig dialog och rådgivning till medborgare, företag och besökare bidrar
kommunen med en kunskapsöverföring inom olika områden.

Åldras med värdighet och valfrihet.
Vi står inför en förändrad befolkningsstruktur med allt fler äldre personer över 80
år. Här är det viktigt att vi skyndsamt inför lagen om valfrihet. Det ställer större
krav på vår förmåga att möta upp med förebyggande insatser som gör att fler kan
leva ett fritt, aktivt och oberoende liv långt upp i åldrarna. Äldre som är beroende
av samhällets stöd ska ha tillgång till äldreomsorg, som möter var och ens behov
och förutsättningar. En tryggad kompetensförsörjning, ett utvecklat samarbete med
andra aktörer i en god och nära vård och framväxten av nya arbetssätt är särskilt
viktiga insatser för att vi ska kunna möta det.

Uppdrag
Likvärdig utbildning för möjlighet till bra livsvillkor

Minskad
segregation
och ökad
integration

Att låta
barnen gå
först

Arbetslösheten bland ungdomar är högre i Timrå jämfört med länet och riket. En
förutsättning för att kunna etablera sig i arbetslivet och på sikt få en egen
försörjning är att barn och elever fullföljer grundskola och gymnasiet med
godkända betyg. Om barn och elever inte når ett lärande på lika villkor finns det
risk för ökade sociala skillnader och att inte integreras i samhällslivet på lika
villkor.
Att barn och unga motionerar regelbundet är bra både för folkhälsan men även för
lärande i skolan. Under pandemin har deltagande i idrottsföreningars aktiviteter
gått ner. Kultur är en annan viktig faktor som alla barn ska ha rätt till för att
kunna utvecklas och på sikt kunna delta i samhällslivet. Satsningar på kultur och
fritidsaktiviteter för alla barn och unga är viktiga faktorer för att minska de
socioekonomiska skillnaderna.
Uppdragets innehåll
Erbjuda barn och ungdomar en trygg och lärorik miljö så att de kan utveckla sina
förmågor och kunskaper varje dag. Timrå grundskola och gymnasium har haft en
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positiv utveckling de senaste åren och det är viktigt att fortsätta detta
utvecklingsarbete och att förskola/skolan får fokusera på sitt inre arbete så att det
skapas stabila resultat över tid.
Det som identifierats som viktiga områden att arbeta med utifrån förskola/skolans
systematiska kvalitetsarbete är genus, motverka skolfrånvaro, förbättrade kunskaper
i matematik samt särskilda satsningar hos socioekonomiskt svaga grupper.
Förskolan/skolan behöver ha ändamålsenliga lokaler.
Att fortsätta arbeta med olika kulturella aktiviteter för elever i skolan är en del i att
ge elever goda förutsättningar att utvecklas till självständiga individer t ex genom
att pröva eller ta del av olika kulturella uttrycksformer.
För att öka hälsan hos barn och unga behöver kommunen ge möjligheter till
spontanidrott i närmiljön och andra satsningar för att öka de ungas fysiska
aktivitet.
För att klara detta krävs samverkan både intern och externt.
Vilken effekt vill vi se?
 Att högre andel elever från grundskolan når gymnasiebehörighet och att
bibehålla andelen elever som når gymnasieexamen.
 Fler utförare som skapar valmöjligheter till förskolor/skolor i Timrå och att
kommunen som attraktiv plats stärks.
 Bryta trenden med färre barn och ungdomar som deltar i fritidsaktiviteter.
 Faktiska motionsmöjligheter finns i särskilda utsatta områden.
 Bibehålla och fördjupa samverkan gällande kulturaktiviteter.
Uppföljning av uppdraget
Uppdra till berörda nämnder att ta fram mått för uppföljning av uppdraget.
Medverkande nämnder
Barn- och utbildningsnämnden, Kultur och tekniknämnden.

Tidig upptäckt och tidiga åtgärder för barn,
unga och unga vuxna med ökad risk för ohälsa,
otrygghet och socioekonomisk problematik

Minskad
segregation
och ökad
integration

Att låta
barnen gå
först

Uppdraget syftar till att tidigt upptäcka och sätta in proaktiva insatser för barn,
unga och unga vuxna som riskerar att fara illa på grund av ohälsa och social
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problematik. Arbetet ska ske både inom förskola/skola, socialtjänsten, kultur och
teknik samt kommunstyrelsen.
Inom förskola och skola är det viktigt med tidiga insatser för att snabbt fånga upp
de behov som varje enskild elev så att de får rätt stöd i rätt tid för att kunna lyckas
i skolan. Viktigt med samverkan med socialtjänsten och Regionen för att
barnet/eleven ska få rätt stöd.
Att barn och unga har en meningsfull fritid bidrar till att öka det fysiska och
psykiska måendet.
Socialtjänsten har under de senaste åren arbetat aktivt med att minska andelen barn
i hushåll som uppbär försörjningsstöd. Det arbetet behöver fortsätta så att det
sociala arvet bryts. Barn som växer upp i familjer med långvarigt
försörjningsstödsberoende har större risk att utsättas för social problematik både
tidigt i livet och i vuxenlivet. Detta kan i sin tur påverka barnens skolgång och att
de inte går ut skolan med godkända betyg, som är en förutsättning för att kunna få
ett arbete och bli självförsörjande när de blir vuxna.
Proaktiva och tidiga insatser i livet minskar kostnaden för samhället i jämförelse
med dyra och reaktiva lösningar och placeringar av barn kan undvikas.
Uppdragets innehåll
Kommunen erbjuder sina medborgare en trygg, lärorik miljö där barn och elever
kan utveckla sina förmågor och kunskaper varje dag så att de klarar
kunskapsmålen.
För att lyckas med detta behöver vissa barn/elever, genom både förebyggande
insatser till föräldrar samt tidig upptäckt av barns behov, stöd från både
socialtjänsten och barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med externa
aktörer såsom Regionen. Alla barn ska få förutsättningar att leva ett självständigt
liv, känna trygghet och vara integrerade i samhället.
Utveckla samarbetet med Regionen för att minska risken att barn och unga far illa.
Fortsätta arbetet med att minska förtryck och våld i nära relationer.
För att klara detta krävs samverkan både intern och externt.
Vilken effekt vill vi se?
 Att högre andel elever från grundskolan når gymnasiebehörighet och att
bibehålla andelen elever som når gymnasieexamen.
 Bromsa den negativa utvecklingen av droganvändning bland unga.
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 Vända den negativa trenden kring barns deltagande i idrottsföreningar 13-16 år.
Uppföljning av uppdraget
Uppdra till berörda nämnder att ta fram mått för uppföljning av uppdraget.
Medverkande nämnder
Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kultur och tekniknämnden,
Miljö- och byggnadsnämnden, Kommunstyrelsen.
Det goda åldrandet samt god och nära vård

Åldras
med
värdighet

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 markant.
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.
Uppdraget syftar till att möta den demografiska utmaningen med en stor ökning av
äldre och stora volymökningar inom särskilt hemtjänsten. Det sker i samverkan,
internt och externt, för att möjliggöra för äldre i Timrå att få en äldreomsorg med
hög kvalitet samt åldras med värdighet och stolthet. Det är av stor vikt att arbeta
förebyggande så att de äldre bibehåller ett aktivt liv för god hälsa och kan fortsätta
delta i samhällslivet.
Uppdragets innehåll
All vård och omsorg utgår ifrån den enskildes behov och förutsättningar.
Kommunen ska ha en verksamhet med hög kvalitet där den enskilde och anhöriga
känner delaktighet och trygghet.
Tillsammans med andra kommuner i länet och lokalt utveckla en god och nära
vård för våra äldre med fokus på brukarnytta, digitaliserade arbetssätt och
hälsofrämjande och förebyggande insatser. Det är av stor vikt att de äldre mår bra
och kan ha ett aktivt liv. Därigenom fördröjs behovet av samhällets stöd och den
äldre kan fortsätta leva ett självständigt liv.
Tillgodose behovet av bostäder som gör att äldre kan bo kvar hemma längre, fler
boendeplatser samt bostadsanpassning i befintliga bostäder. Fortsätta planera för
byggandet av ett Äldreomsorgscenter.
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Kosten är viktig för att bibehålla hälsan och därför är det viktigt med goda och
näringsriktiga måltider.
För att klara detta krävs samverkan både intern och externt.
Vilken effekt vill vi se?
 En ökad nöjdhet hos de med insatser från äldreomsorgen.
 En ökad trygghet hos de med insatser från äldreomsorgen.
 Förskjuta behovet av äldreomsorgsinsatser, procentuell andel av de äldre som
har insatser utifrån invånarantalet.
 Tillgodose behovet av rätt bostad för äldre.
Uppföljning av uppdraget
Uppdra till berörda nämnder att ta fram mått för uppföljning av uppdraget.
Medverkande nämnder
Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och tekniknämnden,
Miljö- och byggnadsnämnden.

Nyckeltal för inriktningsmålen
Nyckeltal med beskrivning
Aktualiseringar avseende barn och ungdomar 0-18 år inom
socialtjänst, antal
Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd,
andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende
och trygghet, andel (%)
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande,
förtroende och trygghet, andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och
önskemål, andel (%
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter
och önskemål, andel (%
Ekonomiskt utsatta äldre 65+, andel (%)

2017

2018

2019

2020

2021

689

560

692

1024

1362

7.2

7.2

6,3

5,7

37

45

41

saknas

saknas

31

28

25

saknas

saknas

saknas

saknas

saknas

saknas

15.7

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)
Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen,
hemkommun, andel (%)
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel
(%)
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel
(%)
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)

14.8

15,4

80.3

2022

Mätning
2022
Mätning
2022
Mätning
2022
Mätning
2022

12,2
72,7

80,6

75.6

73

77,9

89,3

88,9

86,5

89,8

72.2

59.7

58.3

70,2

8.3

8.4

9,2

7,7

Trend

74
82,3
75,9
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Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)
Invånare 18-64 år med låg inkomst, andel (%)

18.3

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)

33

32

31

19.4

12

12,7

57

31

58

58

Ohälsotal, dagar

33.6

27.8

26.1

26

25,9

Valdeltagande i senaste kommunalvalet, andel (%)

84.0

85.8

85.8

85,8

85,8

30.4

37.7

40,8

39,3

38,3

18030

18060

17979

17963

17923

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel
(%)
Invånare, totalt, antal
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Tillväxt, sysselsättning och arbete
Inriktningsmål
- Stärkt entreprenörskap och växande näringsliv.
- Fler i arbete.

Nya och växande företag
Timrå har vuxit över tid och tillväxten i företag är ett uttryck för det. Vårt arbete
med att erbjuda en företagsservice som är bland den bästa i Sverige och ytterligare
förbättra näringslivsklimatet fortsätter för att fler företag ska välja att verka och
utvecklas i Timrå. Att erbjuda tillgång till såväl mark för boende och
näringsverksamhet som kvalitativa välfärdstjänster är prioriterade insatser för vår
förmåga att vara en attraktiv, växande kommun.

Entreprenörskap, företagsamhet och besöksnäring
För att möta utmaningen med generationsskiften i företag i kombination med en
låg företagsamhet i kommunen stärker vi ungt entreprenörskap. Genom att förena
Timrås goda arbete med företagsklimat och samarbete med skolan kommer fler
unga uppmuntras att se företagande och entreprenörskap som en möjlighet. Här är
det viktigt att vi stöttar upp UF-företagandet
Ett centralt område med hög tillväxtpotential och nyskapade arbetstillfällen är
besöksnäringen. Det kan stärka företagsamheten i kommunen. Besöksnäringens
potential för tillväxt och arbetstillfällen är underutvecklat. Här finns
förutsättningar för stärkt attraktionskraft, tillväxt i företag och arbetstillfällen för
unga. Ett utvecklat samarbete med andra kommuner i vår region – gemensamt
attraktiv destination – är ett viktigt insatsområde.

Samverkan gällande arbete för fler till arbete och studier.
En prioritering för de kommande åren är att fler ska komma i arbete, då alltför
många saknar egen stadigvarande försörjning. Arbetslösheten minskade under 2021
inte i samma omfattning som i länet och övriga riket. Tyvärr ökade arbetslösheten
under hösten 2021 och då framför allt hos de yngre och de långtidsarbetslösa. I
samverkan med näringslivet hittar vi möjligheter för att få fler personer i egen
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försörjning och näringslivet får tillgång till rätt kompetens för att kunna utveckla
sina verksamheter, på kort och lång sikt. 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.
Det är många aktörer inom och utanför kommunen som aktivt behöver delta i
arbetet. Samarbete är ett nyckelord för att lyckas med uppgiften, där var och en
bidrar för att nå gemensamt resultat. Här är det exempelvis viktigt att arbetet
formeras i samklang med kommunens tillväxtarbete. Kommunens vuxenutbildning
har reformerats för att ytterligare stödja individens inträde på arbetsmarknaden och
för att skapa en bättre matchning. Arbetet ska fortsätta utvecklas.
Genom att inom kommunens vuxenutbildning, sociala verksamhet och
tillväxtarbete samordnat fokusera på att stödja individer in i studier och insatser
som leder till stadigvarande egen försörjning kan kostnaden för kommunen
samtidigt minska. Skatteintäkterna ökar samtidigt som kostnaden för kommunala
arbetsmarknadsåtgärder sjunker.
Den samverkan som etablerats under de senaste åren både internt inom kommunen
och externt skapar förutsättningar för realistiska val hos ungdomar, nyanlända och
arbetssökande som ska träda in på eller börja om på arbetsmarknaden. Det
möjliggör egen försörjning för individen och rätt kompetens för arbetsgivaren.

Hållbart samhällsbyggande
Timrås demografiska utveckling och inriktningen om att växa gör avtryck på vår
förmåga att planera och utforma samhället för att möta behovet av kvalitativ
välfärd. Med fler invånare i barnafödande åldrar och fler äldre invånare år 2035
påverkas behovet av platser i förskola och skola samt särskilt boende.
Vi ska ha en hållbar samhällsplanering som möter behov på rätt plats och vid rätt
tillfälle. Våra verksamheter ska ha tillgång till ändamålsenliga och kostnadseffektiva
lokaler för att kunna utföra sina välfärdsuppdrag på bästa sätt. En långsiktigt
grundad planering av vårt samhälle i kombination med balanserat underhåll av
verksamhetslokaler är inriktningen för arbetet de kommande åren. Gemensamma
lokallösningar och samnyttjande av resurser ska eftersträvas för att ytterst minska
kostnaden för våra medborgare.
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Uppdrag
Fortsatt främja ett växande Timrå

Samhällsbyggande för
ett växande
Timrå

Enligt Översiktsplanen är målet att befolkningen ska öka till minst 19 000 år 2025
och till 20 000 år 2035. För att möjliggöra detta så måste kommunen bl a kunna
erbjuda mark i attraktiva lägen för befintliga företag som vill växa och nya företag
som vill etablera sig i kommunen samt skapa attraktiva boendemiljöer i olika
områden.
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 under de senaste åren haft en svag befolkningsutveckling. Forskningen
visar att en avgörande faktor för att människor ska flytta är arbete. Detta innebär
att företagsamheten behöver utvecklas i Timrå och en riktigt stor företagsetablering
med många arbetstillfällen är avgörande för Timrås utveckling både sett till
befolkningsutveckling och skatteintäkter.
Uppdragets innehåll
Uppdraget innefattar att skapa en samlad förmåga och ett hållbart
samhällsbyggande som hushåller med mark- och vattenresurser och samtidigt möter
behoven av samhällsfastigheter, industrimark och privata fastigheter för ett växande
och attraktivt Timrå. Kommunen behöver inrikta och prioritera fortsatt arbete med
att möjliggöra en etablering av en storskalig energiintensiv industri med tusentals
arbetstillfällen för att vända den negativa befolkningsutvecklingen och öka
skatteintäkterna i syfte att klara framtida utmaningar kring välfärden. Det kräver
att bostadsbyggandet fortsätter och att det skapas bostäder även för de målgrupper
som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Att upprätthålla samma höga
nivå på företagsklimatet till alla företag är fortsatt prioriterat.
Utifrån ovanstående satsningar behöver en aktualisering av översiktsplanen göras
under planperioden.
Den demografiska utmaningen samt verksamheternas förändrade behov vad gäller
lokaler innebär att nämndernas gemensamma arbete med genomförandet av
beslutad lokalresursplan behöver fortsätta med de resurser som finns tillgängliga.
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För att klara detta krävs samverkan både intern och externt. Det är av stor vikt att
det arbete som redan startats får fortsätta och redan beslutade satsningar ska
genomföras istället för att nya satsningar prioriteras.
Vilken effekt vill vi se?






Ett växande näringsliv med fler arbetstillfällen och fler i arbete.
Bibehålla ett starkt företagsklimat.
Vända den negativa trenden kring befolkningsutvecklingen.
Möjliggöra för fler bostäder.
Aktuell översiktsplan för mark och vattenanvändning har antagits under
planperioden.

Uppföljning av uppdraget
Uppdra till berörda nämnder att ta fram mått för uppföljning av uppdraget.
Medverkande nämnder
Kommunstyrelsen, Miljö- och byggnadsnämnden, Kultur- och tekniknämnden,
Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden.

Nyckeltal för inriktningsmålen
Nyckeltal med beskrivning

2017

2018

2019

2020

Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av bef.

5.4

5.5

5.6

6.6

Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal

406

572

442

294

Egenföretagare, antal

671

641

670

662

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år
tidigare, andel (%)

36

55

52

Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking

50

50

35

28

Förvärvsarbetande totalt kommun, antal

8 620

8 589

8 697

8551

Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)

9.4

10.2

9,7

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera
(status efter 90 dagar), andel (%)

35

67

47

58

Nyregistrerade företag, antal/1000 invånare

4.1

3.3

4.4

4,8

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter
fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)

40.2

44.6

43,7

2021

2022

171

38

28

Trend

Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer
Inriktningsmål:
- Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv.
- En trygg och attraktiv plats för alla.

Boendekommunen Timrå
Det ska vara attraktivt att bo och leva i Timrå. Här ska det erbjudas goda
möjligheter att leva i bra bostäder i trygga, ordnade och attraktiva boendeområden.
Vår ambition är att kommunen ska växa befolkningsmässigt, och för att det ska ske
krävs det att vi håller i arbetet med att förbättra och höja kvaliteten på vår
skolverksamhet, att den kommunala servicen håller en hög nivå och att vi fortsätter
att skapa goda möjligheter till ett rikt och tillgängligt fritidsliv för alla.
Vi arbetar också med att öka möjligheten att bygga åretruntboende på attraktiva
boendelägen längs vår kust. Vi prioriterar ett ökat byggande av flerfamiljsbostäder i
våra attraktiva tätorters och tätortsnära lägen samt att skapa förutsättningar för ett
första boende för unga människor. Viktigt för kommunens attraktivitet är god
mobiltäckning, bra uppkoppling samt fortsatt utbyggnad av bredbandet i hela
kommunen.
Timrå är en plats där det finns goda möjligheter att bo bra och leva gott. Här kan
man växa och utvecklas genom hela livet. Utifrån den genomförda
varumärkesundersökningen så konstateras att fler i Timrå rekommenderar platsen
för inflyttning i jämförelse med snittet i riket. När medborgarna ser till kommunen
som helhet så tycker en hög andel av kommunens invånare att Timrå är en mycket
eller ganska bra plats att leva och bo på, jämfört i riket och många kan
rekommendera andra att flytta till Timrå. En hög andel är stolt över Timrå som
plats. Det medborgarna vill ska prioriteras, för att Timrå fortsättningsvis ska vara
en attraktiv plats, är trygghet, möjligheter till arbete, fungerande äldreomsorg, en
fungerande kollektivtrafik och ett varierat utbud av bostäder.
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Miljö
För ett ekologiskt hållbart livfortsätter vår strävan efter ett samhälle fritt från gifter
och fossila bränslen med förmåga till effektiv resursanvändning. Vi vill bidra till att
fossila bränslen successivt ersätts av förnybara alternativ för fastigheter, resor och
transporter, samt att vi i större utsträckning ökar användningen av den distansfria
teknikens möjligheter för att främja tillgänglighet, miljö och hälsa.

Betydelsen av kultur, fritid och aktiva medborgare
I Timrå ska det finnas goda möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid, med
tillgång till kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter. Här prioriteras särskilt insatser
som skapar bra närmiljöer med trygga och ordnade mötesplatser för barn och
unga, särskilt för yngre åldrar och tidiga tonår. För att lyckas med detta måste vi i
högre grad än tidigare samverka och samarbeta med den ideella sektorn.
Ett utbud av kultur och meningsfulla fritidsaktiviteter för alla ungdomar, särskilt
för idag underrepresenterade grupper, är viktigt för att motverka negativa effekter
av socioekonomiska skillnader, men också för att främja folkhälsa och fysisk
aktivitet samt förebygga uppkomst av kriminella värderingar och beteenden i unga
åldrar.
Timrå kommun har en god uppbyggd struktur för att barn och unga ska kunna
delta eller uppleva kultur under skoldagen. Samtidigt är vi i behov av fler
mötesplatser för barn i åldrarna 9-12 år. I åstadkommandet av dessa spelar
föreningslivet en central roll.

Nyckeltal för inriktningsmålen
Nyckeltal med beskrivning

2017

2018

2019

2020

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%)

63.6

66,1

69,8

Bostäder totalt, antal/1000 inv.

479

480

488

491

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 13-16 år

50

48

46

39

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)

25

25

24

24

33

29

24

21

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl.
biologisk behandling, andel (%)
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)

26

24

Nöjd Medborgar-Index – Helheten från
medborgarundersökningen
Nöjd Inflytande-Index – Helheten från
medborgarundersökningen: Möjligheten till insyn och
inflytande i kommunen
Skyddad natur totalt, andel (%)

1.3

1.3

1,3

1,3

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%)

67.3

76.5

79.7

84

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv.

6.15

7,86

6,96

Medborgare rekommenderar andra som inte bor här att flytta
till Timrå, andel (%)

2021

2022

493
24

25

86,2
68

30

Trend

Hur bra Timrå kommun sköter sina verksamheter, andel (%)

89

31

Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare
För att nå kommunens vision och mål och skapa största möjliga värde för
medborgare, företag och besökare har vi de mest värdefulla tillgångarna i våra
chefer och medarbetare. Vi är en attraktiv arbetsplats som driver samhällets
utveckling framåt.

Nycklar för framgång
För att Timrå kommun även i fortsättningen ska kunna erbjuda tjänster med god
kvalitet och skapa en bättre välfärd som möter nya behov med begränsade
ekonomiska resurser är medarbetarna vår tillgång. Viktiga nycklar för att lyckas är
förmågan att ta tillvara medarbetarnas engagemang och glädje över att få arbeta
med våra medborgare, samt värna om den goda utvecklingen vi har för ett hållbart
arbetsliv. Vi behöver också arbeta vidare med att vara den attraktiva arbetsgivaren
som med bra arbetsvillkor och goda utvecklingsmöjligheter behåller och fångar den
kompetens som kommunens uppdrag behöver.
Det hållbara medarbetarengagemanget (HME) är fortsatt högt och något vi ska
värna om att behålla. En särskild utmaning för planperioden är att arbetsrelaterad
utmattning och sjukfrånvaron har ökat under pandemiåren 2020-2022. Dessutom
behöver vi arbeta med förankring av styrmodellens mål bland medarbetarna så att
det blir tydligt med den röda tråden från kommunfullmäktiges mål och intentioner
ner till nämndernas egna verksamhetsplaner och medarbetarnas dagliga arbete.

Nyckeltal
Nyckeltal med beskrivning
Avgångna tillsvidareanställda under året, kommunalt anställda,
andel (%)
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen Ledarskapsindex
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen Motivationsindex
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen Styrningsindex

2017

2018

2019

2020

2021

12

9

9

9

6,7

83

76

84

79

80

83

76

83

78

79

83

77

84

78

80

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex

83

76

84

78

80

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)

7.2

5.8

5.5

6.5

6.6

Tillsvidareanställda månadsavlönade, kommunalt anställda,
andel (%)

73

74

78

78

93

2022

32

Trend

Budgetförutsättningar för Timrå kommun
Kommunens budgetförutsättningar för åren 2023-2025 baseras dels på SKR:s
information i cirkulär (senaste nr 2022:15), och dels på uppgifter från kommunens
egen analys av utfall av 2021.
Allmänt i kommunsektorn finns förväntningar på att riksdagen kommer att skjuta
till resurser till kommunsektorn, t ex för att stödja konjunkturen, men även
farhågor att skatteintäkternas ökningstakt kommer att avta samtidigt som
kostnaderna kan komma att ökar inom vissa kommunala välfärdsområden som
exempelvis äldreomsorgen genom den demografiska utvecklingen.
Vissa antaganden om löneutveckling, prisförändringar med mera kommer från
bedömningar som gäller för kommunsektorn som helhet. Kommunen har för 2023
fått en betydande ökning av kostnader för sociala avgifter pga. nytt pensionsavtal.
Vidare har antagits att kommunens befintliga åtaganden i allt väsentligt ska fortgå
även under kommande år där vissa nettokostnadskonsekvenser kommer under år 2
och 3 under budgetperioden.
Viktiga antaganden för budgetförutsättningar 2023-2025:
 Skattesats som beslutades inför 2022, 22,89 kr, ligger till grund för förslaget.
 Befolkningsantagande är 18 000 invånare under respektive år 2023-2025.
 Sociala avgifter har beräknats till 42,7% av lönesumman.

