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Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Ann-Christin Isaksson 2022-05-30 BUN/2022:44 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163433 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Ekonomisk periodrapport januari - maj 2022 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Den ekonomiska periodrapporten januari t o m maj 2022 godkänns och läggs till handlingarna. 
 
 
Ärendet 
Controllers vid ekonomikontoret har upprättat en periodrapport som gäller för januari till och med 
maj 2022. Rapporten presenteras för nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Ekonomisk periodrapport 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Förvaltningschef



Månadsrapport per 202205 (tkr)

Månadsrapport per 202205 (tkr) Budget period Utfall period Avvikelse period

Barn- och utbildningsnämnden

INTÄKTER 40 659 46 521 5 861

KOSTNADER (-) -264 018 -263 699 319

NETTOKOSTNADER (-) -223 359 -217 179 6 180

Nämndsverksamhet

INTÄKTER 0 0 0

KOSTNADER (-) -364 -361 3

NETTOKOSTNADER (-) -364 -361 3

Offentlig verksamhet

INTÄKTER 0 0 0

KOSTNADER (-) -397 -357 40

NETTOKOSTNADER (-) -397 -357 40

Kulturskola

INTÄKTER 110 31 -79

KOSTNADER (-) -1 974 -1 848 126

NETTOKOSTNADER (-) -1 864 -1 817 48

Förskoleverksamhet

INTÄKTER 6 832 8 211 1 379

KOSTNADER (-) -53 483 -55 909 -2 426

NETTOKOSTNADER (-) -46 651 -47 698 -1 047

Fritidshem

INTÄKTER 2 822 2 823 1

KOSTNADER (-) -12 016 -12 021 -5

NETTOKOSTNADER (-) -9 194 -9 198 -3

Förskoleklass

INTÄKTER 404 503 98

KOSTNADER (-) -7 258 -6 772 485

NETTOKOSTNADER (-) -6 853 -6 270 583

Grundskoleutbildning

INTÄKTER 7 699 9 824 2 125

KOSTNADER (-) -92 636 -93 969 -1 333

NETTOKOSTNADER (-) -84 937 -84 145 792

Grundsärskoleutbildning

INTÄKTER 14 18 4

KOSTNADER (-) -6 046 -5 455 591

NETTOKOSTNADER (-) -6 032 -5 437 595

Barn- och utbildningsnämnden



Gymnasieutbildning

INTÄKTER 3 856 4 749 893

KOSTNADER (-) -38 665 -36 995 1 670

NETTOKOSTNADER (-) -34 809 -32 246 2 563

Gymnasiesärskoleutbildning

INTÄKTER 0 0 0

KOSTNADER (-) -2 002 -1 407 594

NETTOKOSTNADER (-) -2 002 -1 407 594

Grundläggande vuxenutbildning

INTÄKTER 0 21 21

KOSTNADER (-) -1 719 -1 576 143

NETTOKOSTNADER (-) -1 719 -1 555 164

Gymnasievux

INTÄKTER 3 085 3 218 133

KOSTNADER (-) -6 318 -6 421 -103

NETTOKOSTNADER (-) -3 232 -3 203 30

Särvux

INTÄKTER 0 90 90

KOSTNADER (-) -408 -360 48

NETTOKOSTNADER (-) -408 -270 138

SFI, Svenska för Invandrare

INTÄKTER 419 435 16

KOSTNADER (-) -2 746 -2 599 147

NETTOKOSTNADER (-) -2 327 -2 164 163

Stab Barn och utbildning

INTÄKTER 0 0 0

KOSTNADER (-) -21 798 -20 971 828

NETTOKOSTNADER (-) -21 798 -20 778 1 020

IT Barn och utbildning

INTÄKTER 577 583 7

KOSTNADER (-) -2 139 -2 106 33

NETTOKOSTNADER (-) -1 563 -1 523 40

Kostverksamhet

INTÄKTER 14 841 15 819 978

KOSTNADER (-) -14 049 -14 572 -522

NETTOKOSTNADER (-) 792 1 247 456

Skolskjuts - alla verksamheter

INTÄKTER 0 0 0

KOSTNADER (-) -2 984 -3 110 -126

NETTOKOSTNADER (-) -2 984 -3 110 -126



Investeringar

Text Budget helår Utfall period Avvikelse period
Inventarier BoU LED-skärmar grundskolan 0 239 239

Inventarier BoU Ljustorps skola 0 97 97

Inventarier BoU Centralkök Diskmaskin 0 92 92

Investeringar BoU Budget 2 373 0 -2373

2 373 427 -1 946SUMMA

Analys av periodens resultat och investeringsutgifter:

Barn och utbildningsförvaltningen har ett positivt resultat på 6 180 tkr för perioden januari-maj. De 

flesta verksamheter har ett överskott i jämförelse med budget. Det beror främst på ökade intäkter i 

form av statlig ersättning för sjuklönekostnader på totalt 2 705 tkr för perioden jan-maj. En annan 

betydande orsak till överskottet är att verksamheten gymnasieskola har ett lägre snittpris per elev på 

interkommunala ersättningar (kostnader) och en ökad volym av elever som kommer in till Timrå 

kommun (interkommunala ersättningar/intäkter). Även ökad ersättning från migrationsverket för 

asylsökande elever i grundskolan (ökad volym) på 1 239 tkr och överskott på semesterlöneskuld på 380 

tkr bidrar till överskottet.  