Känslighetsanalys
En känslighetsanalys är upprättad som ett sätt att beskriva omvärldens påverkan på
Timrå kommuns ekonomi. Vissa faktorer ligger inom kommunens kontroll och
andra ligger utanför, direkt eller indirekt. Uppgifterna baseras på 2021 års prisnivå.
Följande ekonomiska effekt får nedanstående förändringar:
Känslighetsanalys

MNKR

Skatteförändring med 50 öre

22

Löneökning med 2,5 procent

20

Prisförändring med 1 procent

4
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Resultatbudget
Resultatbudgeten anger beräknade intäkter och kostnader som kommunen bedöms
ha utifrån nuvarande nivå och med kända förändringar samt uppräkningar. Årets
resultat anger den positiva avvikelse som kommunen ska ha för att uppnå kravet på
god ekonomisk hushållning. Det finns viss osäkerhet i prognosen för 2023
beroende på kriget i Ukraina och dess påverkan på konjunktur, prisutveckling mm
som påverkar kommunens kostnader och i sin förlängning utvecklingen av
skatteintäkterna. Utifrån den analys som Annika Wallenskog, SKR har gjort så bör
Timrå kommun ha ett resultat på minst 2,5 procent för att klara de
investeringssatsningar som finns planerade kommande år. Bedömningen är att
Timrå kommun långsiktigt måste ha ett resultat på 2 procent motsvarande ca 25
mnkr men det ekonomiska läget bedöms för närvarande inte medge ett resultat på
2 procent vid planering och genomförande, enligt nu kända förutsättningar. För
2023 nöjer vi oss med 1,0 procent motsvarande 12,9 mnkr med hänvisning till det
ekonomiska läget. Om ytterligare medel tillkommer från regeringsbudgeten bör
dessa läggas på resultatet så att kommunen når det långsiktigt uppsatta målet för
god ekonomisk hushållning på 2 % och kommunen klarar av att amortera på lån
för prioriterade investeringar.
Resultatbudget
RESULTATBUDGET 2022-2025 (mnkr)
BUDGET 2022 Direktiv 2023

PLAN 2024

PLAN 2025

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Verksamhetens intäkter

200,0

248,0

200,0

200,0

-1 339,2

-1 411,2

-1 383,3

-1 421,5

-50,0

-63,0

-65,0

-68,0

-1 189,2

-1 226,2

-1 248,3

-1 289,5

Skatteintäkter

961,0

994,0

1 015,0

1 051,0

Generella statsbidrag/utjämning (Not 2)

241,7

248,7

250,5

256,0

13,5

16,5

17,2

17,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Finansiella kostnader

-5,5

-6,0

-7,0

-7,0

Resultat efter finansiella poster

10,5

13,0

12,7

13,0

Verksamhetens kostnader (Not 1)
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

Extraordinära poster

34

ÅRETS RESULTAT

10,5

13,0

12,7

Fördelning av budget till verksamhet/nämnder
Utrymmet för fördelning 2023 har gjorts med utgångspunkt i inriktningsmål,
fokusområden, uppdrag till nämnder och den effekt som önskas. Politiskt
prioriterade uppdrag i gemensam beredning har varit vägledande,
angelägenhetsgraden har påverkat fördelningen av medel. Det finns inga frigjorda
medel för extra och nya satsningar. Kommunens resurser genom skatteintäkterna är
avhängigt av att skatteunderlaget ökar, ökningstakten är inte tillräckligt hög
beroende på att antalet arbetade timmar inte ökar särskilt mycket och att antalet i
ej förvärvsarbetande ålder ökar kraftigt. Inte minst är andelen äldre och i behov av
stöd kostnadsdrivande. Det innebär att prioriterade inriktningar och uppdrag
resurssätts inom nämndernas ramar och inte med särskilda och nya satsningar.
Antagande för plan 2023 är att intäkts- och kostnadsökningen är 2 % och
löneökningen planeras bli 2,2 procent. Avskrivningarna beräknas linjärt från
planerad budget 2022 och justeras utifrån investeringsbudget och utfall för
verksamhetsplan och budget 2022 och kända aktiveringar av stora projekt.
Posten ”Kommunstyrelsens oförutsedda” är medel som inte har fördelats och som
kan användas till extra tilldelning för projekt, förstudier eller tillkommande behov
inom hela den kommunala verksamheten och organisationen.
I budget för 2023 så sänker vi skatten med 35 öre samt har dels framtidsfondens 8,0
mkr tagits i anspråk, återför 20 mkr från Vivstahöjden samt medtagit intäkt med 20
mnkr från kammarkollegiet utifrån pågående åtgärder med ekonomi i balans. Då
ett nytt pensionsavtal har upprättats med start 2023 så innebär det att kommunen
fått en kostnadsökning på 18,5 mnkr men 13,0 mnkr inte var med i gemensam
beredning 2. Detta innebär att förslaget ligger på ett resultat på 12,9 mkr
Utrymmet för tilldelning 2023 har gjorts med utgångspunkt i inriktningsmål,
fokusområden, uppdrag till nämnder och den effekt som önskas. Politiskt
prioriterade uppdrag i gemensam beredning har varit vägledande,
angelägenhetsgraden har påverkat fördelningen av medel.
I gemensam beredning har barnen först och åldras med värdighet beaktats särskilt.
Det innebär att kommunens arbete med ett livslångt lärande fortsatt är högt
prioriterat, med utfallet att en kostnadstäckning för fortsatt arbete med stärkt
resultat via en välskött skolverksamhet tillgodoses. Det innebär även tillkommande
behov på drygt 19 mnkr under 2023 för förändrade volymer och priser. Nämnden
får samma resurssättning som 2022, beaktat de volym- och prisförändringar som
skett.
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13,0

Socialnämnden är den nämnden som tillskjuts medel specifikt för 2023 förutom
den redan utförda uppräckningen av löner och fasta kostnader dessutom har ett
nytt arbetssätt etablerats utifrån lärdomar från pandemin som motsvarar en
kostnadsökning på 10,6 mnkr. Det motiveras av fokusområdet åldras med
värdighet och uppdraget. Den demografiska utmaningen innebär en kraftig ökning
av äldre medborgare och därmed av behovet av fler hemtjänsttimmar som med
tillkommande kostnader för organisation, utrustning och lokaler. Placeringar
beräknas kosta ca 11 mnkr mer och LSS kostnader ökar med ca 5 mnkr. Inom 2022
års budgetram fanns en engångsintäkt på 7,5 mnkr som inte återkommer 2023 som
avsåg ersättning för pandemikostnader den måste beaktas i det behov
socialnämnden har för 2023.
Bolagssfären behöver ytterligare 2,1 mnkr i sin budgetram och kostnaden uppstår
inom räddningstjänsten.
Barn- och utbildningsnämndens volym- och prisförändringar är beaktat med 19,3
mnkr, samtidigt som aktiveringen av investeringen i ett nytt badhus med
driftorganisation innebär en ökad driftkostnad på 9,6 mnkr. Sammantaget har det
försämrat kommunens ekonomiska situation och det är ytterligare ca 10 mnkr som
behöver finansieras 2023 för att nå god ekonomisk hushållning.
För övriga nämnder innebär förslaget bara uppräkning med fasta kostnader för
verksamhet och lön.
För Kultur- och tekniknämnden finns det behov av planering och produktion av
verksamhetslokaler, bostäder och industrimark och där avsätts konkreta
investeringsmedel inkluderat medel för förstudier och utredningar. Med anledning
av redan beslutade tunga investeringar som simhall och förskola har nya
tillkommande satsningar på lokaler och infrastruktur för en aktiv kultur och fritid
däremot begränsats.
Uppdraget Samhällsbyggande för ett växande Timrå påverkar även i marginalen
budgetförslaget. Om inte resultatnivån kan höjas till 2 procent behöver
investeringar prioriteras ner, skjutas framåt i tiden och till kommande planperiod.
Budget per nämnd (mnkr)

Nettobudget 2023

Nettobudget 2022

Kommunstyrelse

-66 146

-63 675

KS bolag/kommunalförbund

-51 380

-49 280

-6 500

-500

Barn- och utbildningsnämnd

-503 749

-495 192

Socialnämnd

-505 237

-465 294

Kommunens oförutsedda
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Kultur- och tekniknämnd

-103 890

-92 637

Miljö- och byggnadsnämnd

-9 220

-8 328

Revision

- 1 100

-1 050

1 227 218

1 186 456

12 996

10 500

Finansförvaltning
Resultat

Investeringsbudget
Investeringsbudget för 2023 utgår ifrån redan beslutade investeringar från perioden
2020-2024 eftersom flera investeringar sträcker sig flera år framåt i tiden. Alla
investeringar över cirka 66 mnkr kommer innebära att kommunen måste låna
pengar som kommer påverka resultatet kommande år i form av räntekostnad samt
avskrivningar. Kommuninvest har ett tak på lån som motsvarar 109 000
kr/invånare, vilket innebär att Timrå kommun som mest kan låna ca 1,9 miljarder
kronor. I dagsläget(maj-22) har Timrå kommun med bolag en låneskuld på 1100
mnkr samt en pensionsskuld på 480 mnkr totalt 1 580 mnkr. Det finns ett behov
av investeringar kommande år och det är risk för att de inte ryms inom det lånetak
som Kommuninvest har som riktmärke.
Större strategiska investeringar innebär ökade avskrivningskostnader samt
räntekostnader och även ökade driftkostnader, vilket måste beaktas vid stora
investeringssatsningar så att kostnaden för detta täcks i verksamhetens driftsbudget
och bidrar till en budget i balans.
Investeringar 2023-2025
INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2023 - 2025 (TKR),
VP förslag

VP förslag

VP förslag

2023

2024

2025

Kultur och tekniknämnden
Skola förskola
Pott div invest
Energibesp

1 000
5 000
5 000

1 000
5 000
5 000

1 000
5 000
5 000

Summa

6 000

6 000

6 000

Socialnämnden
Investeringspott
ÄOC

1 000

1 000

1 000

Summa

1 000

1 000

1 000

37

Barn- och utbildningsnämnden
Investeringspott

1 000

1 000

1 000

Summa

1 000

1 000

1 000

Kommunstyrelsen
Strategiska markinköp
IT
Allmän investeringar
Krishantering

1 000
10 900
500
1 000

1 000
10 600
500
1 000

1 000
5 000
500
1 000

Summa

13 400

13 100

7 500

Summa

21 400

21 100

15 500

Strategiska investeringar 2023-2025
INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2023 - 2023 (TKR),
VP förslag

VP förslag

VP förslag

2023

2024

2025

Kultur och tekniknämnden
Förskola 1 Söråker
Brandstation/blåljus
Förskola 2
Söråkerskolan årskurs 6- förstudie
LSS boende - förstudie
Utbyggd gymnasieskola - förstudie
Förskola 3
Vivstahöjden

15 000
44 000
500
250
500
250
0
0

15 000

Summa
Totalt

5 000

45 000

500
15 000

45 000

60 500

36 500

50 000

81 900

56 600

65 500

Exploateringsbudget
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Exploatering solhöjden
Inkomster pågående proj

-900

-8 200

-16 500

Utgifter pågående proj

9 300

33 100

16 000

Nettoexploatering

8 400

24 900

-500

9 300

33 100

16 000

-8 400

-24 900

500

Summa tillgångar

900

8 200

16 500

Exploateringsresultat (eget kapital)

900

8 200

16 500

900

8200

16 500

Effekter i balansräkningen
Tillkommande anläggningstillg
Kassaförändring
Exploateringsfast

Inkomster att periodisera
Summa eget kap/skulder

Med exploateringsverksamhet avses till att anskaffa, bearbeta och iordningsställa
exploateringsfastighet skall denna klassificeras och värderas som
omsättningstillgång. Gator, parkmark, belysning med mera som kommer att finnas
kvar i kommunens ägo och betjänar exploateringsområdena redovisas som
anläggningstillgångar och ingår i kommunen investeringsredovisning.

Balansbudget 2023-2025
BALANSBUDGET/PLAN 2023 - 2025 (mnkr)

Budget
2022

Budget
2023

Plan
2024

Plan
2025

862,0

883,9

874,2

839,2

60,0

60,0

60,0

60,0

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader o tekniska anläggningar (inkl pågående)
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

52,3

52,0

52,0

52,0

974,3

995,9

986,2

951,2

4,4

4,2

4,0

3,8

Förråd/Expl fastigheter

6,0

14,0

14,0

14,0

Kortfristiga fordringar

90,0

90,0

90,0

90,0

Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

50,0

92,0

92,0

92,0

146,0

196,0

196,0

196,0

1 124,7

1 196,1

1 186,2

1 151,0

Bidrag till infrastruktur
Omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

Budget
2022
227,7

Budget
2023
251,7

Plan
2024
264,4

Plan
2025
277,4

112,0
52,0
164,0

125,0
55,0
180,0

128,0
52,0
180,0

130,0
50,0
180,0

483,0
250,0
733,0

514,4
250,0
764,4

491,8
250,0
741,8

443,6
250,0
693,6

1 124,7

1 196,1

1 186,2

1 151,0

Avsättningar
Avsättningar för pensioner m.m.
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER OCH EGET KAPITAL

Timrå kommuns organisation
Organisation
Timrå kommun är, precis som alla 290 kommuner i landet, en politiskt styrd
organisation. Kommunfullmäktige med sina 41 ledamöter är vald av medborgarna
och det högsta beslutande organet. Kommunens revisorer väljs av fullmäktige för
det lagstyrda uppdraget att granska nämndernas verksamheter.
Kommunstyrelsen är kommunens politiska förvaltningsorgan, med ansvar för att
leda och samordna planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och
verksamheter.
De politiskt tillsatta nämnderna är specialiserade inom olika områden, med ansvar
för att verksamhet bedrivs enligt fullmäktiges mål och riktlinjer samt de föreskrifter
som gäller för verksamheten. Nämnderna ansvarar för den löpande verksamheten
inom kommunen, förbereder ärenden och ser till att fattade beslut genomförs.
Under varje nämnd finns en förvaltning med anställda tjänstepersoner. De tar fram
underlag för beslut, verkställer beslut som nämnden fattar och bedriver övrig
verksamhet som ligger inom nämndens ansvarsområde.
Utöver den gemensamma förvaltningen bedrivs en rad verksamheter i kommunala
bolag och förbund, som Timrå äger helt eller delvis.

Timrå kommuns verksamhetsidé
Tillsammans gör vi det enklare att leva, växa och mötas
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Vår verksamhetsidé vägleder oss i arbetet och förmedlar syftet med varför vi finns
till och vilka värden som ska skapas för dem vi finns till för; medborgare, företag
och besökare. Värde skapar vi tillsammans med dem, tillsammans i vår egen
organisation och tillsammans med andra lokala, regionala och nationella parter.
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Uppföljning av privata utförare
Förutom den politiska organisationen med förvaltningar samt kommunala bolag
och förbund utförs även delar av Timrå kommuns verksamhet av privata utförare.
När verksamhet lämnas över till en privat utförare kvarstår kommunens ansvar för
att följa upp verksamheten. Ju mer beroende medborgare är av en verksamhet, desto
större är kravet på uppföljning och kontroll. Det är en viktig princip för att
garantera demokratisk kontroll, god kvalitet och efterlevnad i den kommunala
verksamheten.
För att leva upp till kommunallagens krav har Timrå kommun antagit ett program
för att skapa ett strukturerat arbete, uppföljning och insyn av verksamhet som
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överlämnas till sådana utförare. Nämnderna har ansvar för att se till att
verksamheten i egen regi bedrivs enligt mål och riktlinjer som fullmäktige har satt
upp. Detsamma gäller för verksamhet som lämnas över till privat utförare.
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Politisk skrivelse budget 2023-2025, M, C och Kd
I årets budgetberedning har kommunens samtliga partier tillsammans med verksamheterna i olika
workshops arbetat gemensamt över förvaltningarna med verksamhetsplan och budget. Idag står
Timrå kommun inför nya utmaningar som kommer att kräva förändringar i verksamheterna de
närmaste åren. Vi ser att genom strategiska satsningar kan också våra kommunala bolag utvecklas
inom deras kärnområden.
Vår budget bygger på att vi under en 3-årsperiod med start redan innevarande budget år att vi
sänker skatten med totalt 1,05 kr, som fördelas, budgetår 2022 med 35 öre och kommande år 2023
med 35 öre samt år 2024 med 35 öre.
I vårt budgetförslag är god ekonomisk hushållning en central faktor. M, C och KD lägger därför ett
resultat på 12,9 mkr för år 2023 med samma inriktning för åren 2024-2025. För att vi ska lyckas med
detta så måste våra förvaltningar ytterligare effektivisera med sammantaget 22 mkr eller 1,8 procent
budgetåret 2023 med samma krav 2024-2025 som nedan redovisas per förvaltning.
-Vi vill att man skyndsamt inför valfrihet inom äldreomsorgen som kopplas mot målet ”åldras med
värdighet”.
-Vi vill också att man skyndsamt verkar för en etablering av friskola i vår kommun.
-Kommunledningskontoret med dess samlade verksamhet får ett effektiviseringsuppdrag på 0%.
Men, samtidigt ökar vi Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter med 4,0 mkr totalt 6.5 mkr.
När det gäller den föreslagna skattesänkningen på 35 öre blir den nya skattesatsen på 22,89 kr.
-KS bolag/kommunalförbund får inget effektiviseringsuppdrag
-Barn- och utbildningsnämnden med dess verksamhet får ett effektiviseringsupp-drag på 2%. Vi ser
också att man utreder en flytt av hela kostverksamheteten från Barn- och utbildningsnämnden till
kommunledningskontoret, där en målbild ska vara att effektivisera eller lägga ut hela eller delar av
kostverksamheten på entreprenad. Vidare ser vi att man skyndsamt verkar för etablering av friskolor
inom vår kommun.
-Kultur- och tekniknämnden med dess verksamhet och de beslut som är tagna får ett
effektiviseringsuppdrag på 2%.
-Socialnämnden med dess verksamhet får ett effektiviseringsuppdrag på 2%. Lagen om
valfrihetssystem ska användas så att äldre får utökad valfrihet och styr mot målet ”åldras med
värdighet” och fler sociala företag startas. För att leva upp till kommunens nya vision behöver man
även öppna upp och stärka den fria etableringsrätten.
-Investeringarna för att uppnå god ekonomisk hushållning i nuvarande ekonomiska läge, måste vi
hålla igen på investeringarna så att de inte överskrider våra avskrivningar och det budgeterade

resultatet. Sen har vi sett att nivån över en 3-årsperiod i de operativa investeringarna där effekten av
dessa måste sänka driftkostnaderna så att investeringen betalar sig inom rimlig tid. Däremot ser vi
att de strategiska investeringarna fullföljs i sin helhet.

Resultatbudget
RESULTATBUDGET 2022-2025 (mnkr)
BUDGET
2022

Direktiv
2023

PLAN
2024

PLAN
2025

200,0

248,0

200,0

200,0

-1 339,2

-1 411,2

-1 383,3

-1421,5

-50,0

-63,0

-65,0

-68,0

-1 189,2

-1 226,2

-1 248,3

-1 289,5

Skatteintäkter

961,0

994,0

1 015,0

1051,0

Generella statsbidrag/utjämning (Not 2)

241,7

248,7

250,5

256,0

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

13,5
2,5

16,5
2,5

17,2
2,5

17,5
2,5

Finansiella kostnader

-5,5

-6,0

-7,0

-7,0

Resultat efter finansiella poster

10,5

13,0

12,7

13,0

10,5

13,0

12,7

13,0

Belopp i miljoner kronor (mnkr)

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader (Not 1)
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Extraordinära poster
ÅRETS RESULTAT

Budgetramar per nämnd budget 2023

Styrelse/nämnd

Kommunstyrelse
KS bolag/kommunalförbund
Kommunens oförutsedda
Barn- och utbildningsnämnd
Kultur- och tekniknämnd
Miljö- och byggnadsnämnd
Revision
Socialnämnd
Finansförvaltning
Skattesänkning 35 öre
Återförande av Vivstahöjden
Kammarkollegiet
Framtidsfonden
SUMMA/ RESULTAT

Budgetram
2023, M,C
och Kd

-66
-51
-6
-503
-103
-9
-1
-505
1 227
-15
20
20
8
12

146
380
500
749
890
220
100
237
218
000
000
000
000
996

Strategiska Investeringar 2023-2025
Politik 2023
Kultur och teknik
Förskola 1 Söråker
Brandstation/blåljus
Förskola 2
Söråkerskolan årskurs 6
LSS boende
Utbyggd gymnasieskola

Politik 2025

15 000
44 000
500
250
500
250

15 000
5 000

45 000

0
0

500
15 000

5 000

60 500

35 500

50 000

Förskola 3
Vivsta höjden
Summa

Politik 2024

Operativa investeringar 2023-2025
Politik 2023

Politik 2024

Politik 2025

Kultur och teknik
Skola förskola
Pott div invest
Energibesp

1000
5 000

1000
5000

1000
5000

Summa

6 000

6 000

6 000

SOC
Investeringspott
ÄOC

1000

1000

1000

Summa

1 000

1 000

1 000

BoU
Investeringsbehov

1000

1000

1000

Summa

1 000

1 000

1 000

KS
Strategisk markinköp
IT
Allmän inv
Krishantering

1000
10900
500
1 000

1000
10600
500
1 000

1000
5000
500
1000

Summa

13 400

13 100

7500

Summa

21 400

21 100

15 500

Totalt

81 900

56 600

65 500

Balansbudget 2023-2025
BUDGET 2022

BUDGET 2023

TILLGÅNGAR
Materiella Anläggningstillgångar
Mark, byggnader o tekniska
anläggningar( inkl pågående)
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar

862,0
60,0
52,3

883,9
60,0
52,0

874,2
60,0
52,0

839,2
60,0
52,0

Summa anläggningstillgångar

974,3

995,9

986,2

951,2

Bidrag till infrastruktur

4,4

4,2

4,0

3,8

Omsättningstillgångar
Förråd/Expl fastigheter
Kortfristiga fordringar
Likvida medel

6,0
90,0
50,0

14,0
90,0
92,0

14,0
90,0
92,0

14,0
90,0
92,0

146,0

196,0

196,0

196,0

1124,7

1196,1

1186,2

1151,0

227,7
10,5

251,7
13,0

264,4
12,7

277,4
13,0

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

PLAN 2024

PLAN 2025

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital
därav årets resultat

Avsättningar
Avsättningar för pensioner m.m.
Övriga avsättningar

112,0
52,0

125,0
55,0

128,0
52,0

130,0
50,0

Summa avsättningar

164,0

180,0

180,0

180,0

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

483,0
250,0

514,4
250,0

491,8
250,0

443,6
250,0

Summa skulder

733,0

764,4

741,8

693,6

1124,7

1196,1

1186,2

1151,0

20%

21%

22%

24%

SUMMA SKULDER,
AVSÄTTNINGAR
OCH EGET KAPITAL
SOLIDITET
(andel eget kapital av totala tillgångar)
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Så styrs Timrå kommun
Ett verktyg för att styra kommunens verksamhet är den årliga planeringen av
verksamhet och budget, enligt kommunallagens bestämmelser. Eftersom det är valår
så kommer verksamhetsplan och budget för Timrå kommun att beslutas av
kommunfullmäktige i november. Verksamhetsplanen gäller för nästa kalenderår
samt för de två efterföljande åren.
Kommunens styrning utgår 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 våra egna
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 runtomkring 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.
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Nämndernas planering
När kommunfullmäktige har beslutat om Timrå kommuns verksamhetsplan och
budget jobbar nämnderna vidare med att anpassa innehållet till sina
ansvarsområden tillsammans med det uppdrag som de har utifrån sitt reglemente.
Resultatet från arbetet bildar respektive nämnds verksamhetsplan och budget, som
är ett sätt för nämndernas politiker att styra sin verksamhet. Här 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
kommun-övergripande nivå läggs grunden för kommande års planering och
prioritering av verksamhet i syfte att lära av det som har hänt.
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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 värden som skapas för dem, och hur vi ska möta deras
behov på bästa sätt.
Helhetssyn och koncernnytta för Ett Timrå
Helhetsperspektivet, samverkan – samarbete – koncernnytta, med kommunens bästa
för ögonen är fokus för fullmäktiges styrning och när nämnderna och bolagen
planerar, genomför och följer upp sin verksamhet.
Handlingsutrymme
Värde skapas i mötet mellan dem 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.
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Analys, dialog och lärande
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.

Vision 2025 Timrå kommun en stark kommun i en växande
region
Det goda livet
Timrå har plats för alla och här lever vi på jämlika villkor med en trygg och säker
tillvaro. Livet är fritt, självständigt och aktivt. Vi hjälper och vägleder den som
behöver.
Grunden i vår hållbara utveckling vilar i att vi sätter barnen först och investerar i
deras behov, precis som vi arbetar med att undanröja hinder för dem som riskerar
ett utanförskap. I ett tidigt skede får alla en likvärdig utbildning från förskola till
vuxenutbildning, med närhet till högre utbildning för fortsatta studier. Här arbetar
vi med att varje barn och elev når målen i alla ämnen. Vi skapar grunden för det
livslånga lärandet som är allt lärande under en människas livstid. När det behövs
finns tillgång till stöd, vård och omsorg som utformas utifrån de egna behoven och
förutsättningarna att växa, det är det som gör det goda livet!
Tillväxt Timrå
Timrå växer hållbart med stark attraktionskraft, expansion av bostäder och
stimulerande mötesarenor. Vi är ett attraktivt val för den som vill bosätta sig,
besöka eller etablera sitt företag i Timrå. Här har näringslivet de bästa
förutsättningarna för att starta, driva och utveckla sin verksamhet. Företag i vår
kommun växer mer, anställer fler och har en högre överlevnadsgrad jämfört med
övriga företag i länet.
Vi tar vara på utvecklingskraften bland entreprenörer och underlättar innovativa
och hållbara lösningar som bidrar till ny kunskap, nya företag och fler i arbete.
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Hela Timrå växer genom en aktiv utveckling av landsbygden, och en växande
besöksnäring som främjar både lokala produkter och lokal kultur. Här finns goda
möjligheter för kulturella och kreativa näringar samt socialt företagande.
I Timrå finns arbetsmöjligheter för alla. Genom en framgångsrik integration tar vi
tillvara var och ens kompetenser och förutsättningar, vilket också är av avgörande
betydelse för framtida kompetensförsörjningen.
Livskvalitet - hela livet!
Vi har attraktiva platser som erbjuder allt från en kuststräcka på nio mil till Norrlands
närmaste vildmark. Vi månar och skyddar vår biologiska mångfald och våra rikedomar som
naturområden och grundvatten.
Redan från barnsben erbjuder Timrå en aktiv fritid med mötesplatser som
engagerar hela livet. Vi välkomnar alla som vill ta del av och upptäcka vårt rika
föreningsliv som blandar kultur och idrott i en fin kombination med närhet till
attraktiva platser runt om i kommunen.
Vårt strategiska läge gör det enkelt för alla att leva i, och upptäcka Timrå. Här finns alla
trafikslag med en kollektivtrafik som erbjuder goda förbindelser såväl regionalt som
nationellt. Det underlättar pendling till arbete och utbildning på ett klimatsmart sätt, vilket
också våra gång- och cykelvägar och tekniska infrastruktur gör - här är det enkelt att mötas i
verkliga livet och på distans. Dessutom har vi ett brett utbud av boenden som genomsyras av
mångfald och tillgänglighet. Livet i Timrå är tryggt och säkert!
Vi finns till för er!
Vi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade chefer och medarbetare som har fokus på att
skapa största möjliga värde för dem vi finns till för. Våra arbeten är mångfasetterade med
uppgifter som många gånger gör skillnad för andra. Vi bygger vår vardag på ömsesidig tillit
och arbetsglädje. Tillsammans arbetar vi för att kommunens ekonomi ska vara i balans och
långsiktigt hållbar för att leva upp till kravet på god välfärd och god ekonomisk
hushållning.
Här finns ett jämställt och hållbart arbetsliv, där god social och organisatorisk arbetsmiljö
kombineras med bra arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter!

9

10

Kommunövergripande mål och prioriteringar 2023-2025
I visionen har kommunfullmäktige beskrivit hur politikerna vill se Timrås
långsiktiga förflyttning. De kommunövergripande målbilderna visar de
utvecklingsområden som visionen lyfter fram, och de utmaningar som kommunen
har. Inriktningsmålen som fullmäktige beslutat om är ett tydligt riktmärke för
kommunens utveckling och som beskriver vad verksamheterna ska uppnå.
Utifrån analys av Timrås omvärld, närvärld och världen närmast kommunen
prioriterar politikerna områden som verksamheterna behöver fokusera på, så
kallade fokusområden. Inriktningsmål och fokusområden kan förstärkas med
uppdrag till styrelser och nämnder i syfte att tydliggöra förväntansbilden under den
aktuella perioden för verksamhetsplan och budget. Vid de uppdrag som redovisas
under målbilderna visas även vilket fokusområde de tillhör. Inför varje nytt
verksamhetsår justeras fokusområden och uppdrag efter nya behov och
prioriteringar som behöver göras. De gäller för ett år åt gången.
För årets verksamhetsplan finns följande fokusområden beslutade:
● Att låta barnen gå först.
Kommunen erbjuder sina medborgare en trygg, lärorik miljö där barn och elever kan
utveckla sina förmågor och kunskaper varje dag så att de klarar kunskapsmålen.
Tillsammans med hjälp av tidiga och förebyggande insatser ska alla 19-åringar i
Timrå kommun ha de bästa förutsättningarna för att leva ett självständigt liv.
● Samhällsbyggande för ett växande Timrå.
- Öka förmågan att möta, realisera och nyttiggöra pågående utbyggnad som är
väsentlig för Timrås fortsatta tillväxt (byggbar mark, industrilokaler,
bostadsbyggande, tillväxtvärk) från idé till genomförande och förvaltning.
- Den demografiska utvecklingen, förändrade krav, medborgarnas förväntningar
och ett växande Timrå ställer fortsatt höga krav på kommunal välfärd samt
säkerställa en väl fungerande samhällsplanering och verksamhetslokaler.
● Åldras med värdighet.
Via en jämlik och jämställd äldreomsorg, insatser för att bibehålla äldres
självständighet samt bryta äldres ensamhet så skapas en omsorg med hög kvalitet och
som innebär att de äldre får åldras med värdighet och stolthet.
● Minskad segregation och ökad integration.
Boende i områden med socioekonomiska utmaningar har sämre livschanser sett till
skolresultat, utbildningsnivå och möjligheter på arbetsmarknaden, liksom hälsa och
levnadsvanor. Segregation och socioekonomisk utsatthet leder till utanförskap och
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främlingskap. Därför behöver kommunen intensifiera arbetet med att minska och
motverka segregation, förbättra integrationen, öka den upplevda tryggheten och
bedriva ett aktivt brottsförebyggande arbete.
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 sett både till inriktningsmål
och till våra resurser finns nyckeltal, det vill säga mått som skapar underlag för
analys, planering och uppföljning. Nyckeltalen, tillsammans med annan kvantitativ
och kvalitativ uppföljning av verksamhet visar om våra ansträngningar leder till
önskade resultat. Av kommunens nyckeltal framgår även vilka tal som har koppling
till målbilderna i Agenda 2030, för att följa om vi rör oss i önskad riktning när det
gäller hållbar utveckling.
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Omvärld och förutsättningar
Nedan beskrivs på en övergripande nivå de förändringar i omvärlden som har en
påverkan på Timrå kommun och dess verksamhet. En mer djupgående analys
utifrån de fastställda målbilderna finns att läsa i planeringsförutsättningarna som
redovisades till kommunstyrelsen i februari 2022. Verksamhetsplanen och dess
innehåll utgår ifrån denna analys.

Omvärld
Kriget i Ukraina har påverkat och kommer att påverka hela världsekonomin och
det gör konjunkturbedömningar osäkra. Kraftigt stigande energipriser, matpriser
samt materialbrist har uppstått och bedömningen är att denna ökning fortsätter
om inte kriget får ett slut. Kriget innebär även ökade flyktingströmmar där främst
kvinnor och barn anländer till Sverige. Till Timrå förväntas under första halvåret
2022 att det anländer ca 100-150 personer. Det är oklart hur prognosen ser ut för
hösten 2022 och detta kan komma att få en stor påverkan på kommunens
verksamheter.
Det försämrade säkerhetsläget tillsammans med pågående klimatförändringar har
lett till en ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet och att det måste finnas en
beredskap i kommunen för kriser. Coronapandemin har radikalt förändrat
förutsättningarna för kommunal verksamhet och detta är något som kommunen
framgent behöver förhålla sig till. Nya arbetssätt som etablerats under pandemin
inom framför allt socialtjänsten kommer att fortsätta.
Förändringar i omvärlden såsom ökad arbetslöshet, brottslighet, klimateffekter och
pandemi är komplexa samhällsutmaningar där ingen aktör är ensamt ansvarig eller
har egen rådighet. Detta kräver nya lösningar och nya arbetssätt och en
förutsättning för detta är att det finns en väl fungerande samverkan både internt
och externt. Förutom att det ger en effektiv resursanvändning inom och mellan
organisationerna så ökar även trovärdigheten gentemot medborgarna. Samverkan
bygger dock på att det finns en hög grad av tillit till varandra. Vid samverkan måste
tid och resurser avsättas för dialog, kunskaps- och erfarenhetsutbyten som bidrar
till ett gemensamt lärande och goda och tillitsfulla relationer. Det handlar i
förlängningen om att stärka den lokala och regionala demokratin och öka
medborgarnas tillit till de förtroendevalda och det demokratiska systemet.
Med ny teknik och digitaliseringens följer medborgarnas höjda förväntningar på
enkla, snabba och situationsanpassade lösningar och mer utvecklad digital service.
Utifrån att kommunen har en ansträngd ekonomi behöver prioriteringar göras på
de åtgärder som ger störst nytta för medborgaren, avlastar personal så att de kan
fokusera på det personliga mötet. Men den digitala utvecklingen medför även risker
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för ett ökat framtida digitalt utanförskap. För att minska dessa risker måste
kommunen erbjuda alternativ för de kommuninvånare som inte kan eller önskar ta
del av det nya digitala utbudet. Kommunen måste även vara medveten om och
kunna hantera de nya hot i form av intrång, stöld och attacker som uppstår när
samhället blir mer digitaliserat.
Timrå tappar invånare i yrkesverksam ålder. Det medför att vi får en tuffare
utmaning att både finansiera välfärden, med lägre ökningstakt på skatteintäkterna,
och att försörja verksamheten med rätt kompetens. Det är framförallt lärare och
personal i vård och omsorg som kommer att behövas med anledning av ökande
andel yngre och äldre. Detta tillsammans med ett högt demografisk tryck innebär
utmaningar för Timrå.
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. 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. 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 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.

14

Ekonomisk översikt och analys
Tillväxten i den svenska ekonomin mattas av. Mängden arbetade timmar ökar inte
längre i samma takt, och de goda åren med snabbt ökade skatteintäkter ligger
bakom oss. Ökningen av skatteintäkter kommer att vara lägre, och på grund av bl a
omvärdsläget mattas konjunkturen av under kommande åren Tillsammans med
den demografiska utmaningen kommer det att försämra läget under
planeringsperioden 2023-2025.
I dagsläget råder det en stor osäkerhet och det är svårt att basera verksamhetsplan
och budget på säkra prognoser och framtida förändrade förutsättningar.
Verksamhetsplan och budget är baserat på dels redan gjorda och kända
skatteprognoser, dels på beslutade statsbidragsändringar och tillskott från staten till
kommuner och regioner. Det är därför av särskild vikt att kommunen bör planera
för ett resultat på minst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Verksamheterna måste bedrivas inom tilldelade ekonomiska ramar för att
kommunen ska kunna klara ett positivt resultat. Det innebär tydliga prioriteringar
och att göra ännu mer noggranna val för ett ansvarsfullt omhändertagande av den
samhällsservice som kommunen har att tillhandahålla

God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt
perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Vad avser verksamhetsperspektivet
handlar det om att kommunens verksamhet bedrivs på ett kostnadseffektivt och
ändamålsenligt sätt där det finns ett samband mellan resurser, prestationer, resultat
och effekter som går att följa upp. Ur det finansiella perspektivet betyder god
ekonomisk hushållning att varje generation ska bära sina egna kostnader för den
konsumtion som nyttjas.
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett
kortare och längre tidsperspektiv. Kommunövergripande mål och fokusområden
ska bidra till att resurserna i verksamheten används till rätt saker och att de
används på ett effektivt sätt. Detta planeras för Timrå kommuns del för
planperioden, finansiella mål gäller även koncernen:
● Årets resultat ska vara positivt. För att täcka in viss egenfinansiering av
investeringar, värdesäkring av nettotillgångar samt budgetmarginal ska
resultatet uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag. Resultatnivån kan variera över tid och ska inte sättas lägre än
att på lång sikt bidra till den ökande soliditeten
● Soliditeten ska ha en positiv trend.
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● Kommunkoncernens skuldsättningsgrad (nettolåneskuld i förhållande till totala
intäkter) ska år 2025 uppgå till högst 100 procent
● Utifrån inriktningsmål och nyckeltal ska kommunen samlat bedöma att trenden
för utvecklingen är oförändrad eller förbättrad.
● Kommunala bolag följer ägardirektiven.
För att följa kommunens ekonomiska utveckling över tid finns nyckeltal med
bedömning av långsiktig trend i tabellen nedan.

Nyckeltal med beskrivning

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar, andel (%)

177.9

-55.0

27.2

35,6

40

36

Skattesats till kommun, (%)

22.64

22.64

22.64

23,59

23,59

23,24

Soliditet kommun, (%)

34.2

29.1

21.9

22,7

20,7

20,2

Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag
kommun, (%)

2.7

-5.4

-2.4

1,7

2,5

0,9
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Trend

Trygghet, delaktighet och livslångt lärande
Inriktningsmål
- Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och
samhällslivet.
- Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet.

En bra start i livet
Vårt arbete med jämlika livsvillkor fortsätter. En av de viktigaste insatserna är att
skapa trygga miljöer som stärker en bra start i livet. Att rusta våra barn och unga i
åldrarna 0-19 år är den bästa investeringen för framtiden.
Barn, unga och unga vuxna som löper risk att fara illa på grund av social
problematik och ohälsa ska fångas upp tidigt. Det ska ske genom proaktiva,
gränsöverskridande och samordnade insatser mellan närliggande kommuner som
bidrar till en god och jämlik hälsa. Skolan spelar här en viktig roll genom sitt
uppdrag och kommunens strävan om att alla 19-åringar ska lämna våra
verksamheter som självständiga, trygga och kunskapsfyllda individer.

Jämställda livsvillkor
Utanförskap ska stävjas och vuxnas möjligheter till egen försörjning stärkas. I
Timrå finns det fortfarande betydande skillnader i livsvillkor vad gäller inkomst.
Ekonomiska problem eller låg ekonomisk status kan påverka föräldrars och deras
barns hälsa, sociala relationer och skolresultat negativt. Det är i familjen som barn
och unga får den grundläggande trygghet som behövs för att kunna utveckla sina
möjligheter fullt ut.
För att uppnå trygga och attraktiva boende- och livsmiljöer krävs det också ett
arbete som ska sträva efter att motverka våld och förtryck i nära relationer.
Utgångspunkten ska vara en nollvision för detta. Insatser sker i det allmännyttiga
bostadsbolaget – huskurage – med informationskampanjer och aktiva insatser i
samhällsområden. Den fördjupade samverkan mellan nämndernas verksamheter för
att tidigt vidta åtgärder, inte minst med utgångspunkt i kontakten med barnen i
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tidiga åldrar, ska fortsätta med inriktningen att förebygga uppkomsten av samt
snabbt agera på våld i nära relationer. Rådet för trygghet och hälsa och
folkhälsoarbetet ska i samverkan med regionala initiativ samt berörda myndigheter
arbeta förebyggande inom området.
I Timrå finns ett ökat avancerat missbruk bland unga där motivationen till egen
förändring är låg. När det gäller narkotikasituationen bland unga specifikt, och
folkhälsa samt psykisk ohälsa bland unga generellt, finns en stor utmaning i att hitta
samverkansformer som genomsyrar hela samhället. Det gäller exempelvis hur skola,
socialtjänst och polis kan samverka på allt bättre sätt med hänsyn till rådande
sekretessregler. Ett annat identifierat, viktigt insatsområde är att barn och unga har en
ordnad och trygg fritid.
Utifrån ett funktionshinderperspektiv behövs ett utvecklingsarbete för att utöka
möjligheten att kunna delta i aktiviteter utifrån sina individuella förutsättningar.
Där det är möjligt även uppmuntra och möjliggöra till vidareutbildning, vilket i sin
tur ger en högre inkomst på sikt och ett självständigare liv. Timrå kommun har ett
mindre antal boendeplatser fördelade på ett fåtal boenden och det är därför en
återkommande utmaning att matcha personers individuella behov med boendenas
utformning och inriktning.

Likvärdig utbildning
En lyckad skolgång är nyckeln till ett lyckat liv och en utveckling av vårt samhälle.
Alla elever ska nå kunskapsmålen. På så vis får de förutsättningar att skapa sig ett
gott och ett självständigt liv. Därför ska vårt arbete med välskött skola och
förbättrade resultat fortsätta. Genom välskötthet, analys av resultaten samt med rätt
insatser ger vi alla barn likvärdiga förutsättningar att nå målen. Via skolans
digitalisering får alla barn och elever tillgång till digital kunskap och stöd för
digitalt lärande. Att fortsätta det framgångsrika arbetet inom skolan bidrar till att
fler väljer skolor i Timrå och att attraktiviteten stärks.

Inflytande och delaktighet
Fler, framförallt barn och unga, behöver göras mer delaktiga i kommunens
utveckling, med möjlighet att ge sina perspektiv och kunna påverka utvecklingen
framåt. Graden av kvalitet i en kommunens offentliga förvaltning, alltså
opartiskhet, saklighet och likabehandling påverkar förekomsten av tillit i samhället.
Med en tidig dialog och rådgivning till medborgare, företag och besökare bidrar
kommunen med en kunskapsöverföring inom olika områden.
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Åldras med värdighet
Vi står inför en förändrad befolkningsstruktur med allt fler äldre personer över 80
år. Det ställer större krav på vår förmåga att möta upp med förebyggande insatser
som gör att fler kan leva ett fritt, aktivt och oberoende liv långt upp i åldrarna.
Äldre som är beroende av samhällets stöd ska ha tillgång till äldreomsorg, som
möter var och ens behov och förutsättningar. En tryggad kompetensförsörjning, ett
utvecklat samarbete med andra aktörer i en god och nära vård och framväxten av
nya arbetssätt är särskilt viktiga insatser för att vi ska kunna möta det.

Uppdrag
Likvärdig utbildning för möjlighet till bra livsvillkor

Minskad
segregation
och ökad
integration

Att låta
barnen gå
först

Arbetslösheten bland ungdomar är högre i Timrå jämfört med länet och riket. En
förutsättning för att kunna etablera sig i arbetslivet och på sikt få en egen
försörjning är att barn och elever fullföljer grundskola och gymnasiet med
godkända betyg. Om barn och elever inte når ett lärande på lika villkor finns det
risk för ökade sociala skillnader och att inte integreras i samhällslivet på lika
villkor.
Att barn och unga motionerar regelbundet är bra både för folkhälsan men även för
lärande i skolan. Under pandemin har deltagande i idrottsföreningars aktiviteter
gått ner. Kultur är en annan viktig faktor som alla barn ska ha rätt till för att
kunna utvecklas och på sikt kunna delta i samhällslivet. Satsningar på kultur och
fritidsaktiviteter för alla barn och unga är viktiga faktorer för att minska de
socioekonomiska skillnaderna.
Uppdragets innehåll
Erbjuda barn och ungdomar en trygg och lärorik miljö så att de kan utveckla sina
förmågor och kunskaper varje dag. Timrå grundskola och gymnasium har haft en
positiv utveckling de senaste åren och det är viktigt att fortsätta detta
utvecklingsarbete och att förskola/skolan får fokusera på sitt inre arbete så att det
skapas stabila resultat över tid.
Det som identifierats som viktiga områden att arbeta med utifrån förskola/skolans
systematiska kvalitetsarbete är att motverka skolfrånvaro, förbättrade kunskaper i
matematik samt särskilda satsningar hos socioekonomiskt svaga grupper.
Förskolan/skolan behöver ha ändamålsenliga lokaler.
19

Att fortsätta arbeta med olika kulturella aktiviteter för elever i skolan är en del i att
ge elever goda förutsättningar att utvecklas till självständiga individer t ex genom
att pröva eller ta del av olika kulturella uttrycksformer.
För att öka hälsan hos barn och unga behöver kommunen ge möjligheter till
spontanidrott i närmiljön och andra satsningar för att öka de ungas fysiska
aktivitet.
För att klara detta krävs samverkan både intern och externt.
Vilken effekt vill vi se?
● Att högre andel elever från grundskolan når gymnasiebehörighet och att
bibehålla andelen elever som når gymnasieexamen.
● Fler väljer förskolor/skolor i Timrå och att kommunen som attraktiv plats
stärks.
● Bryta trenden med färre barn och ungdomar som deltar i fritidsaktiviteter.
● Faktiska motionsmöjligheter finns i särskilda utsatta områden.
● Bibehålla och fördjupa samverkan gällande kulturaktiviteter.
Uppföljning av uppdraget
Uppdra till berörda nämnder att ta fram mått för uppföljning av uppdraget.
Medverkande nämnder
Barn- och utbildningsnämnden, Kultur och tekniknämnden.

Tidig upptäckt och tidiga åtgärder för barn,
unga och unga vuxna med ökad risk för ohälsa,
otrygghet och socioekonomisk problematik

Minskad
segregation
och ökad
integration

Att låta
barnen gå
först

Uppdraget syftar till att tidigt upptäcka och sätta in proaktiva insatser för barn,
unga och unga vuxna som riskerar att fara illa på grund av ohälsa och social
problematik. Arbetet ska ske både inom förskola/skola, socialtjänsten, kultur och
teknik samt kommunstyrelsen.
Inom förskola och skola är det viktigt med tidiga insatser för att snabbt fånga upp
de behov som varje enskild elev så att de får rätt stöd i rätt tid för att kunna lyckas
i skolan. Viktigt med samverkan med socialtjänsten och Regionen för att
barnet/eleven ska få rätt stöd.
Att barn och unga har en meningsfull fritid bidrar till att öka det fysiska och
psykiska måendet.
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Socialtjänsten har under de senaste åren arbetat aktivt med att minska andelen barn
i hushåll som uppbär försörjningsstöd. Det arbetet behöver fortsätta så att det
sociala arvet bryts. Barn som växer upp i familjer med långvarigt
försörjningsstödsberoende har större risk att utsättas för social problematik både
tidigt i livet och i vuxenlivet. Detta kan i sin tur påverka barnens skolgång och att
de inte går ut skolan med godkända betyg, som är en förutsättning för att kunna få
ett arbete och bli självförsörjande när de blir vuxna.
Proaktiva och tidiga insatser i livet minskar kostnaden för samhället i jämförelse
med dyra och reaktiva lösningar och placeringar av barn kan undvikas.
Uppdragets innehåll
Kommunen erbjuder sina medborgare en trygg, lärorik miljö där barn och elever
kan utveckla sina förmågor och kunskaper varje dag så att de klarar
kunskapsmålen.
För att lyckas med detta behöver vissa barn/elever, genom både förebyggande
insatser till föräldrar samt tidig upptäckt av barns behov, stöd från både
socialtjänsten och barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med externa
aktörer såsom Regionen. Alla barn ska få förutsättningar att leva ett självständigt
liv, känna trygghet och vara integrerade i samhället.
Utveckla samarbetet med Regionen för att minska risken att barn och unga far illa.
Fortsätta arbetet med att minska förtryck och våld i nära relationer.
För att klara detta krävs samverkan både intern och externt.
Vilken effekt vill vi se?
● Att högre andel elever från grundskolan når gymnasiebehörighet och att
bibehålla andelen elever som når gymnasieexamen.
● Bromsa den negativa utvecklingen av droganvändning bland unga.
● Vända den negativa trenden kring barns deltagande i idrottsföreningar 13-16 år.
Uppföljning av uppdraget
Uppdra till berörda nämnder att ta fram mått för uppföljning av uppdraget.
Medverkande nämnder
Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kultur och tekniknämnden,
Miljö- och byggnadsnämnden, Kommunstyrelsen.
Åldras
med
värdighet
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Det goda åldrandet samt god och nära vård
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 markant.
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.
Uppdraget syftar till att möta den demografiska utmaningen med en stor ökning av
äldre och stora volymökningar inom särskilt hemtjänsten. Det sker i samverkan,
internt och externt, för att möjliggöra för äldre i Timrå att få en äldreomsorg med
hög kvalitet samt åldras med värdighet och stolthet. Det är av stor vikt att arbeta
förebyggande så att de äldre bibehåller ett aktivt liv för god hälsa och kan fortsätta
delta i samhällslivet.
Uppdragets innehåll
All vård och omsorg utgår ifrån den enskildes behov och förutsättningar.
Kommunen ska ha en verksamhet med hög kvalitet där den enskilde och anhöriga
känner delaktighet och trygghet.
Tillsammans med andra kommuner i länet och lokalt utveckla en god och nära
vård för våra äldre med fokus på brukarnytta, digitaliserade arbetssätt och
hälsofrämjande och förebyggande insatser. Det är av stor vikt att de äldre mår bra
och kan ha ett aktivt liv. Därigenom fördröjs behovet av samhällets stöd och den
äldre kan fortsätta leva ett självständigt liv.
Tillgodose behovet av bostäder som gör att äldre kan bo kvar hemma längre, fler
boendeplatser samt bostadsanpassning i befintliga bostäder. Fortsätta planera för
byggandet av ett Äldreomsorgscenter.
Förutsättningen för en god och nära omsorg är att kommunens äldreboenden och
framtida trygghetsboenden ska etableras i hela kommunen. Detta för att de som
vill bo kvar i sitt förra område på landsbygden ska kunna göra det.
Kosten är viktig för att bibehålla hälsan och därför är det viktigt med goda och
näringsriktiga måltider.
För att klara detta krävs samverkan både intern och externt.
Vilken effekt vill vi se?
● En ökad nöjdhet hos de med insatser från äldreomsorgen.
● En ökad trygghet hos de med insatser från äldreomsorgen.
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● Förskjuta behovet av äldreomsorgsinsatser, procentuell andel av de äldre som
har insatser utifrån invånarantalet.
● Tillgodose behovet av rätt bostad för äldre.
Uppföljning av uppdraget
Uppdra till berörda nämnder att ta fram mått för uppföljning av uppdraget.
Medverkande nämnder
Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och tekniknämnden,
Miljö- och byggnadsnämnden.