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

KÄRNVERKSAMHETER Förskolan har en negativ avvikelse på -1 047 tkr vilket beror på högre 

personalkostnader samt diverse (lunch/mellanmål och övriga inköp) kostnader för perioden. Fritidshem 

har ett mindre underskott på 3 tkr.  Förskoleklass har ett överskott på 583 tkr vilket beror på lägre 

personalkostnader samt lägre diverse kostnader. Grundskolan har ett överskott på 792 tkr. De främsta 

orsakerna är den statliga ersättningen för sjuklönekostnader på 1 003  tkr samt en ökning i ersättning 

för asylsökande elever från migrationsverket på 1 293 tkr (ökad volym). Överskottet beror också på 

lägre personalkostnader.  Överskottet minskas något genom högre kostnader på interkommunala 

ersättningar (ökad volym) samt ökade lunchkostnader. Grundsärskolans överskott på 595 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. Gymnasieskolan har ett överskott 2 563 

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 minskas under hösten på grund av utökning med Blåljusgymnasiet samt ny inriktning på 

Fordonsprogrammmet.  Gymnasiesärskolan har en positiv resultatavvikelse på 594 tkr. Orsaken är 

lägre kostnader på interkommunala ersättningar på grund av lägre pris per elev samt volymminskning. 

Vuxenutbildningens fyra verksamheter har tillsammans ett överskott på 495 tkr vilket beror på 

ersättning för sjuklönekostnader samt lägre kostnader för distansutbildingar och diverse kostnader för 

perioden. Kulturskolan har ett överskott på 48 tkr som främst beror på lägre personalkostnader och 

ökade intäkter (sjuklönekostnadsersättning).



STÖDVERKSAMHETER

Nämnden har ett mindre överskott på 3 tkr. Offentlig service har ett positivt resultat på 40 tkr. 

Verksamheten Stab Barn och utbildning har ett positivt resultat på 1 020 tkr.  Det förklaras av ett 

överskott på semesterlöneskulden på 380 tkr samt ett överskott på avskrivningar som kostnadsförs på 

kärnverksamheter. Verksamheten IT Barn och utbildning har ett mindre överskott på 40 tkr. 

Verksamheten kost har ett överskott på 456 tkr för perioden vilket beror på ökade intäkter och lägre 

livsmedelskostnader i jämförelse mot budget. Överskottet beror på att periodens utfall inte möter 

budgetens periodsering av kostnader och intäkter. Detta kommer att rättas till under året. Skolskjuts 

har ett underskott på 125 tkr. Det beror på högre kostnader än budgeterat för denna period. Kommer 

att rättas till.  Investeringar har ett ufall på 427 tkr. De investeringar som gjorts är LED-skärmar till 

grundskolan samt ny diskmaskin till Centralköket.                                                        
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Barn- och utbildningsnämndens plattform för ledning och styrning - 
revidering 2022 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämndens beslutar: 
 
Godkänna upprättad plattform för ledning och styrning. 
 
Ärendet 
Samtliga nämnder ska under 2022 ta fram en plattform för ledning och styrning som inkluderar 
nämndernas verksamhetsidéer. Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut om sin första plattform 
för ledning och styrning 2014 efter ett omfattande och genomgripande arbete. Plattformen har 
därefter reviderats vid två tillfällen. Den revidering som presenteras idag innehåller ledning och 
styrning över nämndens samtliga verksamheter.  
 
Ärendets tidigare behandling 
BUN 2014-12-10 § 115 Information om analys av utgångsläge 
BUN 2016-02-10 § 11 Beslut om godkännande av revidering 
BUN 2017-04-26 § 53 Beslut om plattform för ledning och styrning, 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Plattform för ledning och styrning 2022-2025 
Bilaga – nämndens arbete med uppdraget 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2022 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Skolchef och förvaltningschef
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Syftet med plattformen 

Plattformen anger den långsiktiga styrningen för nämnden.  
 

Genom nämndens plattform säkras ägarskap av styrmodellen på nämndsnivå. 
Plattformen ska hålla över tid och är en beskrivning av hur nämnden tar sig an 
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 förmedlar sitt uppdrag till förvaltningschefen.  
 

 
 



Barn- och utbildningsnämndens uppdrag 
 

Barn- och utbildningsnämndens roll är att, på uppdrag av kommunfullmäktige, 
vara huvudman och ägare av Timrå kommuns skolsystem samt ägare av 
kommunens kulturskole- och kostverksamhet.  

 
Kommunfullmäktiges verksamhetsidé lägger grunden för barn- 

och utbildningsnämndens verksamhetsidé.

 
 

Det tar uttryck i nämndens verksamhetsidé  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

• Främjar alla barn och elevers utveckling och lärande samt en 
livslång lust att lära, i en trygg miljö. 

• Utbildningen främjar de mänskliga rättigheterna, grundläggande 
värderingar och bidrar till en positiv samhällsutveckling. 

• Utbildningen och omsorgen är likvärdig med hänsyn till barn och 
elevers olika behov. 

• Kulturskolans verksamhet erbjuder aktiviteter som bidrar till 
personlig utveckling, stärkt självkänsla och kulturella färdigheter. 

• Kostverksamheten producerar och serverar näringsriktig kost som 
främjar hälsa och välmående. Maten serveras i en trivsam miljö, är 
aptitlig och hållbart producerad. 

Barn- och utbildningsnämndens uppdrag är att ge enheterna 
förutsättningar att stödja barnens och elevernas utveckling till ett gott 

och självständigt liv, vi gör det genom kvalitet i  
omsorg, utbildning och kultur.  

Vi ger även vår kostverksamhet förutsättningar att ge kommunens barn 
och socialnämndens brukare en näringsriktig och hälsosam kost. 