Nyckeltal för inriktningsmålen
Nyckeltal med beskrivning
Aktualiseringar avseende barn och ungdomar 0-18 år inom
socialtjänst, antal
Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd,
andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende
och trygghet, andel (%)
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande,
förtroende och trygghet, andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och
önskemål, andel (%
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter
och önskemål, andel (%
Ekonomiskt utsatta äldre 65+, andel (%)

2017

2018

2019

2020

2021

689

560

692

1024

1362

7.2

7.2

6,3

5,7

37

45

41

saknas

saknas

31

28

25

saknas

saknas

saknas

saknas

saknas

saknas

15.7

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)
Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen,
hemkommun, andel (%)
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel
(%)
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel
(%)
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)

15,4

80.3

72,7

75.6

73

77,9

89,3

88,9

86,5

89,8

72.2

59.7

58.3

70,2

8.3

8.4

9,2

7,7

33

32

31

19.4

12

12,7

18.3

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)

57

74
82,3
75,9

31

58

58

Ohälsotal, dagar

33.6

27.8

26.1

26

25,9

Valdeltagande i senaste kommunalvalet, andel (%)

84.0

85.8

85.8

85,8

85,8

30.4

37.7

40,8

39,3

38,3

18030

18060

17979

17963

17923

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel
(%)
Invånare, totalt, antal

Trend

Mätnin
g 2022
Mätnin
g 2022
Mätnin
g 2022
Mätnin
g 2022

12,2

80,6

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)
Invånare 18-64 år med låg inkomst, andel (%)

14.8

2022
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Tillväxt, sysselsättning och arbete
Inriktningsmål
- Stärkt entreprenörskap och växande näringsliv.
- Fler i arbete.

Nya och växande företag
Timrå har vuxit över tid och tillväxten i företag är ett uttryck för det. Vårt arbete
med att erbjuda en företagsservice som är bland den bästa i Sverige och ytterligare
förbättra näringslivsklimatet fortsätter för att fler företag ska välja att verka och
utvecklas i Timrå. Att erbjuda tillgång till såväl mark för boende och
näringsverksamhet som kvalitativa välfärdstjänster är prioriterade insatser för vår
förmåga att vara en attraktiv, växande kommun.

Entreprenörskap, företagsamhet och besöksnäring
För att möta utmaningen med generationsskiften i företag i kombination med en
låg företagsamhet i kommunen stärker vi ungt entreprenörskap. Genom att förena
Timrås goda arbete med företagsklimat och samarbete med skolan kommer fler
unga uppmuntras att se företagande och entreprenörskap som en möjlighet.
Ett centralt område med hög tillväxtpotential och nyskapade arbetstillfällen är
besöksnäringen. Det kan stärka företagsamheten i kommunen. Besöksnäringens
potential för tillväxt och arbetstillfällen är underutvecklat. Här finns
förutsättningar för stärkt attraktionskraft, tillväxt i företag och arbetstillfällen för
unga. Ett utvecklat samarbete med andra kommuner i vår region – gemensamt
attraktiv destination – är ett viktigt insatsområde.

Samverkan gällande arbete för fler till arbete och studier.
En prioritering för de kommande åren är att fler ska komma i arbete, då alltför
många saknar egen stadigvarande försörjning. Arbetslösheten minskade under 2021
inte i samma omfattning som i länet och övriga riket. Tyvärr ökade arbetslösheten
under hösten 2021 och då framför allt hos de yngre och de långtidsarbetslösa. I
samverkan med näringslivet ska vi hitta möjligheter för att få fler personer i egen
försörjning och näringslivet får tillgång till rätt kompetens för att kunna utveckla
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sina verksamheter, på kort och lång sikt. 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.
Det är många aktörer inom och utanför kommunen som aktivt behöver delta i
arbetet. Samarbete är ett nyckelord för att lyckas med uppgiften, där var och en
bidrar för att nå gemensamt resultat. Här är det exempelvis viktigt att arbetet
formeras i samklang med kommunens tillväxtarbete. Kommunens vuxenutbildning
har reformerats för att ytterligare stödja individens inträde på arbetsmarknaden och
för att skapa en bättre matchning. Arbetet ska fortsätta utvecklas.
Genom att inom kommunens vuxenutbildning, sociala verksamhet och
tillväxtarbete samordnat fokusera på att stödja individer in i studier och insatser
som leder till stadigvarande egen försörjning kan kostnaden för kommunen
samtidigt minska. Skatteintäkterna ökar samtidigt som kostnaden för kommunala
arbetsmarknadsåtgärder sjunker.
Den samverkan som etablerats under de senaste åren både internt inom kommunen
och externt skapar förutsättningar för realistiska val hos ungdomar, nyanlända och
arbetssökande som ska träda in på eller börja om på arbetsmarknaden. Det
möjliggör egen försörjning för individen och rätt kompetens för arbetsgivaren.

Hållbart samhällsbyggande
Timrås demografiska utveckling och inriktningen om att växa gör avtryck på vår
förmåga att planera och utforma samhället för att möta behovet av kvalitativ
välfärd. Med fler invånare i barnafödande åldrar och fler äldre invånare år 2035
påverkas behovet av platser i förskola och skola samt särskilt boende.
Vi ska ha en hållbar samhällsplanering som möter behov på rätt plats och vid rätt
tillfälle. Våra verksamheter ska ha tillgång till ändamålsenliga och kostnadseffektiva
lokaler för att kunna utföra sina välfärdsuppdrag på bästa sätt. En långsiktigt
grundad planering av vårt samhälle i kombination med balanserat underhåll av
verksamhetslokaler är inriktningen för arbetet de kommande åren. Gemensamma
lokallösningar och samnyttjande av resurser ska eftersträvas för att ytterst minska
kostnaden för våra medborgare.
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Uppdrag
Fortsatt främja ett växande Timrå

Samhällsbyggande för
ett växande
Timrå

Enligt Översiktsplanen är målet att befolkningen ska öka till minst 19 000 år 2025
och till 20 000 år 2035. För att möjliggöra detta så måste kommunen bl a kunna
erbjuda mark i attraktiva lägen för befintliga företag som vill växa och nya företag
som vill etablera sig i kommunen samt skapa attraktiva boendemiljöer i olika
områden.
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 under de senaste åren haft en svag befolkningsutveckling. Forskningen
visar att en avgörande faktor för att människor ska flytta är arbete. Detta innebär
att företagsamheten behöver utvecklas i Timrå och en riktigt stor företagsetablering
med många arbetstillfällen är avgörande för Timrås utveckling både sett till
befolkningsutveckling och skatteintäkter.
Uppdragets innehåll
Uppdraget innefattar att skapa en samlad förmåga och ett hållbart
samhällsbyggande som hushåller med mark- och vattenresurser och samtidigt möter
behoven av samhällsfastigheter, industrimark och privata fastigheter för ett växande
och attraktivt Timrå. Kommunen behöver inrikta och prioritera fortsatt arbete med
att möjliggöra en etablering av en storskalig energiintensiv industri med tusentals
arbetstillfällen för att vända den negativa befolkningsutvecklingen och öka
skatteintäkterna i syfte att klara framtida utmaningar kring välfärden. Det kräver
att bostadsbyggandet fortsätter och att det skapas bostäder även för de målgrupper
som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Att upprätthålla samma höga
nivå på företagsklimatet till alla företag är fortsatt prioriterat.
Utifrån ovanstående satsningar behöver en aktualisering av översiktsplanen göras
under planperioden.
Den demografiska utmaningen samt verksamheternas förändrade behov vad gäller
lokaler innebär att nämndernas gemensamma arbete med genomförandet av
beslutad lokalresursplan behöver fortsätta med de resurser som finns tillgängliga.
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För att klara detta krävs samverkan både intern och externt. Det är av stor vikt att
det arbete som redan startats får fortsätta och redan beslutade satsningar ska
genomföras istället för att nya satsningar prioriteras.
Vilken effekt vill vi se?
●
●
●
●
●

Ett växande näringsliv med fler arbetstillfällen och fler i arbete.
Bibehålla ett starkt företagsklimat.
Vända den negativa trenden kring befolkningsutvecklingen.
Möjliggöra för fler bostäder.
Aktuell översiktsplan för mark och vattenanvändning har antagits under
planperioden.

Uppföljning av uppdraget
Uppdra till berörda nämnder att ta fram mått för uppföljning av uppdraget.
Medverkande nämnder
Kommunstyrelsen, Miljö- och byggnadsnämnden, Kultur- och tekniknämnden,
Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden.

Nyckeltal för inriktningsmålen
Nyckeltal med beskrivning

2017

2018

2019

2020

Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av bef.

5.4

5.5

5.6

6.6

Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal

406

572

442

294

Egenföretagare, antal

671

641

670

662

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år
tidigare, andel (%)

36

55

52

Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking

50

50

35

28

Förvärvsarbetande totalt kommun, antal

8 620

8 589

8 697

8551

Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)

9.4

10.2

9,7

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera
(status efter 90 dagar), andel (%)

35

67

47

58

Nyregistrerade företag, antal/1000 invånare

4.1

3.3

4.4

4,8

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter
fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)

40.2

44.6

43,7

2021

2022

171

38
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Trend

Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer
Inriktningsmål:
- Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv.
- En trygg och attraktiv plats för alla.

Boendekommunen Timrå
Det ska vara attraktivt att bo och leva i Timrå. Här ska det erbjudas goda
möjligheter att leva i bra bostäder i trygga, ordnade och attraktiva boendeområden.
Vår ambition är att kommunen ska växa befolkningsmässigt, och för att det ska ske
krävs det att vi håller i arbetet med att förbättra och höja kvaliteten på vår
skolverksamhet, att den kommunala servicen håller en hög nivå och att vi fortsätter
att skapa goda möjligheter till ett rikt och tillgängligt fritidsliv för alla.
Vi arbetar också med att öka möjligheten att bygga åretruntboende på attraktiva
boendelägen längs vår kust. Vi prioriterar ett ökat byggande av flerfamiljsbostäder i
våra attraktiva tätorters och tätortsnära lägen samt att skapa förutsättningar för ett
första boende för unga människor. Viktigt för kommunens attraktivitet är god
mobiltäckning, bra uppkoppling samt fortsatt utbyggnad av bredbandet i hela
kommunen.
Timrå är en plats där det finns goda möjligheter att bo bra och leva gott. Här kan
man växa och utvecklas genom hela livet. Utifrån den genomförda
varumärkesundersökningen så konstateras att fler i Timrå rekommenderar platsen
för inflyttning i jämförelse med snittet i riket. När medborgarna ser till kommunen
som helhet så tycker en hög andel av kommunens invånare att Timrå är en mycket
eller ganska bra plats att leva och bo på, jämfört i riket och många kan
rekommendera andra att flytta till Timrå. En hög andel är stolt över Timrå som
plats. Det medborgarna vill ska prioriteras, för att Timrå fortsättningsvis ska vara
en attraktiv plats, är trygghet, möjligheter till arbete, fungerande äldreomsorg, en
fungerande kollektivtrafik och ett varierat utbud av bostäder.
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Miljö
För ett ekologiskt hållbart livfortsätter vår strävan efter ett samhälle fritt från gifter
och fossila bränslen med förmåga till effektiv resursanvändning. Vi vill bidra till att
fossila bränslen successivt ersätts av förnybara alternativ för fastigheter, resor och
transporter, samt att vi i större utsträckning ökar användningen av den distansfria
teknikens möjligheter för att främja tillgänglighet, miljö och hälsa.

Betydelsen av kultur, fritid och aktiva medborgare
I Timrå ska det finnas goda möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid, med
tillgång till kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter. Här prioriteras särskilt insatser
som skapar bra närmiljöer med trygga och ordnade mötesplatser för barn och
unga, särskilt för yngre åldrar och tidiga tonår. För att lyckas med detta måste vi i
högre grad än tidigare samverka och samarbeta med den ideella sektorn.
Ett utbud av kultur och meningsfulla fritidsaktiviteter för alla ungdomar, särskilt
för idag underrepresenterade grupper, där vi ska främja folkhälsa och fysisk
aktivitet samt förebygga uppkomst av kriminella värderingar och beteenden i unga
åldrar.
Timrå kommun har en god uppbyggd struktur för att barn och unga ska kunna
delta eller uppleva kultur under skoldagen. Samtidigt är vi i behov av fler
mötesplatser för barn i åldrarna 9-12 år. I åstadkommandet av dessa spelar
föreningslivet en central roll.

Nyckeltal för inriktningsmålen
Nyckeltal med beskrivning

2017

2018

2019

2020

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%)

63.6

66,1

69,8

Bostäder totalt, antal/1000 inv.

479

480

488

491

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 13-16 år

50

48

46

39

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)

25

25

24

24

33

29

24

21

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl.
biologisk behandling, andel (%)
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)

26

24

Nöjd Medborgar-Index – Helheten från
medborgarundersökningen
Nöjd Inflytande-Index – Helheten från
medborgarundersökningen: Möjligheten till insyn och
inflytande i kommunen
Skyddad natur totalt, andel (%)

1.3

1.3

1,3

1,3

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%)

67.3

76.5

79.7

84

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv.

6.15

7,86

6,96

2021

2022

493
24

25

86,2

Medborgare rekommenderar andra som inte bor här att flytta
till Timrå, andel (%)

68

Hur bra Timrå kommun sköter sina verksamheter, andel (%)

89

29

Trend
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Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare
För att nå kommunens vision och mål och skapa största möjliga värde för
medborgare, företag och besökare har vi de mest värdefulla tillgångarna i våra
chefer och medarbetare. Vi är en attraktiv arbetsplats som driver samhällets
utveckling framåt.

Nycklar för framgång
För att Timrå kommun även i fortsättningen ska kunna erbjuda tjänster med god
kvalitet och skapa en bättre välfärd som möter nya behov med begränsade
ekonomiska resurser är medarbetarna vår tillgång. Viktiga nycklar för att lyckas är
förmågan att ta tillvara medarbetarnas engagemang och glädje över att få arbeta
med våra medborgare, samt värna om den goda utvecklingen vi har för ett hållbart
arbetsliv. Vi behöver också arbeta vidare med att vara den attraktiva arbetsgivaren
som med bra arbetsvillkor och goda utvecklingsmöjligheter behåller och fångar den
kompetens som kommunens uppdrag behöver.
Det hållbara medarbetarengagemanget (HME) är fortsatt högt och något vi ska
värna om att behålla. En särskild utmaning för planperioden är att arbetsrelaterad
utmattning och sjukfrånvaron har ökat under pandemiåren 2020-2022. Dessutom
behöver vi arbeta med förankring av styrmodellens mål bland medarbetarna så att
det blir tydligt med den röda tråden från kommunfullmäktiges mål och intentioner
ner till nämndernas egna verksamhetsplaner och medarbetarnas dagliga arbete.

Nyckeltal
Nyckeltal med beskrivning
Avgångna tillsvidareanställda under året, kommunalt anställda,
andel (%)
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen Ledarskapsindex
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen Motivationsindex
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen Styrningsindex

2017

2018

2019

2020

2021

12

9

9

9

6,7

83

76

84

79

80

83

76

83

78

79

83

77

84

78

80

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex

83

76

84

78

80

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)

7.2

5.8

5.5

6.5

6.6

Tillsvidareanställda månadsavlönade, kommunalt anställda,
andel (%)

73

74

78

78

93

2022
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Trend

Budgetförutsättningar för Timrå kommun
Kommunens budgetförutsättningar för åren 2023-2025 baseras dels på SKR:s
information i cirkulär (senaste nr 2022:15), och dels på uppgifter från kommunens
egen analys av utfall av 2021.
Allmänt i kommunsektorn finns förväntningar på att riksdagen kommer att skjuta
till resurser till kommunsektorn, t ex för att stödja konjunkturen, men även
farhågor att skatteintäkternas ökningstakt kommer att avta samtidigt som
kostnaderna kan komma att ökar inom vissa kommunala välfärdsområden som
exempelvis äldreomsorgen genom den demografiska utvecklingen.
Vissa antaganden om löneutveckling, prisförändringar med mera kommer från
bedömningar som gäller för kommunsektorn som helhet. Kommunen har för 2023
fått en betydande ökning av kostnader för sociala avgifter pga. nytt pensionsavtal.
Vidare har antagits att kommunens befintliga åtaganden i allt väsentligt ska fortgå
även under kommande år där vissa nettokostnadskonsekvenser kommer under år 2
och 3 under budgetperioden.
Viktiga antaganden för budgetförutsättningar 2023-2025:
● Skattesats som beslutades inför 2022, 23,24 kr, ligger till grund för förslaget.
● Befolkningsantagande är 18 000 invånare under respektive år 2023-2025.
● Sociala avgifter har beräknats till 42,7% av lönesumman.

Känslighetsanalys
En känslighetsanalys är upprättad som ett sätt att beskriva omvärldens påverkan på
Timrå kommuns ekonomi. Vissa faktorer ligger inom kommunens kontroll och
andra ligger utanför, direkt eller indirekt. Uppgifterna baseras på 2021 års prisnivå.
Följande ekonomiska effekt får nedanstående förändringar:
Känslighetsanalys

MNKR

Skatteförändring med 50 öre

22

Löneökning med 2,5 procent

20

Prisförändring med 1 procent

4
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Resultatbudget
Resultatbudgeten anger beräknade intäkter och kostnader som kommunen bedöms
ha utifrån nuvarande nivå och med kända förändringar samt uppräkningar. Årets
resultat anger den positiva avvikelse som kommunen ska ha för att uppnå kravet på
god ekonomisk hushållning. Det finns viss osäkerhet i prognosen för 2023
beroende på kriget i Ukraina och dess påverkan på konjunktur, prisutveckling mm
som påverkar kommunens kostnader och i sin förlängning utvecklingen av
skatteintäkterna. Utifrån den analys som Annika Wallenskog, SKR har gjort så bör
Timrå kommun ha ett resultat på minst 2,5 procent för att klara de
investeringssatsningar som finns planerade kommande år. Bedömningen är att
Timrå kommun långsiktigt måste ha ett resultat på 2 procent motsvarande ca 25
mnkr men det ekonomiska läget bedöms för närvarande inte medge ett resultat på
2 procent vid planering och genomförande, enligt nu kända förutsättningar. För
2023 nöjer vi oss med 1 procent motsvarande 12,8 mnkr med hänvisning till det
ekonomiska läget. Om ytterligare medel tillkommer från regeringsbudgeten bör
dessa läggas på resultatet så att kommunen når det långsiktigt uppsatta målet för
god ekonomisk hushållning på 2 % och kommunen klarar av att amortera på lån
för prioriterade investeringar.
Resultatbudget
RESULTATBUDGET 2022-2025 (mnkr)
BUDGET 2022

Budget 2023

PLAN 2024

PLAN 2025

200,0

238,8

200,0

200,0

-1 339,2

-1 416,8

-1 414,0

-1 453,0

-50,0

-63,0

-65,0

-68,0

-1 189,2

-1 241,0

-1 279,0

-1 321,0

Skatteintäkter

961,0

1 009,0

1 046,0

1 083,0

Generella statsbidrag/utjämning (Not 2)

241,7

248,3

250,5

256,0

13,5

16,3

17,5

18,0

2,5

2,5

2,5

2,5

Finansiella kostnader

-5,5

-6,0

-7,0

-7,0

Resultat efter finansiella poster

10,5

12,8

13,0

13,5

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader (Not 1)
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

Extraordinära poster
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ÅRETS RESULTAT

10,5

12,8

13,0

Fördelning av budget till verksamhet/nämnder
Utrymmet för fördelning 2023 har gjorts med utgångspunkt i inriktningsmål,
fokusområden, uppdrag till nämnder och den effekt som önskas. Politiskt
prioriterade uppdrag i gemensam beredning har varit vägledande,
angelägenhetsgraden har påverkat fördelningen av medel. Det finns inga frigjorda
medel för extra och nya satsningar. Kommunens resurser genom skatteintäkterna är
avhängigt av att skatteunderlaget ökar, ökningstakten är inte tillräckligt hög
beroende på att antalet arbetade timmar inte ökar särskilt mycket och att antalet i
ej förvärvsarbetande ålder ökar kraftigt. Inte minst är andelen äldre och i behov av
stöd kostnadsdrivande. Det innebär att prioriterade inriktningar och uppdrag
resurssätts inom nämndernas ramar och inte med särskilda och nya satsningar.
Antagande för plan 2023 är att intäkts- och kostnadsökningen är 2 % och
löneökningen planeras bli 2,2 procent. Avskrivningarna beräknas linjärt från
planerad budget 2022 och justeras utifrån investeringsbudget och utfall för
verksamhetsplan och budget 2022 och kända aktiveringar av stora projekt.
Posten ”Kommunstyrelsens oförutsedda” är medel som inte har fördelats och som
kan användas till extra tilldelning för projekt, förstudier eller tillkommande behov
inom hela den kommunala verksamheten och organisationen.
I budget för 2023 har dels framtidsfondens 18,8 mnkr tagits i anspråk, samt
medtagit intäkt med 20 mnkr från kammarkollegiet utifrån pågående åtgärder med
ekonomi i balans. Då ett nytt pensionsavtal har upprättats med start 2023 så
innebär det att kommunen fått en kostnadsökning på 18,5 mnkr men 13,0 mnkr
inte var med i gemensam beredning 2. Detta innebär att förslaget ligger på ett
resultat på 2,8 mnkr men målbilden är fortsatt att kommunen ska ha ett resultat på
minst 12,5 mnkr för att nå god ekonomisk hushållning.
Utrymmet för tilldelning 2023 har gjorts med utgångspunkt i inriktningsmål,
fokusområden, uppdrag till nämnder och den effekt som önskas. Politiskt
prioriterade uppdrag i gemensam beredning har varit vägledande,
angelägenhetsgraden har påverkat fördelningen av medel.
I gemensam beredning har barnen först och åldras med värdighet beaktats särskilt.
Det innebär att kommunens arbete med ett livslångt lärande fortsatt är högt
prioriterat, med utfallet att en kostnadstäckning för fortsatt arbete med stärkt
resultat via en välskött skolverksamhet tillgodoses. Det innebär även tillkommande
behov på drygt 19 mnkr under 2023 för förändrade volymer och priser. Nämnden
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13,5

får samma resurssättning som 2022, beaktat de volym- och prisförändringar som
skett.
Socialnämnden är den nämnden som tillskjuts medel specifikt för 2023 förutom
den redan utförda uppräckningen av löner och fasta kostnader dessutom har ett
nytt arbetssätt etablerats utifrån lärdomar från pandemin som motsvarar en
kostnadsökning på 10,6 mnkr. Det motiveras av fokusområdet åldras med
värdighet och uppdraget. Den demografiska utmaningen innebär en kraftig ökning
av äldre medborgare och därmed av behovet av fler hemtjänsttimmar som med
tillkommande kostnader för organisation, utrustning och lokaler. Placeringar
beräknas kosta ca 11 mnkr mer och LSS kostnader ökar med ca 5 mnkr. Inom 2022
års budgetram fanns en engångsintäkt på 7,5 mnkr som inte återkommer 2023 som
avsåg ersättning för pandemikostnader den måste beaktas i det behov
socialnämnden har för 2023.
Bolagssfären behöver ytterligare 2,1 mnkr i sin budgetram och kostnaden uppstår
inom räddningstjänsten.
Barn- och utbildningsnämndens volym- och prisförändringar är beaktat med 19,3
mnkr, samtidigt som aktiveringen av investeringen i ett nytt badhus med
driftorganisation innebär en ökad driftkostnad på 9,6 mnkr. Sammantaget har det
försämrat kommunens ekonomiska situation och det är ytterligare ca 10 mnkr som
behöver finansieras 2023 för att nå god ekonomisk hushållning.
För övriga nämnder innebär förslaget bara uppräkning med fasta kostnader för
verksamhet och lön.
För Kultur- och tekniknämnden finns det behov av planering och produktion av
verksamhetslokaler, bostäder och industrimark och där avsätts konkreta
investeringsmedel inkluderat medel för förstudier och utredningar. Med anledning
av redan beslutade tunga investeringar som simhall och förskola har nya
tillkommande satsningar på lokaler och infrastruktur för en aktiv kultur och fritid
däremot begränsats.
Uppdraget Samhällsbyggande för ett växande Timrå påverkar även i marginalen
budgetförslaget. Om inte resultatnivån kan höjas till 2 procent behöver
investeringar prioriteras ner, skjutas framåt i tiden och till kommande planperiod.
Budget per nämnd (mnkr)

Nettobudget 2023

Nettobudget 2022

Kommunstyrelse

-66 146

-63 675

KS bolag/kommunalförbund

-51 380

-49 280

-500

-500

Kommunens oförutsedda
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Barn- och utbildningsnämnd

-512 749

-495 192

Socialnämnd

-512 237

-465 294

-99 890

-92 637

Miljö- och byggnadsnämnd

-9 220

-8 328

Revision

- 1 100

-1 050

1 227 218

1 186 456

12 796

10 500

Kultur- och tekniknämnd

Finansförvaltning
Resultat

Investeringsbudget
Investeringsbudget för 2023 utgår ifrån redan beslutade investeringar från perioden
2020-2024 eftersom flera investeringar sträcker sig flera år framåt i tiden. Alla
investeringar över cirka 66 mnkr kommer innebära att kommunen måste låna
pengar som kommer påverka resultatet kommande år i form av räntekostnad samt
avskrivningar. Kommuninvest har ett tak på lån som motsvarar 109 000
kr/invånare, vilket innebär att Timrå kommun som mest kan låna ca 1,9 miljarder
kronor. I dagsläget(maj-22) har Timrå kommun med bolag en låneskuld på 1100
mnkr samt en pensionsskuld på 480 mnkr totalt 1 580 mnkr. Det finns ett behov
av investeringar kommande år och det är risk för att de inte ryms inom det lånetak
som Kommuninvest har som riktmärke.
Större strategiska investeringar innebär ökade avskrivningskostnader samt
räntekostnader och även ökade driftkostnader, vilket måste beaktas vid stora
investeringssatsningar så att kostnaden för detta täcks i verksamhetens driftsbudget
och bidrar till en budget i balans.
Strategiska och operativa investeringar 2023-2025
INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2023 - 2023 (TKR),

Kultur och tekniknämnden
Förskola 1 Söråker
Brandstation/blåljus
Förskola 2
Söråkerskolan årskurs 6- förstudie
LSS boende - förstudie
Utbyggd gymnasieskola - förstudie
Förskola 3

VP förslag

VP förslag

VP förslag

2023

2024

2025

15 000
44 000
5 000
250
500
250
0

15 000

0

45 000

40 000

5 000

45 000
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Vivstahöjden

15 000

Summa

80 000

65 000

85 000

INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2023 - 2025 (TKR),
VP förslag

VP förslag

VP förslag

2023

2024

2025

Kultur och tekniknämnden
Skola förskola
Pott div invest
Energibesp

1 000
15 000
4 000

1 000
15 000
4 000

1 000
15 000
4 000

Summa

20 000

20 000

20 000

Socialnämnden
Investeringspott
ÄOC

5 000

5 000

5 000
7 650

Summa

5 000

5 000

12 650

Barn- och utbildningsnämnden
Investeringspott

2 200

6 200

2 200

Summa

2 200

6 200

2 200

Kommunstyrelsen
Strategiska markinköp
IT
Allmän investeringar
Krishantering

1 000
14 900
500
1 000

1 000
6 600
500
1 000

1 000
5 000
500
1 000

Summa

17 400

9 100

7 500

Summa

44 600

40 300

42 350

124 600

105 300

127 350

Totalt

Exploateringsbudget

2023

2024

2025

-900

-8 200

-16 500

Utgifter pågående proj

9 300

33 100

16 000

Nettoexploatering

8 400

24 900

-500

Exploatering solhöjden
Inkomster pågående proj
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Effekter i balansräkningen
Tillkommande anläggningstillg

9 300

33 100

16 000

-8 400

-24 900

500

Summa tillgångar

900

8 200

16 500

Exploateringsresultat (eget kapital)

900

8 200

16 500

900

8200

16 500

Kassaförändring
Exploateringsfast

Inkomster att periodisera
Summa eget kap/skulder

Med exploateringsverksamhet avses till att anskaffa, bearbeta och iordningsställa
exploateringsfastighet skall denna klassificeras och värderas som
omsättningstillgång. Gator, parkmark, belysning med mera som kommer att finnas
kvar i kommunens ägo och betjänar exploateringsområdena redovisas som
anläggningstillgångar och ingår i kommunen investeringsredovisning.

Balansbudget 2023-2025
BALANSBUDGET/PLAN 2023 - 2025 (mnkr)

Budget
2022

Budget
2023

Plan
2024

Plan
2025

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader o tekniska anläggningar (inkl pågående)

862,0

926,7

991,1

1 072,4

Maskiner och inventarier

60,0

60,0

60,0

60,0

Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

52,3

52,0

52,0

52,0

974,3

1 038,7

1 103,1

1 184,4

4,4

4,2

4,0

3,8

Förråd/Expl fastigheter

6,0

14,0

14,0

14,0

Kortfristiga fordringar

90,0

90,0

90,0

90,0

Bidrag till infrastruktur
Omsättningstillgångar

Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

50,0

92,0

92,0

92,0

146,0

196,0

196,0

196,0

1 124,7

1 238,9

1 303,1

1 384,2

Budget
2022
227,7

Budget
2023
251,5

Plan
2024
264,5

Plan
2025
278,0

Avsättningar
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Avsättningar för pensioner m.m.
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

112,0
52,0
164,0

125,0
55,0
180,0

128,0
52,0
180,0

130,0
50,0
180,0

483,0
250,0
733,0

557,4
250,0
807,4

608,6
250,0
858,6

676,2
250,0
926,2

1 124,7

1 238,9

1 303,1

1 384,2

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER OCH EGET KAPITAL

Timrå kommuns organisation
Organisation
Timrå kommun är, precis som alla 290 kommuner i landet, en politiskt styrd
organisation. Kommunfullmäktige med sina 41 ledamöter är vald av medborgarna
och det högsta beslutande organet. Kommunens revisorer väljs av fullmäktige för
det lagstyrda uppdraget att granska nämndernas verksamheter.
Kommunstyrelsen är kommunens politiska förvaltningsorgan, med ansvar för att
leda och samordna planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och
verksamheter.
De politiskt tillsatta nämnderna är specialiserade inom olika områden, med ansvar
för att verksamhet bedrivs enligt fullmäktiges mål och riktlinjer samt de föreskrifter
som gäller för verksamheten. Nämnderna ansvarar för den löpande verksamheten
inom kommunen, förbereder ärenden och ser till att fattade beslut genomförs.
Under varje nämnd finns en förvaltning med anställda tjänstepersoner. De tar fram
underlag för beslut, verkställer beslut som nämnden fattar och bedriver övrig
verksamhet som ligger inom nämndens ansvarsområde.
Utöver den gemensamma förvaltningen bedrivs en rad verksamheter i kommunala
bolag och förbund, som Timrå äger helt eller delvis.

Timrå kommuns verksamhetsidé
Tillsammans gör vi det enklare att leva, växa och mötas
Vår verksamhetsidé vägleder oss i arbetet och förmedlar syftet med varför vi finns
till och vilka värden som ska skapas för dem vi finns till för; medborgare, företag
och besökare. Värde skapar vi tillsammans med dem, tillsammans i vår egen
organisation och tillsammans med andra lokala, regionala och nationella parter.
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Uppföljning av privata utförare
Förutom den politiska organisationen med förvaltningar samt kommunala bolag
och förbund utförs även delar av Timrå kommuns verksamhet av privata utförare.
När verksamhet lämnas över till en privat utförare kvarstår kommunens ansvar för
att följa upp verksamheten. Ju mer beroende medborgare är av en verksamhet, desto
större är kravet på uppföljning och kontroll. Det är en viktig princip för att
garantera demokratisk kontroll, god kvalitet och efterlevnad i den kommunala
verksamheten.
För att leva upp till kommunallagens krav har Timrå kommun antagit ett program
för att skapa ett strukturerat arbete, uppföljning och insyn av verksamhet som
överlämnas till sådana utförare. Nämnderna har ansvar för att se till att
verksamheten i egen regi bedrivs enligt mål och riktlinjer som fullmäktige har satt
upp. Detsamma gäller för verksamhet som lämnas över till privat utförare.
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Tjänsteskrivelse
socialförvaltningen
Handläggare

Datum

Diarienummer

Pernilla Ullberg

2022-05-18

SN/2021:65

kommunstyrelsen

Heltidsresan -svar på ny återremiss
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Införliva arbetet med ökad andel heltidstjänster inom ramen för arbetet med
verksamhetsplanering och de ekonomiska ramarna.
2. Frågan om heltid som norm följs upp årligen i samband med årsbokslut.
Ärendet
Kommunfullmäktige gav, som punkt 18 i beslut om budget och verksamhetsberättelse 2019, i
uppdrag till socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden att använda mertidsuttaget som ett
verktyg för omvandling av tjänster från deltid till heltid.
Timrå kommun har sedan 2018 drivit ett projekt gemensamt med Socialförvaltningen och
Kommunal gällande en förstudie kallad Heltidsresan. Projektets förstudie redovisar nuläge, behov
samt tre alternativ med kostnadskalkyler för genomförande av heltidsresan.
Projektets styrgrupp förordade alternativ tre, ett successivt införande av heltid vid nyrekrytering, som
det alternativ som har bäst förutsättningar att nå en hanterbar och lyckad implementering ur ett
kostnadsperspektiv.
Socialnämnden beslutade föreslå alternativ två, att erbjuda arbetstagare som önskat högre
sysselsättningsgrad anställning på heltid samt vid all nyrekrytering och att tillsätta nödvändig
projektorganisation.
Kommunstyrelsen beslutade återremittera ärendet till socialnämnden med uppdrag att återkomma
med en beskrivning av hur heltidsresan kan genomföras inom tilldelad budget.
Projektgruppen lämnade en beskrivning som visade att det inte finns någon möjlighet att avsätta de
nödvändiga medlen för att genomföra starten av Heltidsresan inom tilldelad budget oavsett vilket av
införandealternativen man skulle välja.
Kommunstyrelsen återremitterande ärendet igen till socialnämnden med uppdrag att återkomma med
en tydlig beskrivning av hur andelen heltidsanställda, utifrån tilldelad ekonomisk ram, ska öka.
Socialnämnden har godkänt socialförvaltningens beskrivning, som föreslår att kontinuerligt arbeta
dels med att erbjuda deltidsanställda en högre tjänstgöringsgrad och dels med att öka andelen heltider
bland utlysta tjänster med målsättningen att successivt öka andelen heltidsarbetande bland
medarbetarna. Uppföljning av frågan föreslås ske i samband med årsbokslut och med föreslagna
nyckeltal.
Ärendets tidigare behandling
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1. Kommunstyrelsen beslutade, den 5 oktober 2021 § 303, återremittera uppdraget att
återkomma med en tydlig beskrivning av hur andelen heltidsanställda, utifrån tilldelad ram,
ska öka.
2. Kommunstyrelsen beslutade, den 6 april 2021 § 133, återremittera ärendet med uppdrag till
socialnämnden att, senast oktober 2021, återkomma med en beskrivning av hur heltidsresan
kan genomföras inom tilldelad budget.
Beslutsunderlag
SN 2022-05-17 § 81
Beskrivning av hur heltidsresan kan genomföras inom tilldelad budget
SN 2021-09-14 § 122
Heltidsresan – genomförande inom budget
SN 2021-03-16 § 33
Förstudie Heltidsresan
Protokollsutdrag till
Socialnämnden
Exp

/

Postadress
861 82 Timrå

2022

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
073-2705476

1

Protokollsutdrag
Socialnämnden

Sammanträdesdatum
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§ 81

Heltidsresan - svar på ny återremiss
SN/2021:65

Beslut
Socialnämnden beslutar:
1. Godkänna beskrivning av hur andelen heltidsanställda, utifrån tilldelad ekonomisk ram, ska
öka för överlämnande till kommunstyrelsen.
2. Föreslå kommunstyrelsen att införliva arbetet med ökad andel heltidstjänster inom ramen för
arbetet med verksamhetsplanering och de ekonomiska ramarna.
3. Föreslå kommunstyrelsen att frågan om heltid som norm följs upp årligen i samband med
årsbokslut.
Ärendet
Kommunfullmäktige gav, som punkt 18 i beslut om budget och verksamhetsberättelse 2019, i
uppdrag till socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden att använda mertidsuttaget som ett
verktyg för omvandling av tjänster från deltid till heltid.
Timrå kommun har sedan 2018 drivit ett projekt gemensamt med Socialförvaltningen och
Kommunal gällande en förstudie kallad Heltidsresan. Projektets förstudie redovisar nuläge, behov
samt tre alternativ med kostnadskalkyler för genomförande av heltidsresan.
Projektets styrgrupp förordade alternativ tre, ett successivt införande av heltid vid nyrekrytering, som
det alternativ som har bäst förutsättningar att nå en hanterbar och lyckad implementering ur ett
kostnadsperspektiv.
Socialnämnden beslutade föreslå alternativ två, att erbjuda arbetstagare som önskat högre
sysselsättningsgrad anställning på heltid samt vid all nyrekrytering och att tillsätta nödvändig
projektorganisation.
Kommunstyrelsen beslutade återremittera ärendet till socialnämnden med uppdrag att återkomma
med en beskrivning av hur heltidsresan kan genomföras inom tilldelad budget.
Projektgruppen lämnade en beskrivning som visade att det inte finns någon möjlighet att avsätta de
nödvändiga medlen för att genomföra starten av Heltidsresan inom tilldelad budget oavsett vilket av
införandealternativen man skulle välja.
Kommunstyrelsen återremitterande ärendet igen till socialnämnden med uppdrag att återkomma med
en tydlig beskrivning av hur andelen heltidsanställda, utifrån tilldelad ekonomisk ram, ska öka.
Förvaltningen har lämnat en beskrivning som föreslår att kontinuerligt arbeta dels med att erbjuda
deltidsanställda en högre tjänstgöringsgrad och dels med att öka andelen heltider bland utlysta
tjänster med målsättningen att successivt öka andelen heltidsarbetande bland medarbetarna.
Uppföljning av frågan föreslås ske i samband med årsbokslut och med föreslagna nyckeltal.
Projektledare Linda Gyllenqvist och HR- strateg Magnus Gustafsson deltar i samband med
sammanträdet.
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Ärendets tidigare behandling
SN 2021-09-14 § 122, Heltidsresan – genomförande inom budget
SN 2021-03-16 § 33, Heltidsresan – förstudie
Beslutsunderlag
Beskrivning av hur heltidsresan kan genomföras inom tilldelad budget
KS 2021-10-05 § 303
SN 2021-09-14 § 122
Heltidsresan –genomförande inom budget
KS 2021-04-06 § 133
SN 2021-03-16 § 33
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Heltid
Heltidsresan är ett arbete som beräknas pågå till minst år 2024. Arbetet är ett sätt att säkerställa den
framtida välfärden genom att ta tillvara på den kompetens som finns med hjälp av fler
heltidsanställningar samt att öka jämställdheten i samhället då det är fler kvinnor än män som
arbetar deltid.
Timrå kommun har under perioden 2018-09-06 – 2021-01-20 bedrivit en förstudie för kommunens
Heltidsresa. Förstudiens mål ger ett underlag för beslut om eventuella ändringar i organisation och i
arbetstidsmodeller för att uppnå målet med heltid. Underlaget innehåller en ekonomisk kalkyl och
beslut utifrån utredningens förslag ska fattas av Kommunstyrelsen. Projektets styrgrupp förespråkar
att påbörja heltidsresan med ett successivt införande av heltid genom erbjudande vid nyrekrytering
som det alternativ som har bäst förutsättningar att nå en hanterbar och lyckad implementering ur ett
kostnadsperspektiv. Socialnämnden beslutade föreslå alternativet att erbjuda arbetstagare som önskat
högre sysselsättningsgrad anställning på heltid samt vid all nyrekrytering och att tillsätta nödvändig
projektorganisation.
Kommunstyrelsen beslutade återremittera ärendet till Socialnämnden för att återkomma med en
beskrivning av hur heltidsresan kan genomföras inom tilldelad budget.
Omställningen till heltid är utifrån samtliga av de i förstudien angivna alternativen förenade med
kostnader där det av styrgruppen förordade förslaget är det som kostar minst. Om ett införande ska
rymmas inom givna budgetramar så kräver detta att de ökade kostnaderna för fler heltidsarbetande
kompenseras av minskade kostnader för mertid och vikarier. Projektgruppen visar i förstudien att det
vid ett succesivt genomförande inte går att på ett säkert sätt redogöra för de minskade
vikariatskostnader som ett genomförande kommer att innebära.
Förvaltningen föreslår därför att kontinuerligt arbeta dels med att erbjuda deltidsanställda en högre
tjänstgöringsgrad och dels med att öka andelen heltider bland utlysta tjänster med målsättningen att
successivt öka andelen heltidsarbetande bland medarbetarna.
Detta kan bland annat göras genom en löpande inventering av önskemål om utökad
tjänstgöringsgrad bland medarbetarna och aktivt analysarbete inför förändringar i verksamheten.
Störst fokus bör ligga på att höja tjänstgöringsgrad på befintliga medarbetare. Arbetet med införandet
föreslås vara en av målsättningarna i det ordinarie arbetet med planering av verksamheten och således
rymmas inom tilldelad budget. Att allt fler ska arbeta heltid ska vara ett mål i verksamheten och vid
analysarbete inför förändringar i verksamheten ska detta vara en av de parametrar som vägs in. När
förutsättningar ges ska samtliga verksamheter mer aktivt arbeta i samverkan för att uppnå avtalets
intention avseende heltid för alla. En stor utmaning kommer dock att bli att matcha brukarnas
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behov med rätt bemanning vid rätt tidpunkt och samtidigt erbjuda personalen acceptabla arbetstider.
En bra arbetsmiljö, vikten av återhämtning och en långsiktig hållbarhet är alla viktiga faktorer i
omställningen till en heltidsorganisation.
För att personal ska vilja och orka arbeta till minst 65 års ålder krävs god arbetsmiljö och hållbara
arbetsvillkor. Arbetsmiljö och hållbara arbetsvillkor är även förutsättningar för att kommunen ska
vara en attraktiv arbetsgivare. Förstudien har belyst att en del av de ökade antal arbetstimmar som
heltid som norm skulle innebära endast till en mindre del troligen kommer kunna innebära
minskade kostnader i vikarietimmar. Kostnader för övertidsersättningar kommer också påverkas
genom att fler personer kommer att finnas på plats under större delen av dagen. Behovet av personal
varierar dock över dagen och svårigheten ligger här i att schemamässigt tillgodose brukarnas behov
med för personalen godtagbara arbetstider och en hållbar arbetsmiljö. Det innebär att en övertalighet
utifrån dagens nivåer på grundbemanningen är svår att komma ifrån, vilket kommer att innebära
höjda kostnader. Däremot finns vinster i ett ökat välbefinnande och ett värdigare liv för brukarna.
Uppföljning av frågan föreslås ske i samband med årsbokslut och utgå från följande nyckeltal:







Andel heltidsanställda av totalt antal månadsavlönade.
Andel heltidsarbetande av totalt antal månadsavlönade.
Andel arbetad tid som utförs av timavlönade
Lönekostnader för timavlönade
Kostnader för övertid
Kostnader för utbetald sjuklön

Se även:
Förstudie Heltidsresan
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§ 303

Heltidsresan -Socialnämndens svar på återremiss
KS/2021:165

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Återremittera ärendet med uppdraget att återkomma med en tydlig beskrivning av hur andelen
heltidsanställda, utifrån tilldelad ekonomisk ram, ska öka.
____
Ärendet
Kommunfullmäktige gav, som punkt 18 i beslut om budget och verksamhetsberättelse 2019, i
uppdrag till socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden att använda mertidsuttaget som ett
verktyg för omvandling av tjänster från deltid till heltid.
Timrå kommun har sedan 2018 drivit ett projekt gemensamt med Socialförvaltningen och
Kommunal gällande en förstudie kallad Heltidsresan. Projektets förstudie redovisar nuläge, behov
samt tre alternativ med kostnadskalkyler för genomförande av heltidsresan.
Projektets styrgrupp förordade alternativ tre, ett successivt införande av heltid vid nyrekrytering, som
det alternativ som har bäst förutsättningar att nå en hanterbar och lyckad implementering ur ett
kostnadsperspektiv.
Socialnämnden har beslutat föreslå alternativ två, att erbjuda arbetstagare som önskat högre
sysselsättningsgrad anställning på heltid samt vid all nyrekrytering och att tillsätta nödvändig
projektorganisation.
Kommunstyrelsen beslutade återremittera ärendet till Socialnämnden för att återkomma med en
beskrivning av hur heltidsresan kan genomföras inom tilldelad budget.
Projektgruppen för Heltidsresan har lämnat en beskrivning som godkänts av Socialnämnden.
Beskrivningen visar att det inte finns någon möjlighet att avsätta de nödvändiga medlen för att
genomföra starten av Heltidsresan inom tilldelad budget oavsett vilket av införandealternativen man
skulle välja. I övrigt hänvisas till Socialnämndens tidigare beslut samt förstudien.
Ärendets behandling i sammanträdet
Stefan Dalin (S) och Stig Svedin (V) föreslår att återremittera ärendet med uppdraget att återkomma
med en tydlig beskrivning av hur andelen heltidsanställda, utifrån tilldelad ekonomisk ram, ska öka.
Övriga ledamöter bifaller Stefan Dalin (S) och Stig Svedins (V) föreslag.
Ärendets tidigare behandling
KS 2021-04-06 § 133
Beslutsunderlag
SN 2021-09-14 § 122
SN tjänsteskrivelse 2021-08-26, innehållande beskrivning från projektgruppen
SN 2021-03-16 § 33
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Kommunstyrelsen

Svar på revisionsrapport - Granskning av upphandling - AB Timråbo
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
Ärendet
AB Timråbo har upprättat svar på åtgärder i revisionsrapporten Granskning av upphandling.
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Till
Kommunstyrelsen i Timrå

Åtgärder KPMG rapport Granskning av upphandling
Förslag till beslut
1, att kommunstyrelsen godkänner genomförda åtgärder beslutade av Timråbos styrelse
220519 § 45
Ärendet
KPMG genomförde på uppdrag av lekmannarevisionen i Timrå kommun en särskild
granskning av upphandling inom Timråbo.
Revisionen önskar att styrelsen för AB Timråbo lämnar synpunkter på de slutsatser som finns
redovisade i rapporten senast den 25 april 2022. Av svaret bör det framgå vilka eventuella
åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.
Mot bakgrund av granskning rekommenderar KPMG ägaren och styrelsen att
- att tillse att Timrå kommuns styrdokument formellt antas av bolaget.
- att Timråbos regelverk för inköp/upphandling/avrop ses över både vad gäller riktlinjer för
upphandling och avseende behörighet för inköp. Vi anser vidare att regelverket bör
kompletteras med riktlinjer för jäv.
- att mer regelbundet utvärdera själva upphandlingen i syfte att förbättra förfrågningsunderlag.
- att styrelsen bör som led i sin uppföljning av intern kontroll bedöma risken för fel i
upphandling, och vid behov ta del av genomgången av inköp.
Förslag till åtgärder:
1) Vd uppdras att påtala för ägaren om behovet av att ägarombudet inför varje årsstämma
eller vid annat tillfälle förses med direktiv gällande styrande dokument som ska betraktas som
ägardirektiv och därmed antas på stämma.
2) Uppdra till vd att tillsammans med ledningen utforma förslag på nytt reglemente gällande
upphandling, avrop och attest samt riktlinjer för jäv.
3) Uppdra till vd att tillsammans med kommunens upphandlingsenhet utforma rutin för
utvärdering av upphandling i syfte att förbättra förfrågningsunderlagen.
4) Uppdra till vd att årligen återrapportera bolagets genomgångar av inköp och ramavtal.
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Nedanstående matris är godkänd och beslutad vid styrelsemöte 220519 § 45.
Åtgärd
Vd uppdras att påtala för ägaren om
behovet av att ägarombudet inför
varje årsstämma eller vid annat
tillfälle förses med direktiv gällande
styrande dokument som ska
betraktas som ägardirektiv och
därmed antas på stämma.
Uppdra till vd att tillsammans med
ledningen utforma förslag på nytt
reglemente gällande upphandling,
avrop och attest samt riktlinjer för
jäv.
Uppdra till vd att tillsammans med
kommunens upphandlingsenhet
utforma rutin för utvärdering av
upphandling i syfte att förbättra
förfrågningsunderlagen.

Uppdra till vd att årligen
återrapportera bolagets
genomgångar av inköp och
ramavtal.

Status
Vd och ordförande har
framfört revisionsanmärkningen till KC och
KS via ägarsamrådet. KC har
återkopplat beredning pågår.

Ansvarig
VD

Klart
JA

Vd har för avsikt att
genomföra åtgärder när ny
ledningsgrupp är fulltalig,
samt en gemensam
utbildningsdag under hösten
2022
Samverkan med
upphandlingsenheten och
Sundsvalls kommun är
genomförd i ärendet. Arbetet
sker löpande och är ett
arbete som redan utförs.
Dokumentation sker genom
nytt ffu.
Första rapport sker på
styrelsemöte 220519,
genomgång av inköp över 50
kkr, 2022.

VD

Nej,
planering
pågår.

VD

JA

VD

JA

Ärendets tidigare behandling
Beslut på styrelsemöte i Timråbo 2022-02-16 § 12 samt 2022-05-19 § 45
Beslutsunderlag

Micael Löfqvist
Vd Timråbo
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AB TIMRÅBO
Styrelsemöte

Protokoll
2022-05-19

Plats: Timråbo Terminalvägen 30
Tid: 2022-05-19 kl 13.00-17.00

Närvarande styrelsen
Per Arne Olsson
Pirjo Jonsson
Ronnie Söderlund
Robert Thunfors

ordf
v ordf

Lotta Backman, Vision
Deltagare övriga
Micael Löfqvist
Thomas Svelander
Vanja Aldengård

Beslutsförteckning
§ 31 – 48
31
Mötets öppnande och val av justerare
32
Beslut - Godkännande av föregående protokoll
33
Beslut - Godkännande av dagordning
34
Beslut Instruktion avseende styrelsens arbetsordning
35
Beslut VD-instruktion
36
Beslut Instruktion avseende ekonomisk rapportering
37
Beslut Firmateckning
38
Beslut – Tertialrapport 2022-01—04
39
Beslut – NKI
40
Beslut - Internkontroll delrapport 2022
41
Beslut – Tillfällig ändring uthyrningspolicy
42
Beslut – Projektrapport Söråker
43
Beslut – Projektrapport ÄOC
44
Beslut – Begäran om utökad borgensram för AB Timråbo
45
Beslut – Åtgärder KPMG rapport Granskning av upphandling
46
Rapport – Organisation/rekrytering 2022
47
Övriga frågor och nästa möte
48
Mötet avslutas

AB TIMRÅBO
Styrelsen

2022-05-19

Beslut

§ 31 Mötets öppnande och val av justerare

Ordförande öppnar mötet.

-----------------------------Styrelsen beslutar:
1, Ordförande och Ronnie Söderlund justerar dagens protokoll.

AB TIMRÅBO
Styrelsen

2022-05-19

Beslut

§ 32 Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokoll 2022-03-16

------------------------------Styrelsen beslutar:
1, Godkänna föregående protokoll och lägga det till handlingarna.

AB TIMRÅBO
Styrelsen
Beslut

§ 33 Godkännande av dagordning

------------------------------Styrelsen beslutar:
1, Godkänna dagordningen med tillägg enligt ovan.

2022-05-19

AB TIMRÅBO
Styrelsen

2022-05-19

Beslut

§ 34 Instruktion avseende styrelsens arbetsordning
Överlämnas förslag till instruktion avseende styrelsens arbetsordning.