 



  
Varje barn och elev i Timrås förskolor 
och skolor 

 
• är tryggt, trivs och har studiero 

 
• utvecklar sina förmågor och 

kunskaper varje dag och ser koppling 
till omvärld och framtid 

 
• når målen i alla ämnen 

 
• har inflytande över sitt eget 

lärande och är delaktig i skolans 
aktiviteter 

 
• förstår och omfattar vårt 

samhälles demokratiska 
värderingar 

 
 

 

Kostverksamheten i Timrå kommun 

 
• Strävar efter att vara 

närproducerad, ekologisk och 
hållbar 

 

Varje enhet  

• har en dokumenterad och 
välfungerande plattform som leder 
till att kommunala styrdokument, 
lagstiftning och läroplan efterlevs 

• har en plattform som beskriver 
verksamhetsidé, kärnvärden, 
arbetsprocesser, positioner och 
ansvarsfördelning samt rutiner för 
systematisk uppföljning och 
utveckling 

• är en välskött organisation som 
genom sin plattform når kvalitet 
och syfte, med god psykosocial 
arbetsmiljö och med ekonomi i 
balans 

 
Kulturskoleverksamheten  

i Timrå kommun 
 

• Strävar efter att erbjuda ett brett 
utbud av aktiviteter som når så 
många som möjligt  

 

 





Bärande principer för ledning och styrning 
 

Det är i enheterna som utveckling sker och som värde för våra 
målgrupper skapas. Alla beslut skall därför återspeglas i detta. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nämndens målgrupper 

Timrå kommuns barn och elever, deltagare i vuxenutbildning och 
kulturskola samt kostverksamhetens målgrupper 

 
I vårt hjärta för all vår verksamhet 

Varje dag 
 



 

Värde som resultat 

• I centrum för vårt arbete står våra målgrupper. Insatser utgår från värde som 
skapas för dem och hur vi ska möta deras behov på bästa sätt.  

• Långsiktighet och värde för våra målgrupper präglar alla beslut och åtgärder 
rörande verksamheten. 

• Beslut vilar på en väl underbyggd kunskap, en förtrogenhet med lagstiftning 
samt kännedom om beprövad erfarenhet och aktuell forskning.  

 

Helhetssyn 

• För att kunna tillgodose individens behov krävs att vi ser till hela människan. 
Det förutsätter tillsammansarbete och samverkan på alla nivåer, både internt 
som externt. 

• Tillsammansarbete genomsyrar alla verksamheter. 

 

Handlingsutrymme 

• Enhetschefen är den viktigaste ledningsresursen för att enheten utvecklas till 
en välskött enhet, så att det dagliga arbetet får rätt förutsättningar. 

• Ledarskap utövas på systemteoretisk grund, det vill säga att 
a) situationer löses där de uppstår, beslut tas på den nivå besluten hör hemma och 

överlåts inte på annan nivå. 
b) ansvar för överlämnade uppdrag och resurser utkrävs. Brister i förmåga 

kompenseras inte utan hanteras genom målinriktad utveckling eller avveckling. 

• Medarbetaren är den viktigaste resursen för att barn och elever når målen och 
för att våra verksamheter håller god kvalitet.  

• Kreativitet uppmuntras så att nya idéer kan prövas utan rädsla för misslyckande. 

 

Analys, dialog och lärande 

• En nära dialog på ledningsnivå mellan politiker och förvaltningschef/skolchef 
är ett viktigt arbetssätt för att nå önskade resultat.  

• Uppföljning, analys och reflektion föregår planering och genomförande av 
verksamhet. 

• Kommunikation och information rörande verksamheten är saklig, tydlig och 
transparent. 

 



Politiker och tjänstemän - roller och samspel 

 
Politikernas roll är att styra genom att besluta om inriktning och mål, följa 
lagstiftning, 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 
ställningstaganden 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. 
 

 
 
Medarbetarnas roll är att utföra och utveckla uppdrag utifrån verksamhetens mål 
och ramar. Genom inflytande, delaktighet och samverkan bidrar det till 
samhällsnytta för medborgarna. 
 
Samarbetet sker på alla nivåer och genomsyras av lyhördhet, tydlighet och 
ödmjukhet.  
 
I en målstyrd organisation har verksamheten utrymme att situationsanpassa sitt 
arbete. En grundläggande princip är att beslut ska tas så nära verksamheten som 
möjlig. 
 
 
 
 



Barn och utbildningsnämndens arbete med 
uppdraget  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Kännetecken på en välskött organisation 
En välskött organisation har fokus på uppdraget och har beredskap för de 
situationer som uppstår. Den genomsyras av tillsammansarbete, 
engagemang och öppenhet. 
 
Välskötthet grundar sig på att alla delar samverkar mot ett gemensamt syfte.  

Genom det systematiska kvalitetsarbetet som präglas av tillsammansarbete, 
engagemang och öppenhet vet vi hur verksamheten går och hur vi ständigt 
ska kunna förbättra dess kvalitet. En välskött organisation uppvisar över tid goda 
kunskaps- och värdegrundsresultat och har en välskött ekonomi. Den skapar 
nytta för de vi är till för. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En välskött organisation  
En förutsättning för att förtroendevalda i barn- och utbildningsnämnden ska kunna 
följa upp att lagstiftning, styrdokument och läroplaner efterföljs i syfte att säkerställa 
att målen nås är att hela styrkedjan är välskött. 

Först när nämnden, förvaltningen och varje enhet har en tydlig inriktning, tydliga 
arbetsprocesser och en tydlig organisation, blir systematiskt kvalitetsarbete effektivt. 



 
Planering och uppföljning  
 
Nämndens förtroendevalda styr utifrån mål och resultat som verksamheten har 
att uppfylla inom tilldelade budgetramar. Det ska därför finnas ett tydligt 
samband mellan den verksamhet som bedrivs, de resurser som används och 
resultaten som uppnås så att värde skapas för nämndens målgrupper.  

Det främsta verktyget för planering av verksamhet och ekonomi är nämndens 
årliga verksamhetsplan och budget vilket för barn- och utbildningsnämnden 
utgår från det systematiska kvalitetsarbetet.  

Barn- och utbildningsnämndens arbete med verksamhetsplan och budget tar vid 
efter att verksamhetsplan och budget för kommunfullmäktige fastställts. 
Nämndens verksamhetsplan och budget tas beslut för kommande år, med plan 
för 3 år. Under verksamhetsåret följs nämndens verksamhetsplan upp samt 
analyseras avseende insatser, uppnådda effekter, avvikelser och ekonomiskt 
utfall.  

För att ett systematiskt kvalitetsarbete ska vara till nytta krävs det att det avsätts 
tid för analys, reflektion och lärande innan planering för nästa steg sker.  

 
Systematiskt kvalitetsarbete 
 
Syftet med systematiskt kvalitetsarbete är att nämnd, förvaltning och enheter 
tänker igenom och utvecklar sättet att arbeta och organisera för att öka 
kvaliteten och måluppfyllelsen. Systematiskt kvalitetsarbete har därför fokus på 
att utveckla organisationens förmåga att leverera utbildningskvalitet. 

Ett kvalitetsarbete är en regelbunden och ständigt pågående process. 

 

 

 
 

 
 
 



Följa upp 

Uppföljning är grunden för allt 
systematiskt kvalitetsarbete. 
Huvudmannen/nämnden måste 
få en korrekt bild av hur det går 
i förhållande till sitt uppdrag 
och sina mål för att kunna 
anpassa förutsättningarna för 
verksamheten. 

 
Analysera och lära 

Den insamlade informationen från olika uppföljningar analyseras i syfte att 
se samband och förstå hur eventuella åtgärder ska utformas. Analys på 
nämnd/huvudmannanivå avser de olika verksamhetsområdena som helhet 
och avser inte enskilda barn/elever eller övriga vi finns till för.  

 
 
Planera och genomföra 

De utvecklingsbehov som framkommer i analysen prioriteras och 
genomförs så att kvalitet och måluppfyllelse ständigt förbättras. På 
huvudmannanivå dokumenteras detta i det systematiska kvalitetsarbetet 
samt kommande års verksamhetsplan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Följa upp 

Genomföra 
Välskött 

organisation 
Analysera, 
reflektera 
och lära 

Planera 



Förvaltningschefens uppdrag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

Förvaltningschefen 
 

• bevakar att enheterna är ändamålsenliga och har dialog med nämnden om 
förändringar 

 
• rekryterar, utvecklar och avvecklar chefer så att varje enhet har ledare som fyller 

den definierade positionen 
 

• dimensionerar och organiserar gemensamma resurser och stöd 
 
• analyserar, reflekterar och lär av uppföljningens resultat  

 

 
 

 
 
 

 
Förvaltningschefen är nämndens verkställande tjänsteperson och leder 
förvaltningens verksamheter, i dialog med nämnden, så att nämndens och 
förvaltningens plattform för styrning och ledning tillämpas konsekvent inom 
alla verksamheter.  
 
I förvaltningschefens ansvar ingår också att följa lagstiftning, kommunala direktiv och 
styrdokument. 
 
Det är nämndens ansvar att förvaltningschefen har befogenheter för uppdraget 



Skolchefens uppdrag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Skolchefen 
 

• Arbetar på huvudmannanivå  
 

• bevakar att skolstrukturen är ändamålsenlig och har dialog med nämnden om 
förändringar 

 
• rekryterar, utvecklar och avvecklar skolledare så att varje skolenhet har ledare som  

 fyller den definierade skolledarpositionen 
 

• dimensionerar och organiserar gemensamma resurser och stöd 
 

• följer systematiskt upp och utvecklar utbildningen så att skolhuvudmannen och 
verksamheterna följer de föreskrifter som gäller 

 
• om skolchefen upptäcker att verksamheten inte lever upp till vissa krav i  

 författningarna ska hen försöka åtgärda bristerna inom ramen för sina befogenheter 

 

Skolchefens uppdrag är att utveckla skolsystemet så att det är välskött, där barn 
och elever får en utveckling i enlighet med skollag, läroplaner och nämndens 
plattform för ledning och styrning. 
 

 
Ansvaret för att utbildning inom skolväsendet genomförs enligt gällande 
regelverk ligger på huvudmannen tillsammans med skolchefen. Skolchefen ska 
leda verksamheten så att regelverk tillämpas.  
 
Det är nämndens ansvar att skolchefens har befogenheter för uppdraget 
 





BEGREPPSORDLISTA 
 
 

Arbetsprocesser betyder systematiskt länkade arbetsmoment i ett bestämt 
syfte och som upprepas om och om igen. 
 
Arbetssätt betyder sättet vi utför en arbetsuppgift på. 
 
Kärnvärden är de värden som organisationen bestämt ska känneteckna 
verksamheten – alltid. 

Plattform för en välskött organisation betyder i detta dokument en beskrivning av 
verksamhetsidé, kärnvärden, arbetsprocesser, verksamhetens organisation 
(ansvars- områden och positioner) samt rutiner för systematisk uppföljning och 
utveckling. 