----------Styrelsen beslutar:
1, Att godkänna styrelsens arbetsordning 20220519

AB TIMRÅBO
Styrelsen
Beslut

§ 35 VD instruktion
Överlämnas förslag till VD instruktion.

----------Styrelsen beslutar:
1, att godkänna Vd instruktion 20220519

2022-05-19

AB TIMRÅBO
Styrelsen

2022-05-19

Beslut

§ 36 Instruktion avseende ekonomisk rapportering
Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation.
I denna instruktion meddelar styrelsen när och hur de uppgifter som behövs för styrelsens
bedömning skall samlas in och rapporteras till styrelsen. Det ankommer på VD att ombesörja
rapporteringen till styrelsen.
VD skall vid ordinarie styrelsesammanträde framlägga ekonomisk och finansiell rapport. Den
ekonomiska rapporten skall lämnas i form av erhållna siffror för berörd period och jämförd med årets
totalbudget samt från och med april månad även en uppdaterad årsprognos.
Rapporterna skall i tillämpliga delar redovisas i form av tertialbokslut, vid styrelsesammanträden
däremellan skall VD redovisa avvikelser av betydelse gentemot budget.
Inför varje kommande verksamhetsår ska VD tillställa styrelsen resultat- investerings- och
likviditetsbudget för det kommande året. Förslag till budgetar skall samordnas med Timrå kommuns
årsplanering.
Förslag till årsredovisning för föregående räkenskapsår skall av VD delges styrelseledamöterna senast
3 månader efter utgången av räkenskapsåret som årsredovisningen avser.
Årligen vid styrelsesammanträde skall styrelsen behandla revisorernas rapport. Därvid skall beaktas
bla revisorernas bedömning av hur bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållande i övrigt kan kontrolleras på ett
betryggande sätt.

----------Styrelsen beslutar:
1, att godkänna instruktionen

AB TIMRÅBO
Styrelsen

2022-05-19

Beslut

§ 37 Firmateckning
Förslag till firmateckning:
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
- ledamöterna
Firman tecknas i förening av
- Löfqvist, Anders Micael
- Olsson, Per Arne
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande
förvaltningsåtgärder.

----------Styrelsen beslutar:
1, Att besluta om firmateckning enligt nedan:
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
- ledamöterna
Firman tecknas i förening av
- Löfqvist, Anders Micael
- Olsson, Per Arne
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande
förvaltningsåtgärder.

AB TIMRÅBO
Styrelsen

2022-05-19

Rapport
§ 38 Tertialrapport 202201-04
Budget

Utfall kkr

Utfall %

Utfall kkr

Årsprogn.

Utfall

2022

22.04

22.04

21.04

2022

2021

122 050

39 683

33%

39 226

121 600

118 327

4 400

1 600

36%

1 611

4 400

4 588

20 000

6 851

34%

6 716

20 000

20 137

3 640

1 179

32%

1 167

3 640

3 492

160

37

23%

-64

160

792

-350

-48

14%

13

-100

-72

149 900

49 302

33%

48 669

149 700

147 264

-20 989

-5 988

29%

-6 055

-20 989

-18 921

Företagsförsäkring

-1 200

-399

33%

-332

-1 200

-1 060

Riskkostnader

-4 600

-1 950

42%

-2 939

-4 600

-7 837

Rörelsens intäkter
Bostäder
Lägenhetsel
Lokaler
Garage o Bilplatser
Ersättningar
Rabatter
Rörelsens kostnader
Administration

Reklam o marknadsföring

-706

-181

26%

-244

-706

-846

-1 500

-500

33%

-500

-1 500

-1 403

-26 000

-8 199

32%

-7 897

-26 000

-25 135

-605

-142

23%

-293

-605

-563

-55 600

-17 359

31%

-18 260

-55 600

-55 765

-10 000

-4 189

42%

-3 056

-10 000

-10 274

-10 000

-4 189

42%

-3 056

-10 000

-10 274

Skötselkostnader

-19 200

-5 718

30%

-6 218

-19 200

-19 615

Reparationer

-17 000

-6 468

38%

-5 999

-17 500

-18 644

Vatten

-7 300

-2 446

34%

-2 130

-7 300

-7 264

Fastighetsel

-8 900

-3 201

36%

-3 268

-8 900

-8 915

Fastighetsskatt
Planenliga avskrivningar
Övriga driftkostnader
Kostnader för underhåll
Planerat underhåll
Fastighetsskötsel, förbrukning

Sopor
Uppvärmning

Driftnetto

-3 300

-1 010

31%

-992

-3 300

-3 067

-17 000

-7 248

43%

-7 448

-17 000

-16 899

-72 700

-26 091

36%

-26 055

-73 200

-74 404

48 801

13 037

12 467

48 101

42 263

700

209

30%

210

700

592

-6 500

-2 099

32%

-2 262

-6 500

-5 543

-5 800

-1 890

33%

-2 052

-5 800

-4 951

5 800

-227

-4%

-754

5 100

1 870

Finansiella poster
Ränteintäkter o annuitet ansl.lån
Räntekostnader
Periodens rörelseresultat
Nedskrivning Söråker

-8418

Periodens rörelseresultat
Koncernkonto 9 maj

-8 645
41 731 Limit(4 000)

-15000
17%

-9 900

Periodrapport 20220101-20220430
Intäkter
Följer budget.
Kostnader
Riskkostnader och reparationer över budget. Resten följer budget.
Finansiella kostnader
Följer budget
Årsprognosen är i princip samma som budget. Inga större avvikelser än.
Nedskrivning
Nedskrivning Söråker görs löpande under året. Totalt räknar vi med en nedskrivning på 15 miljoner.
Riskfaktorer som påverkar resultatet.
Ökning av materialkostnader, vattenskador och akut underhåll (reparation).
Räntor
Total låneskuld idag 508 miljoner. Ca 100 miljoner förfaller varje år. En förändring av snitträntan med
0,5 % ökar ränteutgiften med 500.000 per 12 månader.
Omläggning av 2 st lån 20220601. Nya lån på 5 år, där erhöll vi en ränta på 2,4 % jmfr (5-årigt lån
2018 fast ränta 0,77 %)
Nya lån
100 miljoner för Söråker 2022.
300 miljoner för ÄOC 2024 – 2025.
Total låneskuld ca 900 miljoner 2024.

---------Styrelsen beslutar:
1, att godkänna tertialrapporten, inga övriga åtgärder vidtas

AB TIMRÅBO
Styrelsen
Beslut
§ 39 Nöjd kund index 2022
Enbart 5

4 och 5

Enbart 5

2022-05-19

----------------------------Styrelsen beslutar:
1, att godkänna rapporten och fortsätta analysen under kommande styrelseseminarium

AB TIMRÅBO
Styrelsen

2022-05-19

Beslut
§ 40 Internkontrollrapport del 1
Vd går igenom delrapport gällande internkontroll, styrelsen diskuterar åtgärder kring trygghet. Vd
föredrar förslaget om så kallad bomijöväktare.

---------Styrelsen beslutar:
1, att godkänna rapporten

AB TIMRÅBO
Styrelsen

2022-05-19

Beslut
§ 41 Uthyrningspolicy
Timrå kommun har inkommit med förfrågan gällande Timråbos möjligheter att ställa lägenheter till
förfogande för Timrå kommuns uppdrag för flyktingar från Ukraina utifrån ny lagstiftning
(massflyktingsdirektivet). Migrationsverket anvisar flyktingar som beviljats uppehälle enligt EUs
massflyktingsdirektiv boende till en kommun. Anvisningarna fördelas jämt över landet med hjälp av
nationella fördelningstal. Med nuvarande prognos för anländande flyktingar ska Timrå kommun ta
emot upp till 134 flyktingar och ordna boende till dem. Staten ersätter kommunens kostnader
(belopp ej klart idag).

------------------------------Styrelsen beslutar:
1, att fortsätta bidra med bostäder för flyktingsituationer och med den tillämpningen som bolaget
redan har gällande tilldelning av lägenheter till kommunalt bostadsförsörjningsansvar.

AB TIMRÅBO
Styrelsen
Rapport

§ 42 Projektrapport Söråker
Genomgång av statusrapport och äta rapport

------------------------------Styrelsen beslutar:
1, att godkänna rapporten

2022-05-19

AB TIMRÅBO
Styrelsen
Rapport

§ 43 Projektrapport ÄOC
Vd går igenom statusrapport.

----------Styrelsen beslutar:
1, att godkänna rapporten

2022-05-19

AB TIMRÅBO
Styrelsen

2022-05-19

Beslut

§ 44 Begäran om utökad borgensram för ÄOC
Utifrån gällande borgensram 600 mnkr krävs en utökning av bolagets borgensram till 1000 mnkr för
att genomföra projekt ÄOC:

----------Styrelsen beslutar:
1, att uppdra till vd att skicka begäran om borgen till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

AB TIMRÅBO
Styrelsen

2022-05-19

Rapport

§ 45 Åtgärder KPMG rapport Granskning av upphandling
Åtgärd
Vd uppdras att påtala för ägaren om
behovet av att ägarombudet inför
varje årsstämma eller vid annat tillfälle
förses med direktiv gällande styrande
dokument som ska betraktas som
ägardirektiv och därmed antas på
stämma.
Uppdra till vd att tillsammans med
ledningen utforma förslag på nytt
reglemente gällande upphandling,
avrop och attest samt riktlinjer för jäv.
Uppdra till vd att tillsammans med
kommunens upphandlingsenhet
utforma rutin för utvärdering av
upphandling i syfte att förbättra
förfrågningsunderlagen.

Uppdra till vd att årligen
återrapportera bolagets genomgångar
av inköp och ramavtal.

Status
Vd och ordförande har
framfört
revisionsanmärkningen till KC
och KS via ägarsamrådet. KC
har återkopplat beredning
pågår.

Ansvarig
VD

Klart
JA

Vd har för avsikt att genomföra
åtgärder när ny ledningsgrupp
är fulltalig, samt en gemensam
utbildningsdag under hösten
2022
Samverkan med
upphandlingsenheten och
Sundsvalls kommun är
genomförd i ärendet. Arbetet
sker löpande och är ett arbete
som redan utförs.
Dokumentation sker genom
nytt ffu.
Första rapport sker på
styrelsemöte 220519,
genomgång av inköp över 50
kkr, 2022.

VD

Nej,
planering
pågår.

VD

JA

VD

JA

----------Styrelsen beslutar:
1, att godkänna rapporten och uppdra till vd att skicka svaret till kommunstyrelsen och KPMG.

AB TIMRÅBO
Styrelsen

2022-05-19

Rapport

§ 46 Organisation och rekryteringar 2022
Vd redogör för genomförd organisationsförändring och vilka kvarstående rekryteringsbehov som
föreligger.

----------Styrelsen beslutar:
1, att godkänna rapporten

AB TIMRÅBO
Styrelsen

§ 47 Övriga frågor och nästa möte
1, Styrelsemöte/konferens 2022-06-07/08, kl 09.30-16.00
Plats: T30

----------Styrelsen beslutar:
1, att fastställa ovanstående datum.

2022-05-19

AB TIMRÅBO
Styrelsen

§ 48 Mötet avslutas

----------Ordförande avslutar mötet

2022-05-19
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Revisionsrapport ”Granskning av upphandling”
KPMG har på uppdrag av lekmannarevisor i AB Timråbo granskat bolagets rutiner för upphandling.
Revisionen önskar att styrelsen för AB Timråbo lämnar synpunkter på de slutsatser som finns
redovisade i rapporten senast den 25 april 2022. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder
som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.
Svaret skickas till Lena Medin, KPMG (mailadress lena.medin@kpmg.se) för vidarebefordran till
revisorerna.
För Timrå kommuns revisorer

Keijo Ojala
Lekmannarevisor
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Granskning av upphandling
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1

Sammanfattning
Vi har av lekmannarevisor i AB Timråbo fått i uppdrag att granska bolagets rutiner för
upphandling. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.
Syftet med granskningen är att bedöma om AB Timråbo (fortsättningsvis enbart
Timråbo) har rutiner för att säkerställa att varor och tjänster upphandlas enligt lagen om
offentlig upphandling (LOU).
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är det finns rutiner men
att dessa behöver ses över för att säkerställa att varor och tjänster upphandlas i
enlighet med LOU.
Vi konstaterar att Timråbo följer Timrå kommuns styrdokument avseende upphandling,
vilka vi bedömer är ändamålsenliga. Vi anser styrdokumenten även formellt bör antas
av bolaget. Däremot anser vi att Timråbos egen rutin för inköp/upphandling/avrop
behöver ses över.
Det finns vid Timråbo ansvariga för upphandling och inköp vid bolaget. Vi bedömer
däremot att regelverket, som både finns i inköp/upphandling/avrop och i
befattningsbeskrivningar, behöver ses över och tydliggöras. Vi anser att det även bör
finnas riktlinjer för när det är olämpligt att vara ansvarig för att göra inköp, t ex vid jäv.
Avtal tecknas av firmatecknare, i praktiken är det VD som har undertecknat de avtal vi
har granskat.
Genomförda arbeten utifrån avtal följs regelbundet upp. Upphandlingen, det vill säga
hur förfrågningsunderlaget och avtalet utformas, utvärderas enligt uppgift inför ny
upphandling.
Vi bedömer att ledningen regelbundet följer upp att varor och tjänster har upphandlats
och att styrelsen tar del av denna uppföljning. Utifrån den genomgång som gjordes i
augusti finns det några områden att se över.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi styrelsen att
att

tillse att Timrå kommuns styrdokument formellt antas av bolaget, se avsnitt 3.1.

att

Timråbos regelverk för inköp/upphandling/avrop ses över både vad gäller riktlinjer
för upphandling och avseende behörighet för inköp. Vi anser vidare att
regelverket bör kompletteras med riktlinjer när det kan vara olämpligt att vara
ansvarig för att inköpet, t ex vid jäv, se avsnitt 3.1 och 3.2.

att

mer regelbundet utvärdera själva upphandlingen i syfte att förbättra
förfrågningsunderlag och liknande, se 3.3.

att

styrelsen bör som led i sin uppföljning av intern kontroll bedöma risken för fel i
upphandling, och vid behov ta del av genomgången av inköp, se avsnitt 3.4.

Vi delar vidare ledningens bedömning utifrån genomgången om inköp av varor och
tjänster har upphandlats korrekt att det finns några inköpsområden som behöver ses
över, se avsnitt 3.4.
2
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AB Timråbo
Granskning av upphandling
2022-01-11

2

Bakgrund
Vi har av lekmannarevisor i AB Timråbo fått i uppdrag att granska bolagets rutiner för
upphandling. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.
Varor och tjänster ska upphandlas enligt de lagar som reglerar upphandling (bl a lagen
om offentlig upphandling). Varan/tjänstens art och värdet på upphandlingen kan avgöra
vilken upphandlingsmetod som ska användas. Finns ett ramavtal ska det i första hand
följas.
Lekmannarevisionen bedömer att det alltid finns en risk att varor och tjänster inte
upphandlas på ett korrekt sätt, vilket är väsentligt utifrån vikten av att följa lagstiftning.
Konkurrensutsättning på en fungerande marknad för att få det bästa priset för en vara
eller tjänst är också väsentligt ur ett ekonomiskt perspektiv.
Med anledning av ovanstående drar lekmannarevisionen slutsatsen i sin riskanalys, att
bolagets rutiner avseende upphandling behöver granskas.

2.1

Syfte, revisionsfråga och avgränsning
Syftet med granskningen är att bedöma om Timråbo har rutiner för att säkerställa att
varor och tjänster upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
•

om kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen antagit upphandlingspolicy och
tillämpningsanvisningar som gäller bolaget eller om bolaget har upprättat egna.

•

om det finns ansvariga för upphandling och inköp vid bolaget.

•

det finns en ändamålsenlig delegationsordning och om avtal med leverantörer
tecknas i enlighet med denna.

•

det finns generella rutiner för att utvärdera genomförda upphandlingar och avtal i
syfte att förbättra upphandlingen till nästa tillfälle.

•

det finns rutiner inkl. system för att bevaka att tecknade avtal sägs upp i god tid för
att kunna genomföra en förnyad upphandling.

•

det finns rutiner (intern kontroll) som säkerställer att varor och tjänster har upphandlats samt om styrelsen regelbundet tar del av denna uppföljning.

Granskningen omfattar endast inköp som regleras genom Lagen om offentlig
upphandling (LOU).
Vi har inte haft som inriktning att granska inköp kopplade till större investeringar.

3
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Granskning av upphandling
2022-01-11

2.2

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

— Lagen om offentlig upphandling (LOU) 1
— Interna regelverk och policys som upphandlingspolicy med tillämpningsföreskrifter

2.3

Metod
Granskningen har genomförts genom:
•

Dokumentstudie av relevanta dokument

•

Intervjuer med berörda tjänstemän

•

Ett begränsat stickprov för att bedöma om inköp skett mot ramavtal där sådant finns
eller om direktupphandling har genomförts på ett korrekt sätt.

Rapporten är faktakontrollerad av VD.

1

SFS 2016:1145
4
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Granskning av upphandling
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3

Resultat av granskningen

3.1

Regelverk
Enligt ägardirektiv 2 ska Timråbo tillämpa av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
antagna styrdokument. Vid utformning av interna riktlinjer och policys ska kommunens
styrdokument vara utgångspunkten.
Bolaget uppger att de följer Timrå kommuns upphandlingspolicy 3, vägledande råd 4 och
bestämmelser för upphandling samt ett flödesschema avseende regler för inköp inom
Timrå kommun. Dokumenten har formellt inte fastställts på bolagsstämma eller av
styrelsen. Samtliga anställda ska ha tillgång till dessa dokument via intranätet som är
gemensamt med Timrå kommun.
Timråbo har även en rutin avseende inköp/upphandling/avrop 5 som enligt uppgift är
antagen av ledningsgruppen. Dokumentet innehåller en övergripande beskrivning av
diverse rutiner kring upphandling, avtalskontroll, inköpsbehörighet och utbetalningar.
Dokumentet är inte fullt ut uppdaterat utifrån gällande lagstiftning, bl a vad gäller
direktupphandlingsgränser.

3.1.1

Bedömning
Vi bedömer att Timrå kommuns styrdokument för upphandling är ändamålsenliga. Vi
anser dock att dokumenten även formellt ska överlämnas till bolagsstämman av
kommunens ägarrepresentant för att tydliggöra vilka styrdokument som gäller i bolaget.
Vi anser däremot att Timråbos rutin för inköp/upphandling/avrop behöver ses över.
Förslagsvis kan den interna rutinbeskrivningen hänvisa till Timrå kommuns
styrdokument och enbart uppmärksamma på de delar som skiljer mot kommunens
dokument.

3.2

Organisation
Inom Timråbo är det VD och förvaltningschef som enligt befattningsbeskrivning är
ansvarig för upphandling. Alla större upphandlingar sker med stöd av kommunens
upphandlingsenhet.
Enligt registerutdrag från Bolagsverket är bolagets firmatecknare, förutom styrelsen,
två ledamöter i förening eller VD och ordförande i förening. VD har rätt att teckna firma
i löpande förvaltningsåtgärder. Detta stämmer i stort sett med vad som framgår av
rutinen för inköp/upphandling/avrop. Enligt uppgift tecknas i praktiken alla avtal av VD.

Reviderade av kommunfullmäktige 2019-11-25 § 189
Reviderad av kommunstyrelsen 2017-08-22 § 215
4 Reviderad av kommunstyrelsen 2020-03-10 § 94
5 Antagen 2017-02-08 reviderad 2021-08-09
2
3
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I dokumentet inköp/upphandling/avrop finns även en beskrivning såsom vi uppfattat det
avser rätten att göra inköp. Beskrivningen anger att det är ”behörigheter, dock ej för
avrop på befintliga årsavtal och enligt antagen budget”. De belopp som anges är
(prisbasbelopp = 47 600 kr för år 2021):
Befattning

Nivå som ej får överskridas

VD

Enligt VD-instruktion

Förvaltningschef

10 prisbasbelopp

Förvaltare

5 prisbasbelopp

Ekonomiansvarig

2 prisbasbelopp

Driftstekniker

2,5 prisbasbelopp

Administrativ personal 0,5 prisbasbelopp
Fastighetsskötare

0,5 prisbasbelopp

Även i förvaltningschefens befattningsbeskrivning anges ansvar/arbetsområde med att
göra upphandlingar av externa tjänster avseende förvaltningen. Förvaltare får enligt
befattningsbeskrivningen göra inköp enligt inköpsrutin och attesträtt. HRgeneralist/ekonomiassistentens inköp begränsas enligt befattningsbeskrivningen till
kontorsmaterial. I övrigas befattningsbeskrivningar regleras ingen inköps- eller
upphandlingsrätt.
Beställningar sker vanligtvis av förvaltare eller förvaltningschef. Fastighetsskötare,
drifttekniker, utemiljötekniker, förvaltningsassistent samt kundtjänst gör också
beställningar till avtalade leverantörer via fastighetssystemet när det gäller löpande fel
och åtgärder.

3.2.1

Bedömning
Vi bedömer att organisationen beträffande upphandling såsom den beskrivits för oss är
ändamålsenlig. Vi ser positivt på att företaget får stöd i upphandlingsfrågor via
upphandlingsenheten.
Vi anser däremot att regelverket för vilka som har rätt att göra inköp behöver
tydliggöras eftersom det finns skillnader mellan dokumentet inköp/upphandling/avrop
och befattningsbeskrivningarna. Det gäller bland annat vilka som har rätt att upphandla
och göra inköp. Vi anser vidare att det vore bra att tydliggöra vilka beloppsgränser som
gäller avseende olika typer av inköp, t ex om det är ramavtal eller direktupphandling
samt om det är ett inköp kopplat till ett ärende i fastighetssystemet eller inte.
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Vi anser att det till exempel kan vara rimligt att en fastighetsskötare kan göra inköp upp
till ett visst belopp men då enbart kopplat till kostnader för t ex reparationer och
underhåll. Beloppsgränsen bör också vara betydligt lägre om det rör sig om inköp
utanför ramavtal för att säkerställa att gällande upphandlingsregler efterlevs. Det
framgår inte heller om ovanstående beloppsgränser avser per inköp eller t ex
kalenderår.
Vi anser att det även bör finnas riktlinjer för när det kan anses vara olämpligt att göra
inköp t ex vid jäv. Så kan vara fallet när en anställd är släkt/nära vän med en leverantör
eller avseende beställning av åtgärder i den anställdes/nära anhörig/väns lägenhet.

3.3

Avtal, utvärdering och uppsägning
Alla avtal ska enligt uppgift finnas i systemet Therefore. Inför att avtal är på väg att löpa
ut aviseras ”avtalsansvarig” genom att ansvarig för diariet/therefore tar ut avtalet från
bevakningslistan och delger berörd person.
Enligt uppgift har det uppstått vissa lagringsproblem vad gäller de
kommungemensamma avtalen i samband med pandemin då dessa numera signeras
digitalt och arkiveras i det kommungemensamma upphandlingssystemet.
Upphandlingen, det vill säga hur förfrågningsunderlaget och avtalet utformas,
utvärderas enligt uppgift inför ny upphandling. Någon dokumentation av utvärderingen
har vi inte tagit del av.
Ramavtalsleverantörerna följs normalt upp tre gånger per år. Ansvarig för uppföljning
är enligt befattningsbeskrivning förvaltningschef. Kontrollerna som nämns är
priskontroll, besiktningar av genomförda arbeten samt vissa kontroller av ytor. Vi har
tagit del av ett exempel på besiktningsprotokoll och ett exempel på uppföljningsmöte.
Om det finns indikationer på brister så sker uppföljningarna med tätare intervall.

3.3.1

Bedömning
Vi bedömer att avtalen förvaras och bevakas på ett strukturerat sätt. De problem som
uppstått med två lagringssystem behöver naturligtvis ses över.
Vi konstaterar också att det sker en regelbunden uppföljning av de arbeten som utförs.
Vi skulle gärna se att själva upphandlingen även utvärderas löpande, i varje fall ett till
två år in i avtalsperioden. Syftet är att fånga upp och dokumentera synpunkter löpande
för att säkerställa att de beaktas vid nästa upphandling.
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3.4

Uppföljning av intern kontroll
Enligt rutin avseende inköp/upphandling/avrop ska VD två gånger om året göra en
kontroll över att gällande avtal finns, och om inköp sker utanför ramavtal. Urvalet sker
utifrån leverantörsreskontran avseende inköp på mer än 50 tkr.
Vi har tagit del av sammanställningen upprättad per augusti 2021. Av
sammanställningen framgår att det finns ett par inköp som inte föregåtts av
upphandling. Beloppsmässigt är inköpen under gränsen för direktupphandling. I några
fall rör det sig om varor/tjänster där inköpen sannolikt torde återkomma varför gränsen
för direktupphandling kan komma att överskridas och att därför upphandling av t ex
ramavtal kan vara aktuellt. Enligt uppgift ska dessa tillsammans med ett antal andra
områden t ex licenskostnader ses över för att säkerställa att LOU efterlevs.
Styrelsen har inte tagit del av genomgången.
Styrelsen har i sin riskanalys bedömt risken för få anbud som hög.

3.4.1

Bedömning
Vi ser positivt på rutinen att två gånger om året gå igenom inköpen för att säkerställa
att det finns gällande avtal. Vi delar bedömningen att efterlevnaden till LOU behöver
ses över för några områden.
Vi anser att styrelsen bör bedöma risken för fel i upphandling inom ramen för
uppföljning av intern kontroll, och om risken bedöms som hög ta del av genomgången
som en del av sin uppföljning av intern kontroll.