Position betyder en roll i organisationssystemet som måste finnas för att verksam- 
hetsidén ska förverkligas. Positioner definieras med syfte och huvudaktiviteter och 
ska ha en tydlig koppling till verksamhetsidé, kärnvärden och arbetsprocesser. En 
position kan aldrig definieras med enbart aktiviteter eftersom aktiviteter inte säger 
någonting om positionens roll i helheten. 
 
Princip något man eftersträvar att följa. 
 
Syfte är nyttan eller avsikten med en planerad aktivitet.  
 
Verksamhetsidé beskriver syftet med hela verksamheten, det vill säga vad 
organisationens alla processer och resurser ska leda till och för vem. 
 
Välskött är ett begrepp för organisationskvalitet och betyder i korthet 
ordning och reda i ekonomi, arbetsprocesser, ansvarsfördelning och 
kvalitetsarbete. En välskött organisation är garanten för att långsiktig och 
hållbar nytta skapas för dom vi är till för.  
 
Värdegrund är de begrepp som hela vår organisation vilar på. Dessa är: Demokrati, 
legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service.  
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Bilaga 1  

Barn och utbildningsnämndens arbete med uppdraget   

Nämndens förtroendevalda styr utifrån mål och resultat som verksamheten har att 
uppfylla inom tilldelade budgetramar. Det ska därför finnas ett tydligt samband 
mellan den verksamhet som bedrivs, de resurser som används och resultaten som 
uppnås så att värde skapas för nämndens målgrupper.  

Nedan redovisas två årshjul som dels beskriver nämndens aktiviteter kopplade till 
planering och dels de aktiviteter som genomförs kring uppföljning av 
verksamheten. Dessa aktiviteter utgår ifrån arbetet med verksamhetsplan och 
budget men innehåller även andra aktiviteter som är viktiga för nämndens styrning 
av förvaltningen.  

Planering  

 

   



 

Aktiviteter - Planering 

 

När  Aktivitet Syfte Kommentar 
Februari Beslut om 

systemförvaltningsplan. 
Systemförvaltningsplanen 
ska säkerställa att system 
ger nytta för 
verksamheten och att 
drift sker så 
kostnadseffektivt som 
möjligt. 

 

Mars/ 
april 

Gemensam beredning. Bereda förslag till 
kommunövergripande 
VP och budget. 

BUNs presidium 
deltar. 

Maj Arkivbeskrivning och 
arkivförteckning 

Arkivbeskrivningen ska 
visa myndighetens 
arbetsuppgifter och 
organisation, vilket 
slag av handlingar som 
kan finnas samt 
arkivvårdens 
organisation. 
Arkivförteckningen ska 
systematiskt redovisa 
vilka handlingar som 
förvaras i 
myndighetens arkiv. 
 

 

Maj  Stiftelsen August Bång Besluta om vilket belopp 
som skall tilldelas elever 
på Ala skola 

 

Juni Kommunfullmäktige 
beslutar om VP/budget 
kommande år. 

Är nämndens 
utgångspunkt i arbetet 
med verksamhetsplan/ 
budget.  

 

Juni Information om 
VP/budget som 
beslutats av nämnden. 

Informera nämnden om 
förutsättningarna från 
KF inför arbetet med 
nämndens egen 
verksamhetsplan. 
 

Är uppstarten 
inför nämndens 
analysseminarium 
i september. 

Juni-Sept Nämndernas arbete 
med VP/budget 
påbörjas. 

Utifrån den av KF 
beslutade VP/budget ska 
nämnden ta fram en 
egen VP/budget. 

 



September Beslut om 
sammanträdesdagar för 
arbetsutskott och 
nämnd.  

Tydliggöra datum för 
nämndens möten 
kommande år.  

Utgår ifrån den 
planering som 
satts för KS/KF- 
sammanträden 

September Analysseminarium Seminarium kring 
innehåll/prioriteringar i 
nämndens 
verksamhetsplan kopplat 
till mål och ekonomi.  

Utgångspunkt är 
den VP/budget 
som beslutats av 
KF i juni.  

September Genomgång av 
volymer- elever 

Underlag till nämndens 
VP & Budget 
 

 

Oktober Beslut om VP/budget  Skickas vidare till 
KS för kvittering 

November Beslut om 
informations-
hanteringsplan. 

Få kontroll och överblick 
över nämndens allmänna 
handlingar.  

 

November Riskbedömning inför 
internkontrollplan 

Nämnden tar fram 
förslag på 
internkontrollpunkter 
till internkontrollplanen 
kommande år. 

 

November KS kvitterar nämndens 
VP/budget 

  

December Beslut om 
internkontrollplan. 

Internkontrollplanen 
syftar till säkerställa att 
verksamheten når sina 
mål med effektivitet, 
säkerhet och stabilitet. 
Att information och 
rapportering om 
verksamheten och 
ekonomin är tillförlitlig 
och rättvisande samt att 
verksamheten efterlever 
lagar, regler och avtal.   

 

December Beslut om nämndens 
årshjul. 
 
 
 
 

Göra en planering för 
nämndens 
sammanträden nästa år.  

 

December Beslut om 
delegationsordning 

 

Visar inom vilka ärenden 
där nämnden delegerat 
beslutsrätt.  

 
 
 
 

December Beslut om fördelning 
av anvisningar till 
kommuner 

  
 
 



 
December Beslut om elevbidrag 

fristående förskolor 
och skolor 

Utifrån underlag ta 
beslut kring belopp för 
elevbidrag kommande år 

 

December Analysseminarium – 
nulägesanalys av Timrå 
kommun presenteras. 

Ge de förtroendevalda 
(KS/KF) en nulägesbild 
av Timrå kommuns 
utmaningar och 
möjligheter inför arbetet 
med verksamhetsplan 
och budget. 