3.5

Resultat av stickprov
I enlighet med vårt uppdrag har vi gjort ett begränsat stickprov, fem utvalda företag mot
avtal och upphandlingsunderlag. Även vårt urval baseras på uppgifter från
leverantörsreskontran.
Vi har avseende de aktuella leverantörerna kontrollerat att det för Timråbo finns

3.5.1

•

Förfrågningsunderlag

•

Utvärderingsprotokoll

•

Tilldelningsbeslut

•

Ramavtal undertecknat av behörig firmatecknare.

Bedömning
Samtliga ramavtal är undertecknade av VD (nuvarande, tidigare eller tillförordnad VD).
Övriga dokument finns till samtliga granskade upphandlingar.
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Slutsats och rekommendationer
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är det finns rutiner men
att dessa behöver ses över för att säkerställa att varor och tjänster upphandlas i
enlighet med LOU.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi styrelsen att
att

tillse att Timrå kommuns styrdokument formellt antas av bolaget, se avsnitt 3.1.

att

Timråbos regelverk för inköp/upphandling/avrop ses över både vad gäller riktlinjer
för upphandling och avseende behörighet för inköp. Vi anser vidare att
regelverket bör kompletteras med riktlinjer för jäv, se avsnitt 3.1 och 3.2.

att

mer regelbundet utvärdera själva upphandlingen i syfte att förbättra
förfrågningsunderlag och liknande, se 3.3.

att

styrelsen bör som led i sin uppföljning av intern kontroll bedöma risken för fel i
upphandling, och vid behov ta del av genomgången av inköp, se avsnitt 3.4.

Vi delar vidare ledningens bedömning utifrån genomgången om inköp av varor och
tjänster har upphandlats korrekt att det finns några inköpsområden som behöver ses
över, se avsnitt 3.4.

Datum som ovan
KPMG AB

Lena Medin
Certifierad kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i
tryckfrihetsförordningen.
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1 Inledning
Medelpads räddningstjänstförbund (MRF) är ett kommunalförbund som omfattar
Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner.
Förbundets verksamhet utgår ytterst från lagar och förordningar. Den viktigaste lagstiftningen inom räddningstjänstens område är lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor (LSO).
Ägarkommunerna har beslutat om ägaruppdrag för åren 2020 – 2023 som anger vision
och målsättning samt inriktningen för verksamheten. Dessa kommuner har formaliserat
styrningen av förbundet genom att besluta om en förbundsordning, vilken styr MRF:s
verksamhetsområde, beslutsbefogenheter med mera, samt ett reglemente som hanterar
utformning av och arbetsområde för förbundsdirektionen.
Direktionen har beslutat om ett gemensamt handlingsprogram för räddningsinsats och
förbundets olycksförebyggande verksamhet för åren 2022 – 2023 (ursprungligen 2020 –
2023). Respektive ägarkommun har olycksförebyggande handlingsprogram inom sina
geografiska områden.
Gällande verksamhetsplanering på förbundsnivå finns angiven i mål- och resursplan
(MRP) för 2022. Denna är beslutad av direktionen. MRF:s olika arbetsenheter har brutit
ner innehållet i MRP:n i verksamhetsplaner.
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2 Sammanfattning
Verksamheten vid Medelpads räddningstjänstförbund (MRF) har genomförts enligt planeringen i mål- och resursplan (MRP) 2022 och handlingsprogram 2022 – 2023. Därtill
har olika uppdrag genomförts som är reglerade i lag. Grunderna för dessa uppdrag
framgår av ägaruppdrag 2020 – 2023. Bedömningen är att MRF med årets slut kommer
att ha en god måluppfyllelse kopplat till verksamhetsmålen.
Arbete i full gång i projekt nya räddningsstationer
Arbetet med projekt nya räddningsstationer har fortsatt under perioden. Det handlar
om att utveckla en samverkansmodell samt ett lokalsamarbete tillsammans med ägarkommuner och andra myndigheter. Nya lokaler byggs eller kommer att byggas för bland
annat MRF på tre platser; i Sundsvall, Timrå och Liden. Bygget är i full gång i Timrå.
När det gäller de två andra platserna pågår projekteringsarbete.
Starkare ledning för räddningsinsatser
Räddsam Västernorrland startade upp sin verksamhet i juni 2021. Det är ett
gemensamt räddningsledningssystem för räddningstjänstorganisationerna i hela länet.
Räddningstjänsterna i länet har nu en gemensam räddningscentral och struktur för vissa
yttre ledningsfunktioner. Hittills har detta haft stor betydelse för att stärka förutsättningarna att göra ett bra operativt arbete på fältet.
Ett fortsatt utredningsarbete för samordnad operativ ledning inom ett större geografiskt
område är inne i sitt slutskede för räddningstjänstorganisationerna i Västernorrlands och
Jämtlands län samt tio räddningstjänstorganisationer i Västerbottens och Norrbottens
inland. Detta samarbete, vilket kommer att benämnas Räddningsregion MittNorrland,
innebär ett gemensamt räddningsledningssystem för mer än en tredjedel av Sveriges yta.
Platser för inre ledning kommer att finnas i både Sundsvall och Östersund. Planen är att
ledningssystemet ska komma igång den 16 november 2022. En regional ledningsutvecklare har i uppdrag att ta fram ett förslag på hur detta samarbete ska se ut. Arbetet följer
ett direktiv för kompletterande utredningsarbete vilket tydliggör den fortsatta inriktningen.
Samarbetet inom Räddningsregion MittNorrland är avsett att vara ett kluster i ett ännu
större samarbete, benämnt Ledning Norr, tillsammans med räddningstjänster i de sex
nordligaste länen. Detta för att bättre klara av att hantera större olyckor eller andra särskilt allvarliga händelser och för att säkra en hög kompetens hos personalen i räddningsledningssystemet.
Inom det förebyggande verksamhetsområdet har arbetet fortsatt med att vara ett stöd
för ägarkommunerna i processen kring att stärka krisberedskapsarbetet och bygga upp
ett nytt civilt försvar.
Fortsatt åtstramad ekonomi
Det ekonomiska resultatet per sista april är – 2 835 tkr. Årets prognos är – 2 151 tkr och
budgeterat resultat är 0 tkr.
MRF fortsätter att arbeta med att hålla kostnaderna nere och det råder åtstramande
ekonomiska åtgärder. MRF har påbörjat ett arbete gällande avtalstrohet och effektiva inköp. Förbundet arbetar även med att säkerställa sin egen prissättning kopplat till kostnadsbilden. MRF får dock, som myndighet, ej vara vinstdrivande utan behöver hålla
självkostnadspris samt ej konkurrera med den privata marknaden.
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För detta år har direktionen fattat beslut om att det finansiella 2 % - målet ska ersättas
med lägst ett nollresultat. MRF har budgeterat för ett nollresultat och inriktningen är att
förbundet ska nå det målet under förutsättning att förbundet får ekonomiskt tillskott.
Men för att en sådan nivå avseende ekonomisk hushållning ska uppnås i ett längre perspektiv behöver 2 % - målet nås nästa år.
För att klara 2 % - målet räcker det inte med fortsatta åtstramande ekonomiska åtgärder
utan en ramökning är nödvändig från och med nästa år. En viktig del i en sådan justering är behovet av täckning för årliga kostnadsökningar inom verksamheten. Om inte
detta sker behöver förbundet dra ner på produktionen.
Självfinansieringsgraden är per sista april negativ vilket innebär att MRF för tillfället inte
kan investera med egna medel.
Ett brett jämförelsearbete ur ekonomisk synvinkel, mellan MRF och nio andra räddningstjänstorganisationer, pågår och en analys kopplat till detta arbete har tagits fram.
Analysen kommuniceras för närvarande med ägarkommunerna och en fördjupad analys
håller på att färdigställas.

3 Förvaltningsberättelse
Inom MRF:s verksamhet ingår förebyggande och operativ verksamhet. Ett verksamhetsstöd ser till att kärnverksamheten får det stöd som behövs. Förbundet bedriver
också verksamhet enligt särskilda uppdrag. I uppdragen ingår samordning av krisberedskap och civilt försvar samt funktionen som dataskyddsombud inom GDPR.
I den förebyggande verksamheten ingår bland annat myndighetsutövning inom
tillståndsgivning och tillsyn. MRF bedriver en stor mängd utbildning riktade till andra
offentliga organ och företag. Skolundervisning i brandskydd och annan
förebyggande utåtriktad verksamhet genomförs enligt en planering som gällt under
många år. Förbundet deltar även i samhällsplanering, både när det gäller brandskyddsoch klimatperspektiv.
Operativt bedriver MRF verksamhet på ett antal orter. Heltidsverksamhet utgår från
Sundsvall och Timrå. Räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB) utgår från Ånge,
Fränsta, Stöde, Matfors, Liden, Söråker, Alnö och Kvissleby (styrkan benämnd
Njurunda). En RIB-styrka är också kopplad till företaget Nouryon i Stockvik. En
frivilligbrandkår finns i Ljustorp. Som ytterligare frivilligresurs finns förstärkta
medmänniskor i tio byar, varav några av dessa byar är förstärkta med extra släckutrustning.
MRF har en utbildnings- och övningsanläggning främst för den interna utbildningen
inom förbundet, MRF Skyddscenter Fillan. Därifrån bedrivs en stor del av förbundets
interna kompetensutveckling. De olika funktionsområdena vid förbundet ansvarar för
att metodarbetet över tid skapar förutsättningar för att uppdragen som MRF utför är av
tillräckligt hög kvalitet. Med hänsyn till riskbilden krävs en särskilt bra förmåga att
hantera skogsbränder och kemiska olyckor.
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Händelser av väsentlig betydelse

Pandemin har under två år medfört betydande konsekvenser för verksamheten och ekonomin vid MRF. Hittills under år 2022 är de negativa konsekvenserna inte lika stor som
under åren 2020 och 2021. MRF har under 2022 haft fortsatt högre sjukfrånvaro kopplat till pandemin vilket förhållande framförallt innebär högre vikariekostnader. När det
gäller extern utbildning som MRF bedriver har förbundet inte kommit upp i närheten
av den omfattningen som var före pandemin. Den kvardröjande effekten vad gäller
minskad efterfrågan på utbildningar, visar sig vara starkare än bedömningar som gjorts
när samhället började öppnas upp igen. Det råder fortfarande osäkerhet om pandemins
negativa effekter för MRF kommer att fortsätta råda.
Det försämrade säkerhetsläget i omvärlden och den svenska regeringens beslut om att
det civila försvaret återigen ska byggas upp, innebär utmaningar för MRF gällande att
vidta åtgärder för att öka beredskapen. Dessa utmaningar har ökat efter Rysslands invasionskrig mot Ukraina. Förbundet förväntas vidta omfattande åtgärder för att planera för
att räddningstjänstverksamheten ska kunna fungera under höjd beredskap (RUHB). De
lagkrav som ställs på räddningstjänstorganisationerna att kunna verka under höjd beredskap är mycket omfattande. Hittills har inga särskilt utpekade ekonomiska medel tillförts
räddningstjänstorganisationerna för att dessa ska kunna ta detta ansvar.
Ekonomiska medel för RUHB förväntas avsättas av regeringen från och med år 2024.
Förhoppningsvis kommer räddningstjänstorganisationerna att redan under innevarande
år kunna ta del av extra ekonomiska medel som regeringen avsätter till kommunerna för
planering av civilt försvar.
När räddningstjänstorganisationerna inom ett eller några år avsevärt höjer nivån på arbetet med RUHB kommer detta att innebära stora förändringar för verksamheten. Fokus kommer på ett helt annat sätt än i dag att sättas mot att utföra verksamhet under
höjd beredskap. Både personella och materiella resurser behöver utökas avsevärt. Regeringen förväntas inte kunna finansiera hela denna förändring. Krav kommer också att
behöva ställas på omprioriteringar inom de kommunala organisationerna.

3.2

Förväntad utveckling

Goda förutsättningar att lösa uppgifterna
MRF har goda förutsättningar att långsiktigt lösa uppgifterna på ett bra sätt. Förbundet
har en stabil organisation och skicklig personal. De som söker anställning hos oss, har
generellt en bra kompetens.
Trots dessa omständigheter föreligger svårigheter att rekrytera personal till förbundet.
När det gäller brandmän på heltid, som har genomgått utbildningen Skydd mot olyckor,
har det till exempel blivit tuffare under senare år att anställa tillräckligt många. Förbundet har däremot kunnat rekrytera tillräckligt med personal till RIB-verksamheten, trots
att många räddningstjänster har vakanser över tid inom denna verksamhet.
Personalens vardag viktig
Det är viktigt att den goda anda som generellt råder hos personalen får fortsätta. I
sammanhanget är utvecklingsinsatserna inom värdegrunds-/arbetsmodellerna Vår
Viktiga Vardag (VVV) och Vår Viktiga Framtid (VVF) viktiga att fortsätta genomföra.
Att nå delaktighet kring de frågor som bedrivs på arbetsplatsen, och i övrigt ha ett
öppet arbetsklimat, är viktigt att kraftsamla kring.
Gott samarbete regionalt och nationellt främjar en bättre verksamhet
Samarbetet med ägarkommunerna och andra samverkanspartners är viktigt. MRF har
också bra samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt närliggande räddningstjänstorganisationer. Inte
minst gäller detta den metodutveckling som förbundet i flera fall har kommit långt med.
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Ett nära operativt samarbete inom hela länet, benämnt Räddsam Västernorrland, har
startat upp sin verksamhet under året. Samarbetet innebär en gemensam operativ
ledningsstruktur i Västernorrland. Det planeras för att i ett andra steg utöka detta
samarbete också tillsammans med räddningstjänstorganisationerna i Jämtlands län samt
tio räddningstjänstorganisationer i Västerbottens och Norrbottens inland. Det samarbetet benämns Räddningsregion MittNorrland.
Ett arbete har i ett tidigt skede inletts gällande ett operativt ledningssamarbete mellan
räddningstjänster i de sex nordligaste länen. Arbetsnamnet är Ledning Norr.
Förbundet har genomfört en översyn av den operativa verksamheten under 2016-2017.
En huvudrapport har slutförts och denna har behandlats av direktionen. Rapporten
berör verksamhet, ekonomi och lokaler. För närvarande pågår ett arbete för att skapa en
samverkansmodell för trygghet och säkerhet i Västernorrlands län och förberedelser pågår när det gäller lokalsamarbete inom ramen för arbete med nya räddningsstationer på
tre platser. Det gäller nya lokaler för bland annat räddningstjänsten avser Sundsvall,
Timrå och Liden. I Timrå pågår byggnationer. När det gäller övriga två platser pågår
projekteringsarbete.
MRF strävar efter att samverka med andra samhällsaktörer. Förbundets
verksamhet har mycket att vinna på att arbeta närmare tillsammans med till exempel
polis, ambulans, SOS Alarm samt ägarkommunernas skolor och individomsorg.
Personalomsättningen innebär utmaningar
Utmaningar som MRF har är att klara av den stora personalomsättning som väntar när
många medarbetare inom de närmaste åren kommer att gå i pension. Förbundet
behöver också en personalsammansättning som bättre speglar befolkningens.
När det gäller RIB-verksamheten förväntas det bli svårare framöver att rekrytera nya
medarbetare. Detta med anledning av minskat befolkningsunderlag på landsbygden där
RIB-stationerna är placerade och att färre bedöms ha sin huvudanställning på orten. En
lösning är att andra kommunalt anställda kompletterar sin huvudanställning med RIBuppdrag. En annan lösning är att det finns tillgängliga kontorsutrymmen på
RIB-stationerna för personalen att kunna använda för distansarbete i sina huvudanställningar och då samtidigt ha beredskap. Båda lösningarna tillämpas i förbundet med gott
resultat.
Hantering av olyckor och andra allvarliga händelser
Den största utmaningen är att på ett effektivt sätt kunna leda och hantera insatser vid
större olyckor eller andra särskilt allvarliga händelser. Det är inte frågan om, utan när,
den här typen av utmaningar drabbar Medelpad. Det blir allt vanligare med händelser
som ställer höga krav på omfattande ledning och samverkan. Det visar Västmanlandsbranden 2014 samt skogsbrandssommaren 2018.
2018 drabbades inte MRF av någon av de största skogsbränderna. Periodvis var läget
även här mycket ansträngt med många små och medelstora skogsbränder samtidigt som
andra typer av händelser inträffade samtidigt. Det är också viktigt att förbundet kan
stödja andra räddningstjänster vid stora räddningsinsatser. Det gjorde MRF till exempel
vid Västmanlandsbranden och vid flera större skogsbränder sommaren 2018. En annan
gång är det förbundet som behöver stöd av andra räddningstjänster.
Riskbilden i Medelpad för att olyckor och andra allvarliga händelser ska inträffa, är
hög, sett i ett nationellt perspektiv. I landskapet finns till exempel ett stort antal
industrier och andra anläggningar som i sin verksamhet hanterar större mängder farliga
ämnen, så kallade SEVESO-anläggningar. I Sverige är det endast Göteborgsområdet,
Gävle/Sandviken och Linköping/Norrköping som har ungefär lika många sådana
anläggningar.
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Det är av dessa anledningar som det operativa samarbetet behöver utvecklas
tillsammans med andra räddningstjänster i närområdet och inom regionen.
Personal- och ekonomifrågor prioriteras
Internt är det viktigt att MRF fortsätter arbeta med att HR, ekonomi och övrig
administration har en långsiktig stabilitet över tid.
För att skapa förutsättningar för en positiv utveckling ska MRF fortsätta prioritera
chefs- och ledarutveckling samt annan kompetensutveckling. Detta inkluderar
satsningar på kompetensutvecklingsplattformen MRF-akademin, gott samarbete med
olika samarbetspartners som Servicecenter Sundsvalls kommun och centrala arbetsgivarorganisationer. Ordning och reda på arbetet i förvaltningen samt återkommande
uppföljning är viktigt.
En väl fungerande ekonomiförsörjning med tydlig ansvarsfördelning, god framförhållning och bra internkontroll är avgörande för att utveckla verksamheten.
Osäkerhet angående ekonomin
MRF har begränsade möjligheter att med nuvarande verksamhetsnivå ytterligare kunna
minska kostnaderna. Efter flera års stram ekonomihushållning återstår endast mindre
delar att göra. Eftersom förbundet inte får kostnadstäckning för årliga ökningar
avseende driftkostnader, minskar MRF:s ekonomiska stabilitet kännbart för varje år.
Förutsättningarna att kunna öka intäkterna i förhållande till idag är väldigt begränsade.
Den pågående pandemin har tillfälligt ytterligare försämrat förbundets intäktsmöjligheter.
Förbundet riskerar inom ett eller några år att behöva börja låna till kostsamma
investeringar som till exempel tunga fordon. Lån medför räntekostnader och avgifter
vilket kommer att belasta ekonomin i högre grad.
Förbundet har under många år genomfört effektiviseringar som har haft direkt
ekonomiska effekter. MRF har under tidsperioden 1990-2016 på olika sätt genomfört
en rad rationaliseringar gällande fordonsparken. Utifrån dagens penningvärde har MRF
under nämnda period minskat kostnaderna för inköp av fordon med drygt 30 miljoner
kronor beräknat på nyanskaffningskostnaderna. Besparingar har genomförts avseende
tjänster. Sedan 2015 har antalet heltidstjänster minskat med fyra stycken.
Sammanfattningsvis är den ekonomiska situationen bekymmersam och skapar
osäkerheter inför framtiden. MRF har under året startat upp ett politiskt beslutat arbete
för att i ett brett perspektiv jämföra kostnader och intäkter mellan förbundet och nio
andra räddningstjänster ur ekonomisk synvinkel. I detta sammanhang beaktas också
riskbilden i samhället. Resultatet som tas håller på att kommuniceras med
ägarkommunerna som en del i en dialog om den långsiktiga ekonomiförsörjningen.
Det första steget var att ta fram kriterierna för vad som skulle mätas. Därefter skickades
en enkät ut till deltagande räddningstjänstorganisationer. Svaren som kom in på enkäterna sammanställdes. En analys med utgångspunkt från MRF:s förhållanden, jämfört
med övriga deltagande räddningstjänstorganisationer, har tagits fram. Den kommunicerades vid ägarrådet den 8 april 2022 tillsammans med en hemställan om medelsram för
2023. Ägarrådet uppdrog åt förbundet att ta fram en fördjupad analys och arbetet med
den pågår.
Beslutade förändringar i LSO, bland annat angående krav på förstärkt operativ ledningsförmåga och införande av nationellt mål för olycksförebyggande verksamhet, kommer
att ställa högre krav på räddningstjänsterna att lösa sina uppgifter. Då behöver förbundet behålla de särskilda medel som har pekats ut för ändamålet i det allmänna kommunbidraget.
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God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning präglas av redovisningslagens krav på en rättvisande
redovisning samt kommunallagens krav på budget i balans och god ekonomisk
hushållning (ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet). MRF:s finansiella mål är viktiga
för att bedöma god ekonomisk hushållning.
3.3.1

Finansiella mål

Ett av de finansiella målen är att MRF ska nå ett resultat beräknat på 2 % av
grundramen sett i ett 3-årsperspektiv. Ägarkommunerna har ställt detta mål bland annat
för att MRF ska kunna finansiera sina egna investeringar. För 2022 har direktionen
beviljat MRF att nå ett nollresultat och därmed frångå det ordinarie finansiella målet. I
framtiden är det dock viktigt att förbundet kan nå positiva ekonomiska resultat motsvarande minst 2 %. Årets mål är därför en tillfällig åtgärd och det är det sista året vi kan
tillämpa detta.
Ägarbidragen i varje kommun beräknas procentuellt utifrån hur stor folkmängden är i
ägarkommunerna. Ägarbidraget räknas upp med faktiska löneökningar inom lönerevisionen.
För att klara av det finansiella målet med 2 % behöver resultatet vara 2 460 tkr för 2022
och prognosen för året ligger på -2 151 tkr. Vi beräknar att inte nå målet för 2022.

Finansiellt mål
tkr 2022-04-30 Prognos 2022
Bidrag från ägarkommuner
41 001
123 004
2% av medlemsbidrag
820
2 460
Årets resultat
-2 835
-2 151

2021
2020
120 776 118 721
2 416
2 374
-177
2 431

Ett annat finansiellt mål är att förbundet ska ha en självfinansieringsgrad på minst
100 % för att kunna finansiera investeringar med egna medel.
MRF har en självfinansieringsgrad per sista april som är negativ och därmed når vi inte
målet. Vi har ett negativt resultat med -2 835 tkr samt att vi har flyttat två släckbilar till
årets budget. Detta då leverantören har produktionsproblem gällande de tyngre lastbilarna och därför flyttas dessa investeringar till 2022 års budget. Det finns redan budget
för en släckbil, vilket resulterar i en extra stor investeringsbudget för 2022.
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Kort sammanställning av alla mål

Prognos per 31 december 2022

Nuläge

Målet kommer att vara uppfyllt

Målet är uppfyllt

Målet kommer delvis att vara uppfyllt

Målet är delvis uppfyllt

Målet kommer inte att vara uppfyllt

Målet är inte uppfyllt

Mål

Nuläge

Prognos

per 30 april

per 31 dec

En aktiv roll i arbetet med social hållbarhet
Oavsett vad som händer ska räddningstjänsten
fungera
Ansvarsfullt miljöarbete
Kvalitet och rättssäkerhet i fokus
Pandora – nya räddningsstationer i Sundsvall, Timrå
och Liden för framtidens verksamhet
Personalpolitik i framkant
En god ekonomisk hushållning
3.4.1

Kommentar kring övergripande mål

Arbetet med aktiviteter som riktas mot de övergripande målen pågår. I all väsentlighet
förväntas arbetet fortlöpa som förväntat.