BUNs presidium 
deltar. 

 

Uppföljning  

 

 

 

 



 

Aktiviteter - Uppföljning  

När  Aktivitet Syfte Kommentar 
Februari Beslut om nämndens 

verksamhetsberättelse. 
Uppföljning av nämndens 
verksamhet föregående år. 

Skickas vidare till 
KS 

Mars Beslut om nämndens 
patientsäkerhets-
berättelse. 

Uppföljning av nämndens 
verksamhet enligt hälso- 
och sjukvårdslagen 

 

April & Okt Redovisning av ej 
verkställda beslut 

Undvika att beslut inte 
fullföljs 
 

 

Maj Beslut om nämndens 
fyramånadersrapport 
(jan-april) 

Uppföljning av nämndens 
verksamhet innevarande 
år. 

Skickas vidare till 
KS 

Juni Beslut utifrån 
uppföljning 
Digitaliseringsstrategi 

Uppföljning av beslutad 
digitaliseringsstrategi 

 

September Beslut om nämndens 
delårsrapport (jan-aug) 

Uppföljning av nämndens 
verksamhet innevarande 
år. 

Skickas vidare till 
KS 

September Beslut om uppföljning 
av nämndens 
systematiska 
kvalitetsarbete 

 

Uppföljning av nämndens 
systematiska kvalitetsarbete 
inom alla verksamheter. 

 

 

Okt & Dec Uppföljning av offentlig 
betygsstatistik (Årskurs 9 
redovisas i oktober  & 
Gymnasiet samt årskurs 
6 redovisas i december) 

 

Ger nämnden kunskap om 
elevers utveckling  

 

Oktober Nämndens resultatdialog Dialog om nämndens 
uppföljning jan-aug 
tillsammans med 
kommunstyrelsens 
ordförande och 
kommunchef. 

Ordförande och 
förvaltningschef 
deltar 

November Granskning från 
revisionen 

Revisionen gör årligen en 
grundläggande granskning 
av nämnden med fokus på 
mål, ekonomi, 
internkontroll 

 

December Beslut utifrån Uppföljning av nämndens Slutlig 



 
 
 
 

uppföljning av 
internkontrollplan 

internkontrollplan uppföljning görs i 
november. 

December 
 
 
 
 
 
 

Revidering och beslut av 
informations-
hanteringsplan. 
 
 
 

Få kontroll och överblick 
över nämndens allmänna 
handlingar. Hur och var 
de behandlas och förvaras. 

 

Dec Beslut om uppföljning 
av GDPR 
 

  

Dec Uppföljning av 
systemförvaltningsplan. 

Säkerställa att system ger 
nytta för verksamheten 
och att drift sker så 
kostnadseffektivt som 
möjligt. 

 

Jan-dec Rapporter  
(månad eller kvartal) 
Ekonomi  
Skolfrånvaro 
Kränkande 
särbehandling 
Avvikelser 
Delegation 
Anmälningar 
Informationshantering 

- E Sjukfrånvaron 
rapporteras varje 
kvartal och en 
föredragning görs 
varje halvår. 

 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Ann-Christin Isaksson 2022-06-07 BUN/2022:30 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163433 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Ny samverkansstruktur mellan Region Västernorrland, socialnämnden 
Timrå samt Barn- och utbildningsnämnden Timrå 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 

 Att anta den nya politiska samverkansstrukturen Hälsam  
 

 Att det nya samverkansorganet, Hälsam börjar gälla från och med 2023-01-01 
 

 Att ordförande för (skolan/socialtjänsten/regionen) utses att representera nämnden i Hälsam 
under mandatperioden 

 
 Att ett presidium för Hälsam väljs utifrån ovanstående beskrivning 

 
 
Ärendet 
Den nuvarande politiska samverkansorganisationen för hälso-och sjukvård och socialtjänst, 
SocialReKo, har 2022-06-03 tillsammans med skolans representanter ställt sig bakom ett förslag för en 
ny politisk samverkansstruktur som inkluderar skolans representanter. SocialReKo tillsammans med 
skolans representanter rekommenderar berörda nämnder i Regionen och kommunerna att besluta 
enligt rekommendationen. 
 
En arbetsgrupp har levererat ett förslag för den politiska samverkansstrukturen till SocialReKos möte 
2022-06-03. På mötet deltog även skolans representanter.  
Förslaget innebär en beskrivning för den länsövergripande, politiska samverkansstrukturen Hälsam 
som inkluderar skolans representanter. Förslaget innehåller en beskrivning på uppdraget för den 
politiska strukturen, representationen och hur kopplingen till huvudmännen ska se ut.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Politisk samverkansorganisation 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2022 
 
 



2 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Ann-Christin Isaksson 2022-06-07 BUN/2022:30 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163433 

 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
skolchef



 

 

 

 

 

 

Samverkansstruktur 

HälSam 
 

Samverkan mellan länets kommuner och 
Region Västernorrland  

 

   

                                                             

                           
                                                                         

 

 

 

 

 



 
Huvudpunkterna för den nya samverkansstrukturen:  
• Gemensam värdegrund och gemensamt mål 
Samverkan ska ske med utgångspunkt i de gemensamma mål för samverkan som skapats, 
efter att samverkansmodellen är konstituerad 
• Samverkan ska bygga på innevånarnas behov och vara en stödprocess till sammanhållna 
insatser kring innevånaren 
• Strukturen för samverkan ska byggas upp utifrån verksamhetens behov av stöd för 
samarbetet  
• Samverkansstrukturen är ett system för samråd och samtal, beslut kan endast fattas hos 
huvudmännen  
• Uppdrag, rollerna och syftet med strukturens helhet och delar ska vara tydligt och 
lättbegripligt beskriven 
• Samtliga huvudmän ska vara representerade i samverkan  
• Alla deltagande parter är fullvärdiga medlemmar i samverkan 
• Samverkansstrukturen ska stödjas av administrativa funktioner och kommunikationsstöd 
 
 
Parter-viljeinriktning 
 
Parter i denna samverkan är Region Västernorrland och länets sju kommuner, Sundsvall, 
Ånge, Timrå, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.  
 