3.5

Balanskravsresultat

Enligt kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning. Ett minimikrav
för detta är balanskravet. Enligt balanskravet ska förbundet budgetera för intäkter som
minst uppgår till nivån på de budgeterade utgifterna under året. Ett eventuellt
underskott måste täckas av överskott de följande tre åren. Men om ett överskott uppstår
vid årets slut får det inte användas för att kompensera för framtida underskott.
Huvudprincipen är att en realisationsvinst inte ska räknas in i balanskravet.
Det negativa balanskravsresultatet beräknas, i likhet med förra året, att återställas genom
en hemställan hos ägarkommunerna om en utökning av ramhöjande medel 2023.
Balanskravsutredning, Tkr
Årets resultat
Reducering av samtliga realisationsvinster
Justering av realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter
Justering av realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter
Orealiserade förluster i värdepapper
Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
Användning av medel från resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat

Utfall Prognos
2022-04-30 2022-12-31
-2 835
-2 151
-118
-495

Tidigare räkenskapsårs negativa balanskravsresultat uppgår till -898 tkr
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Väsentliga personalförhållanden

MRF har den 30 april 2022, 301 tillsvidareanställda medarbetare. Av de tillsvidareanställda har 14 medarbetare både en heltidsanställning och en RIB-anställning i
förbundet. Rekrytering- och ersätts rekrytering till RIB-styrkorna fortsätter att vara
framgångsrika. Under hösten 2021 förändrades LAS-reglerna och 6 personer konverterade in till tillsvidaretjänster. Kommungemsamma projekt har även placerats i förbundet
vilket påverkar numerären. Den höga frånvaron kopplat till pandemin samt tjänstledigheter har också föranlett att några av sommarens vikarier har påbörjat sina anställningar
tidigare för att täcka frånvaron.
Den totala sjukfrånvaron har ökat till 5,4% från 2,4% under samma period i fjol. Denna
ökning är i huvudsak kopplat till pandemin och de restriktioner vi alla måste förhålla oss
till vid symptom.
Sjukfrånvaro, arbetad tid i timmar och antal anställda

Sjukfrånvaro totalt
Sjukfrånvaro jan-april (%)
Sjukfrånvaro 60 dagar <
Sjukfrånvaro i timmar
Arbetad tid i timmar

2022-04-30
5,4%
2 510
4 644
85 726

2021-04-30
2,4%
821
2 009
83 481

Sjukfrånvaro kvinnor
Sjukfrånvaro jan-april (%)

2022-04-30
9,4%

2021-04-30
7,1%

1 370
14 534

954
13 417

2022-04-30
4,6%

2021-04-30
1,5%

3 274
71 192

1 055
70 064

2022-04-30
301
8
0

2021-04-30
285
4
0

Sjukfrånvaro i timmar
Ordinarie arbetstid i timmar
Sjukfrånvaro män
Sjukfrånvaro jan-april (%)
Sjukfrånvaro i timmar
Ordinarie arbetstid i timmar
Antal anställda
Personal
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Inhyrd personal

3.7

Ekonomisk ställning

Periodens resultat
Resultatet, efter första tertialet landar på -2 835 tkr mot föregående års resultat på
-2 279 och ackumulerad budget visar -2 932 tkr. Det är svårt att få ett korrekt resultat så
här tidigt på året då MRF har intjänande år av semestern på samma år som uttagande
semester år. Det gör att det första halvåret ligger vi alltid på ett negativt resultat och sedan efter sommarsemestern har förbundet ett mer rättvisande resultat.
Verksamhetens intäkter
Under första tertialet kan MRF se att omfattningarna avseende utbildningarna och tillsynerna börjar att återhämta sig även om tillsynerna ligger efter lite mot budget. Den
största differensen mot budget är pensionsintäkterna där utbetalningarna har minskat
med -600 tkr mot budget och pensionsavsättningen med -813 tkr. För detta bokslutet
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beställer MRF ingen prognos från KPA så det är inte förrän förbundet får prognosen
för delårsbokslutet i augusti som MRF kan se hur kostnaderna verkligen ligger. Nu görs
en beräkning av prognosen som MRF fick i december av KPA. Beräkningarna gällande
löneökningarna är inte sammanställda ännu så den posten påverkar även med -583 tkr
mot budget.
MRF för även diskussioner med Släckmedelscentralen (SMC) om ett nytt avtal vilket
gör att den posten ej är fakturerad. Samarbeten mellan andra räddningstjänster eller
andra organisationer faktureras i slutet av året vilket gör att MRF saknar de intäkterna i
den ackumulerade budgeten.
MRF åker igen på larm gällande I Väntan På Ambulans (IVPA) men de intäkterna tillsammans med automatlarmen har minskat mot budget.
MRF har även i år fått bidrag av ägarkommunerna för det nationellt avsatta ändamålet
gällande utökat åtagande angående operativ ledning, Räddningsregionen MittNorrland.
Bidraget är på totalt 550 tkr och ackumulerat påverkar det resultatet med 183 tkr.
Verksamhetens kostnader
När det gäller verksamhetens kostnader så ligger MRF bra till mot budget. Det man kan
se är att drivmedelskostnaderna har ökat med -125 tkr. Kostnaderna för Företagshälsovård har även de ökat och detta beror på ett nytt avtal. Tidigare har MRF haft ett avtal
där förbundet betalat enligt prislistan i tjänstekatalogen. För år 2022 innebär det nya avtalet att MRF betalar 1 500 kr per anställd som har en tidsbegränsad-, deltids- eller heltidstjänst. För övriga anställda som deltidsbrandmän, vikarier, praktikanter så gäller prislistan som tidigare.
Personalkostnader
Att pandemin inte är över blir väldigt tydligt i och med det nya viruset Omikron då det
har hög smittrisk och påminner om en vanlig förkylning. Innan pandemin gick personalen till jobbet även om de kände sig lite förkylda men idag behöver personalen stanna
hemma vid minsta misstanke om förkylning. Det gör att MRF har fått ta in fler vikarier
än vad förbundet har behövt tidigare vilket resulterar i högra kostnader för vikarier samt
sjuklön. Däremot får MRF ersättning från Försäkringskassan för de sjuklönekostnaderna som översteg 1,07 % av de totala lönekostnaderna. Det gör att MRF har sjuklönekostnader på -430 tkr mot budgeterat -104 tkr men MRF har även fått ersättning med
198 tkr. Vikariekostnaderna ligger på -478 tkr mot föregående år som var -154 tkr och
Ob-ersättningen för brandmän har även ökat med -217 tkr.
Personalkostnaderna i övrigt är bättre mot budget men då beror 1 431 tkr på de lägre
pensionskostnaderna och även ett fel i periodiseringen gällande en resultatenhets lön.
En årslön plus arbetsgivaravgifter som ej har periodiserats vilket gör att hela kostnaden
felaktigt ligger på den ackumulerade budgeten och den påverkar med -752 tkr.
Investeringsredovisning
För 2022 uppgår förbundets investeringsbudget till 8 950 tkr. MRF har flyttat 667 tkr
från budget år 2016 samt 2 675 tkr från 2021 vilket gör att den totala budgeten för 2022
blir 12 292 tkr.
I år har två släck- och räddningsfordon färdigställts till en summa av -8 923 tkr samt inköp av värmekameror för 210 tkr har införskaffats. MRF har pågående investeringar för
-4 439 tkr per den 30 april. Det är en släck- och räddningsbil som tillhör 2022 års budget.
Från 2021 års budget har en lastväxlare flyttats och från 2016 års budget har en investering avseende andningsskydd på 667 tkr flyttats. Där kvarstår den delen som avser nödlarm för rökdykarna och den lösning på nödlarm som leverantören lämnat uppfyller inte
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de krav MRF ställer. Det pågår därför en utveckling av den produkt som erbjuds.
Dessa investeringar förväntas att färdigställas under 2022.

4 Resultat- och balansräkning tkr
Resultaträkning, tkr

Utfall
Utfall Prognos Budget
Not 2022-04-30 2021-04-30
2022
2022

Verksamhetens intäkter
2
Verksamhetens kostnader
3, 13
Avskrivningar
5-6
Verksamhetens nettokostnader

10 159
-52 376
-1 800
-44 017

10 266 38 750 38 951
-51 112 -159 927 -157 977
-1 874 -6 277 -6 277
-42 720 -127 454 -125 302

41 185
-2 832

40 442 125 302 125 302
-2 278
-2 151
0

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

0
-3
-2 835

0
-1
-2 279

0
0
-2 151

0
0
0

Extraordinära poster
Årets resultat

0
-2 835

0
-2 279

0
-2 151

0
0

Bidrag ägarkommuner
Verksamhetens resultat

4
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Utfall
Utfall
Not 2022-04-30 2021-12-31

Balansräkning, tkr
TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar

349
44 188
44 537

357
43 353
43 709

Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar pension medlemskommuner
Summa finansiella anläggningstillgångar

110 371
110 371

108 936
108 936

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

154 909

152 646

41 052
9
41 061

90 052
10
90 062

195 970

242 708

-32 302
2 835

-35 137
177

9

-120 752
-120 752

-119 317
-119 317

10
11

-250
-42 666
-42 916

-270
-87 984
-88 254

-195 970

-242 708

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

5
6

7

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Varav årets resultat

8

Övrigt eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner inkl löneskatt
Summa avsättningar
Andra avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
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Drift- och Investeringsredovisning, tkr

Driftredovisning

Verksamhetens
Verksamhetens kostnader Budgetavvikelse
intäkter
ackumulerat
2022-04-30
2022-04-30
2022-04-30
2022 Budget 2021
2022 Budget 2021 Intäkter Kostnader
45 812 48 274 45 901 -8 539 -10 506 -7 601 -2 462
1 968
884 1 584 1 110 -23 209 -23 178 -22 525
-700
-31
3 358 3 583 2 527 -5 551 -6 113 -5 374
-224
562
137
187
20 -1 658 -1 808 -2 188
-49
150
5
8
24 -2 522 -2 386 -2 267
-3
-135
4
4
1
-622
-651
-587
0
29
0
11
0
-826
-887
-943
-11
61
16
11
4 -1 508 -1 525 -1 449
5
16
3
13
1
-976
-990
-805
-10
14
0
18
1 -1 273 -1 315 -1 261
-18
42
0
13
0
-950 -1 128 -1 041
-13
178
1
13
1 -1 337 -1 336 -1 415
-12
-1
0
0
0
-9
-19
-21
0
9
1 024 1 030
966
-567
-804
-591
-7
237
72
128
141 -1 581 -1 680 -1 648
-55
99
27
31
8 -1 249 -1 420 -1 394
-4
172

Verksamhet, tkr
10 Gemensam
20 Räddningsavdelning
30 Förebyggande avdelning
40 Verksamhetsstöd
50 Drift Sundsvall
51 Drift Timrå
52 Alnö
53 Njurunda
54 Matfors
55 Stöde
56 Liden
57 Söråker
58 Ljustorp
59 Nouryon
61 Ånge Deltidsstation
62 Fränsta Deltidsstation
Verksamhetens intäkter &
kostnader enligt resultaträkning 51 344 54 907 50 708 -52 376 -55 747 -51 112

Investeringsredovisning, Tkr
Färdigställda investeringar
Övriga fordon
Släck & räddningsbil
Lastväxlare
Övriga fordon
Summa fordon
Övrig investeringar
Summa övriga investeringar
S:a färdigställda investeringar
Pågående investeringar
Släck- & räddningsbil
Summa fordon
Övrig investeringar
Summa övriga investeringar
S:a pågående investeringar

-3 564

Utgifter sedan påbörjad
Beslutad
Ack.
Avvikelse
budget Utfall 2021 budget
2016-2021
2016-2021
9 000
2 675

8 923

77
2 675

11 675
667
667
12 342

8 923

2 675
667
667
3 342

Beslutad
budget
2022
4 600
4 600

Ack.
Utfall
2022
4 439
4 439

4 600

4 439

8 923
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3 370

Avvikelse årsbudget
mot prognos
2022
Prognos Budget Differens
115 611 115 576
35
-60 510 -58 862
-1 648
-7 192 -6 800
-392
-10 786 -10 724
-62
-7 136 -7 136
0
-1 941 -1 941
0
-2 674 -2 674
0
-4 629 -4 617
-12
-3 002 -2 977
-25
-3 997 -3 968
-29
-3 428 -3 423
-5
-4 054 -4 047
-7
-56
-56
0
632
631
1
-4 739 -4 735
-4
-4 249 -4 246
-4
-2 151

0

-2 151

Varav årets investeringar
Budget
Ack.
Avvikelse
2022
Utfall
budget
2022
2022
4 600

4 439

2 500
7 100
1 850
1 850
8 950

4 439
210
210
4 649

2 661
1 640
1 640
4 301
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Noter, tkr

Not 1 - Redovisnings- & värderingsprinciper
Redovisningsprinciper
Årbokslutet är upprättad i enlighet med den nya kommunallagen (2018:597) om
kommunal bokföring och redovisning som gäller från 2019. Förbundet följer i all
väsentlighet rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning. RKR.
Redovisningsprinciperna är densamma som vid årsredovisningen 2020.
Jämförelsestörande poster
Dessa särredovisas när de förkommer i not till respektive post i resultaträkningen och i
den ekonomiska ställningen. Det är poster som påverkar jämförelsen mot föregående
år och budget som t ex korrigeringar som härleder från tidigare år eller betydande
poster som är sällan förekommande.
Materiella anläggningstillgångar
Den ekonomiska livslängden för en anläggningstillgång ska uppgå till minst tre år och
anskaffningsvärdet till minst ett halvt prisbasbelopp. Från och med 2019 bedöms
anläggningstillgångar efter nyttjandeperiod och vid anskaffningstillfället fastställs en plan
för hur en anläggningstillgång med begränsad nyttjandeperiod ska skrivas av och
avskrivningen börjar när anläggningarna tas i bruk. I normalfallet tillämpas linjär
avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år. Eventuellt restvärde utgör inte
något underlag för avskrivning. Under 2019 har inga förändringar i avskrivningsperioden utförts vilket innebär att jämförelsetalen inte har förändrats.
Komponenter
MRF har valt att det lägsta värdet för en komponentavskrivning ska vara 100 tkr.
Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar värderas enligt lägsta värdets princip till det lägsta av
anskaffningsvärdet och det verklige värdet på balansdagen.
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inkomma.
Intäktsredovisning
Verksamhetens intäkter ska redovisas i den period de hönför sig till, i den mån det är
möjligt.
Pension
Förpliktelser för pensionsåtagande för anställda i kommunen är beräknade enligt
riktlinjer för beräkning av pensionsskuld, RIPS, och redovisas enligt den så kallad
blandmodellen i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning.
Pensionsskulden inklusive särskild löneskatt redovisas som dels som kortfristig skuld,
dels som avsättning och dels som ansvarsförbindelse.
Not 2 - Verksamhetens Intäkter
Verksamhetens intäkter
Reavinster, försäljning av tillgångar
SUMMA Verksamhetens intäkter

2022-04-30 2021-04-30
10 042
10 266
118
0
10 159
10 266
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Not 3 - Verksamhetens Kostnader
Arvoden ledamöter
Lön, jour, beredskap etc.
Semesterlönekostnader
Kostnader sjuklön
Kostförmån och ersättningar
Sociala avgifter / PO
Pensionskostnader inkl löneväxling
Personalrekrytering
Övriga verksamhetskostnader
SUMMA Verksamhetens kostnader

2022-04-30 2021-04-30
-174
-173
-22 223
-22 105
-2 464
-2 249
-232
-195
-418
-383
-8 920
-8 920
-5 609
-6 206
-1
0
-12 335
-10 880
-52 376
-51 112

Jämförelsestörande poster
Korrigerad tjänstepension/löneskatt pension tillhörande 2019
Totalt jämförelsestörande poster

79
79

0
0

Not 4 - Bidrag ägarkommunerna
Ägarbidrag Sundsvalls kommun
Ägarbidrag Timrå kommun
Ägarbidrag Ånge kommun
Medlemsbidrag utökat åtagande angående operativ ledning
SUMMA Bidrag ägarkommunerna

2022-04-30 2021-04-30
31 564
30 962
5 702
5 597
3 736
3 699
183
183
41 185
40 442

Not 5 - Byggnader, mark och Tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2022-04-30 2021-12-31
729
729
0
0
729
729

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde byggnad

-372
-7
-380

-350
-22
-372

349

357

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga byggnader, mark och tekniska anläggningar
Not 6 - Inventarier och maskiner
Ingående anskaffningsvärde
Pågående investeringar
Inköp
Försäljningar/utrangeringar/korrigeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2022-04-30 2021-12-31
103 604
102 076
4 439
10 809
9 133
4 650
-1 475
-3 122
115 702
114 414

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde inventarier och maskiner
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier.
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-71 061
1 340
-1 793
-71 514

-68 817
3 367
-5 611
-71 061

44 188

43 353
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Not 7 - Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Löneposter
Skattekonto
Fordring koncernkonto
Moms
Förutbetalda kostander
Interimsfordringar
SUMMA Fordringar

2022-04-30 2021-12-31
8 370
66 361
47
2
1 925
19
26 434
13 589
414
4 884
3 819
4 915
45
283
41 052
90 052

Not 8 - Eget kapital
Eget kapital Sundsvall
Eget kapital Timrå
Eget kapital Ånge
Balanserat resultat
Årets resultat
SUMMA Eget kapital

2022-04-30 2021-12-31
-8 155
-8 155
-2 439
-2 439
-1 166
-1 166
-23 377
-23 554
2 835
177
-32 302
-35 137

Not 9 - Avsättningar pension
Ingående balans, Avsatt till pension
Avsättning
SUMMA Avsättningar pension
Löneskatt avsättningar pension
SUMMA Avsättningar pension inkl löneskatt

2022-04-30 2021-12-31
96 022
88 433
1 156
7 590
97 177
96 022
23 575
23 295
120 752
119 317

Not 10 - Långfristig skuld
Investeringsbidrag översvämningscontainer
Upplösning av investeringsbidrag
SUMMA Långfristig skuld

2022-04-30 2021-12-31
-600
-600
350
330
-250
-270

Not 11 - Kortfristig skuld
Leverantörsskuld
Mervärdesskatt
Personalens källskatt & arbetsgivaravgifter
Upplupen komp- och semesterlöneskuld inklusive PO
Upplupen tjänstepension inklusive löneskatt
Upplupen särskild löneskatt
Debiterad preliminärskatt
Avtalsförsäkringar
Interimsskuld
SUMMA Kortfristig skuld

2022-04-30 2021-12-31
-2 174
-4 069
-879
-1 399
-1 739
-3 906
-2 634
-6 930
3 291
-6 418
-75
-3 900
-1 484
5 209
-2 901
-130
-22 169
-66 442
-30 763
-87 984
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Vår vision:

Ett tryggt, säkert och
hållbart samhälle
Vår verksamhetsidé:
Skydd mot olyckor utgör grunden för vår verksamhet. Vi har en
väl fungerande utryckningsverksamhet och genom ett brett
förebyggande arbete bidrar vi till att minska antalet olyckor för
de som bor och vistas i ägarkommunerna.
Vi är en aktiv part i kommunerna och nyttjar de personella och
materiella resurserna på ett effektivt sätt i arbetet för en säkrare
och tryggare kommun.
Vi arbetar för en utökad samverkan med andra kommuner och
organisationer i regionen för att uppnå största möjliga nytta för
medborgarna.
Vi har en ambition att anses vara en av Sveriges ledande
räddningstjänster.
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret
Handläggare

Datum

Diarienummer

Helene Olofsson

2022-05-25

KS/2022:267

Kommunstyrelsen

Gratifikanter 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
Ärendet
För kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges kännedom har kommunledningskontoret upprättat
redovisning av personer som varit anställda i kommunen i 20 år.

Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-163124

Carina
Karin
Gun-Marie
Carina
Helena
Maria
Ulle
Laila
Pernilla
Nina
Marie
Suzan
Ylva
Annelie
Ulrika
Peter
Torhild
Monica
Jeanette
Zulema
Linda
Annica
Ulrika
Carina
Helene
Vera
Märta
Zenita
Monica
Caroline
Inga-Lill

Törnlund
Sjöström
Wollberg
Sjölinder
Jansson
Carlsson
Liukkonen
Larsson
Österlund
Schmidt
Wassbrink
Edström
Eklund
Nordin
Ylisuutari
Sahlin
Öhlén
Johansson
Eriksson
Morales
Åsen
Bergström
Hägglund
Wallinder
Säterberg
Bergman
Johannesson
Johansson
Nyberg
Söderberg
Nilsson

Administratör
Undersköterska
Vårdare
Vårdare
Förskollärare
Elevassistent
Fritidspedagog
Undersköterska
Undersköterska
Skolkurator
Undersköterska
Arbetsmarknadssamordnare
Vårdare
Vårdbiträde
Undersköterska
Undersköterska
Undersköterska
Förstelärare
Undersköterska
Vårdbiträde
Undersköterska
Förskollärare
Undersköterska
Undersköterska
Undersköterska
Förskollärare
Förskollärare
Barnskötare
Lärarassistent
Vårdare
Anhörigkonsulent

1

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret
Handläggare

Datum

Diarienummer

Helene Olofsson

2022-05-31

KS/2022:274

Kommunstyrelsen

Information om framtagande av fördelningstal och anvisning av
skyddsbehövande
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
Ärendet
Migrationsverket och Länsstyrelserna har i skrivelse, den 25 maj 2022 informerat om framtagande av
fördelningstal och anvisning av skyddsbehövande

Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-163124

1 (2)

Skrivelse
2022-05-25

Diarienummer
7.1-2022-11979

Till samtliga kommuner
För vidarebefordran till
kommundirektör

Information om framtagande av fördelningstal och
anvisning av skyddsbehövande till kommunerna.
Inför kommande lagstiftning om en jämnare fördelning av
skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet ska fördelningstal för
anvisning tas fram.
Den 19 maj fick Migrationsverket i uppdrag av regeringen att ta fram en
uppdaterad bild av det samlade behovet av boendeplatser för
skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet, och baserat på det även nya
tal över fördelningen mellan kommunerna.
Bakgrunden till det här uppdraget är den lagstiftning om en jämnare
fördelning av skyddsbehövande som väntas träda i kraft den 1 juli. För att
det rättsliga regelverket då ska kunna tillämpas behöver det baseras på en så
aktuell bild av utvecklingen som möjligt. De fördelningstal som tas fram i
enlighet med det nya uppdraget blir därmed det som Migrationsverket
kommer att utgå ifrån vid anvisning för att uppnå en jämnare fördelning av
skyddsbehövande mellan kommunerna.
Vi förstår att frågan om ersättning är viktig för er kommuner. Regeringen
förväntas i närtid presentera ett förslag på förordning om ersättning för
boenden kopplade till fördelningstal och anvisning. När den finns på plats
kan Migrationsverket ta fram en process för hur ersättning ska betalas ut.
Så tas fördelningstalen för anvisning fram
Fördelningstalen ska enligt regeringens uppdrag redovisas i två steg:
 Den 31 maj redovisas det totalt förväntade antalet skyddsbehövande
som ska anvisas till kommuner under 2022.
 Den 17 juni redovisas antalet skyddsbehövande som varje kommun
kan förväntas ta emot via anvisning under året.

Bfd22 141107

Vägledande dialoger
Efter redovisningen den 31 maj kommer länsstyrelserna tillsammans med
Migrationsverket att initiera dialoger med landets kommuner. Syftet med
kommundialogerna är att föra en diskussion kring fördelningstalen för
anvisning av skyddsbehövande till kommunerna.

Migrationsverket
Besöksadress Slottsgatan 81 Postadress 601 70 Norrköping
Telefon 0771-235 235 Telefax
E-post migrationsverket@migrationsverket.se Webbplats www.migrationsverket.se Organisationsnr 202100-2163

2 (2)
Dialogerna syftar också till att ge kommunerna goda
planeringsförutsättningar, beskriva anvisningsprocessen, och diskutera hur
fortsatt länsvis samverkan mellan Migrationsverket, kommuner och
länsstyrelse ska ske kring anvisningar av skyddsbehövande. Dialogerna
pågår fram till den 13 juni.
Samverkan
Nu bygger vi en struktur för samverkan, där Migrationsverket och
Länsstyrelsen kommer att gå hand i hand för att skapa en bra dialog med er
kommuner. Vi tar erfarenheterna från arbetet under våren med oss in i det
här uppdraget. Tillsammans hjälps vi åt att implementera den kommande
lagstiftningen för att möjliggöra ett så bra mottagande som möjligt för de
som söker skydd från kriget i Ukraina.
Vi återkommer inom kort med separat inbjudan till dessa dialoger.

För Migrationsverket
Veronika Lindstrand Kant

För länsstyrelserna
Åsa Ryding

Regiondirektör
Migrationsverket

Länsöverdirektör
Länsstyrelsen i Stockholms län
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret
Handläggare

Datum

Helene Olofsson

2022-06-02

Diarienummer

/Ärendebeteckning/

Kommunstyrelsen

Anmälan av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
Ärendet
Delegations
paragraf
KS DEL/2022 § 37

Delegat

Dokumentbeskrivning

Diarienummer

Kommunchefen

Fullmakt ombud
årsstämma Inera 2022
Beslut om
belägenhetsadress enligt lag
om lägenhetsregister (SFS
2006:378) 10-11 §§
Omsättning av lån om 28
075 275 kr, Kommuninvest
Erinran från KPMG
avseende Per Bergmans
donationsfond och August
Bångs minnesfond
Vidaredelegation av
kommunstyrelsens
delegation
Riktlinjer för
kontinuitetshantering av
samhällsviktig verksamhet
i Timrå kommun

KS/2022:253

KS DEL/2022 § 38

KS DEL/2022 § 39

Ekonomichef

KS DEL/2022 § 40

KSO

KS DEL/2022 § 41

Kommunchefen

KS DEL/2022 § 42

Kommunchefen

Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-163124

KS/2022:261

KS/2022:270
KS/2022:271

KS/2022:189
KS/2022:280

1

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret
Handläggare

Datum

Helene Olofsson

2022-06-02

Diarienummer

/Ärendebeteckning/

Kommunstyrelsen

Anmälan av informationsärenden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
Ärendet
Beteckning
KS/2022:76
KS/2022:76
KS/2022:76
KS/2022:76
KS/2022:76
KS/2022:76
KS/2022:76
KS/2022:76
KS/2022:76
KS/2022:76
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:4

KS/2022:4

Postadress
861 82 Timrå

Beskrivning
Beslutsexpediering 75 Delegationsordning KTM
bilaga till Beslutsexpediering 75
Delegationsordning KTM Delegationsordning
Beslutsexpediering § 74 Beslut om behörighet till
annan trafikhuvudman att fatta beslut om allmän
trafikplikt
Beslutsexpediering § 73 Beslut om behörighet till
annan trafikhuvudman att fatta beslut om allmän
trafikplikt
Beslutsexpediering § 72 Revidering av
förbundsordning och samarbetsavtal
e-post Beslutsexpediering § 72 Revidering av
förbundsordning och samarbetsavtal
Förbundsordning
Bilaga 1 20220303
e-post Beslutsexpediering § 72 Revidering av
förbundsordning och samarbetsavtal
Protokoll med bilagor 20220520_signerat
BUN_2022_89-BUN §49 Arkivbeskrivning och
arkivförteckning - uppdatering 2022
Protokollsutdrag BUN §49 Arkivbeskrivning och
arkivförteckning - uppdatering 2022
bilaga till Sammanträdesplan för Sveriges
Kommuner och Regioner 2023 08-2022-SIGNSammanträdesplan för Sveriges Kommuner och
Regioner 2023
Sammanträdesplan för Sveriges Kommuner och
Regioner 2023

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-163124

Datum
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-23
2022-05-23
2022-05-23

2022-05-23