Syfte 
En hållbar, levande samverkan utifrån invånarnas behov 
 
Mål 
Samverkan i HälSam ska aktivt bidrar till utvecklingen av tidiga, sammanhållna, tillgängliga 
och personcentrerade insatser för barn och unga, vuxna och äldre. 
 
Politisk samverkan inom HälSam 
 
Representation 
Politisk samverkan inom HälSam består av: 
 
Ordföranden för länets kommuners skolnämnder (eller motsvarande), socialnämnder (eller 
motsvarande) och Region Västernorrlands ordföranden för Hälso-och sjukvårdsnämnden 
(HSN), Regional utvecklingsnämnd (RUN) samt Vårdval utskottet (VVU). 
 
Den politiska samverkan har ett presidium bestående av tre ordförande (en 
sammankallande).  
Dessa tre har ansvar för ett respektive strategiskt område (barn/unga, vuxna och äldre). 
Posterna väljs mandatperioden ut och bereder tillsammans inför mötena. Respektive 
ordförande ansvarar för de mötena som berör deras strategiska område. Den 



sammankallande utses av presidiet när detta är på plats. 
 
Från kommunerna utses någon till presidiet utifrån följande grund: 
Respektive socialpresidium och skolpresidium på länsnivå väljer sin representant bland 
ordförandena. En rekommendation är att dessa väljs från olika kommuner för en bredare 
spridning och att valet sker så snart som möjligt in på den nya mandatperioden. 
 
Från regionen utses någon till presidiet utifrån de tre representanterna: ordförande i HSN, 
RUN samt VVU. 
 
Respektive nämnd ansvarar för att delta i arbetet och mötena i de strategiska områden som 
berör deras verksamheter. Det innebär att varje organisation har ansvar för att inför och 
efter beredande beslut i Hälsam förankra med sin majoritet och opposition. 
 

Uppdrag: 
Politiska samverkan inom HälSam är en politisk samverkansform mellan länets kommuner 
och Region Västernorrland för frågor som kräver politisk samsyn och samråd.  
Syftet är att stödja och skapa förutsättningar för gemensamma insatser för innevånares 
hälsa. 
Det är ett forum för dialog och beredning på politisk nivå inför huvudmännens beslut i frågor 
som kräver samråd och samsyn. Detta kan vara inför större avtal, överenskommelser och 
gemensamma projekt mellan huvudmännen. Formella beslut fattas därefter av respektive 
huvudman. 
 
Den politiska samverkan inom HälSam samråder och skapar förutsättningar för samverkan 
inom tre strategiska områden: Barn och Unga, Vuxna och Äldre.  
 
Den följer upp och stödjer tjänstemäns samverkan inom strategiska områden genom årliga 
temamöten inom varje strategiskt område. Utöver tema-möten för uppföljning, har man 
varje år ett gemensamt möte för alla områden i övergripande/överskridande 
samverkansfrågor. Detta möte kan med fördel genomföras i internatform.  
 
Hälsams presidier ansvarar för de tre strategiområden med årliga temamöten och kan 
utgöra kontakten mellan den politiska nivån, Länsledningen för HälSam och tjänstemännens 
arbete inom strategiområden. 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Erik Sidebo 2022-06-01 BUN/2021:228 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå /Eget_Besöksadress/ 060-163433 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Anmälan av kränkande behandling av elev - månadsrapport 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 
 
 
Ärendet 
Skollagen kap 6 § 10: 
”En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. 
Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna 
och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande 
behandling i framtiden.”  
 
Här får nämnden löpande ta del av månadsrapporter med statistik för inskickade ärenden av 
kränkande behandling under aktuellt läsår, från förskola, grundskola, grundsärskola och 
gymnasieskola. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Månadsrapport kränkande behandling  
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Förvaltningschef och skolchef 



 
 

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

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

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

 
 

Inskickade ärenden kränkande behandling läsåret 21-22 

 

 

 

 

0

1

2

0

1

0 0

1

0 00

0,5

1

1,5

2

2,5

Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun

A
n

m
äl

d
a 

h
än

d
el

se
r

Förskolan

33 38 38

20 18

33
22 22 24

00

10

20

30

40

Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun

A
n

m
äl

d
a 

h
än

d
el

se
r

Förskoleklass, låg- och mellanstadiet

60

23 29
8 8 9 4 6 9

00

20

40

60

80

Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun

A
n

m
äl

d
a 

h
än

d
el

se
r

Högstadiet inkl. åk 6 Ala skola

1

0

1

0 0

1

0 0 0 00

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun

A
n

m
äl

d
a 

h
än

d
el

se
r

Gymnasiet



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Erik Sidebo 2022-05-31 BUN/2021:229 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163145 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Anmälan av elevfrånvaro i grund- och gymnasieskola - månadsrapport 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 
 
 
Ärendet 
Skollagen (2018:1098) 7 kap 19a§: 
 
”Om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller 
ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. Utredningen ska 
genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan.  
 
När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till 
huvudmannen.” 
 
Nämnden får löpande ta del av månadsrapporter med frånvarostatistik från de olika grundskolorna 
och för gymnasieskolan under aktuellt läsår. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Månadsrapport elevfrånvaro 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Förvaltningschef och skolchef



 
 

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

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

Hemsida: www.timra.se 
E-post: info@timra.se 
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1 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Ann-Christin Isaksson 2022-05-30 BUN/2022:116 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163433 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Förstudie förskolor 
 
 
Förslag till beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendet 
Förvaltningschef Jan Eriksson presenterar den rapport som Norrlands utredningstjänst, Helene 
Ersson upprättat gällande nya förskolor i Bergeforsen, Böle/Tallnäs, Vivsta och Timrådalen. 
 
Rapporten är upprättad på uppdrag av kommunstyrelsen.  
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-07 KS/2020:134: 
 

1. Anmoda kultur- och tekniknämnden att genomföra en förstudie av nya förskolor i 
Bergeforsen och Böle/Tallnäs. Samt inhämta barn- och utbildningsnämndens förslag på 
lämpliga platser med hänsyn till verksamhetens samordningseffekter och miljö. Förstudierna 
ska finansieras inom nämndens budgetram för 2020.  

 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Rapport 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2022 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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Sammanfattning och rekommendationer
Förskolan är numera en skolform med egen läroplan vilket ställer andra 
krav på lokalernas utformning än när de byggdes för 30-40 år sedan. 
Större förskolor möjliggör samtidigt en högre kvalitativ pedagogisk 
verksamhet. 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2020 att anmoda kultur-och 
tekniknämnden att genomföra en förstudie av nya förskolor i Bergeforsen 
och Böle/Tallnäs, samt inhämta barn- och utbildningsnämndens förslag 
på lämpliga platser med hänsyn till verksamhetens samordningseffekter 
och miljö.

Styrgruppen har valt att även lämna förslag på nya förskolor i Timrådalen 
och Vivsta.

I rapporten Alternativa placeringar av förskola i Söråker, 2021,  redovisas 
förslag på placering, storlek och ekonomi för en ny förskola i Söråker. 
Förslaget omfattar i stort sett endast ersättning av befintliga 
förskoleplatser. För tillskott krävs att nuvarande Söråkers förskola även i 
fortsättningen används som förskola.

Rapportens analys och slutsatser har en tidshorisont på 10-15 år. 
Samhällsförändringar sker snabbt och det kommer att finnas ett behov av 
löpande översyn och revideringar under tidsperioden. 

Ett exempel är ändrad lagstiftning där en utredning presenterats gällande 
tioårig obligatorisk grundskola, där nuvarande förskoleklass föreslås bli 
en del av grundskolans läroplan. Det finns också förslag på att 
kommunerna ska vara skyldiga att bedriva uppsökande verksamhet för 
att öka deltagandet i förskolan. 

Målet är att befolkningen ska öka till minst 19 000 invånare år 2025 och 
till 20 000 invånare år 2035 (se Timrå kommuns översiktsplan). Enligt 
SCB hade Timrå kommun 17 923 invånare per 31 dec 2021.

Vid en befolkningsökning med 1 000 invånare på fem år, bedöms 
antalet barn i åldern 1-5 år öka med 7,5 procent (av 955 inflyttade år 
2020 var 71 i åldern 1-5 år). Det innebär en ökning med 10-15 per år 
dvs 50-75 barn totalt efter fem år.

Styrgruppens rekommendationer

• Ha beredskap för successiv utbyggnad. Behovet av antal platser 
bedöms öka med över 200 förskoleplatser de närmaste 10-15 
åren.

• I Bergeforsen bör det planeras för en ny förskola med 140 platser 
(utökning med 35 platser) och med plats för utbyggnad med 
ytterligare 60 platser. Projektet har högsta prioritet med en 
påbörjad investering år 2023.

• Planera för en ny förskola med 200 platser i Böle/Tallnäs. 
(Utökning med 35 platser). Tallnäs Röd kan övergå till annan 
verksamhet och förutsättningarna för Böleängens förskola som 
särskilt boende enligt LSS utreds. Tallnäs Gul rivs. Projektet 
prioriteras näst högst med en påbörjad investering år 2025.

• Planera för en ny förskola med 140 platser i Timrådalen. (Utökning 
med 22 platser). Projektet prioriteras som nummer tre med en 
påbörjad investering år 2027.

• Planera för en ny förskola med 100 platser i Vivsta. (Minskning 
med 15 platser). 

• Då antalet barn och elever i förskole- och skolåldern växlar över 
tiden bör förskolorna utformas så att lokalerna kan användas för 
viss skolundervisning.
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Bakgrund och uppdrag
Bakgrund

Timrå kommunfullmäktige antog hösten 2019 en lokalresursplan för 
kommunens fastigheter och verksamhetslokaler. En del i planen var 
tillkomsten av nya och ändamålsenliga lokaler för förskolan i Timrå 
kommun, samlade i större enheter placerade i nära anslutning till 
befintliga grundskolor. 

Förskolan är numera en skolform med egen läroplan vilket ställer 
andra krav på lokalernas utformning än när de byggdes för 30-40 år 
sedan. En samlad större förskola i närheten av grundskolan ge viss 
samordning av verksamhet, lokaler och personal inom Barn- och 
utbildningsförvaltningen. Det bedöms ge en ökad pedagogisk kvalitet 
inom samma ekonomiska ram (5,35 barn per heltidstjänst). 

Beskrivning – nuvarande förskolor

Bergeforsens förskola består av tre byggnader och har 110 
förskoleplatser. Byggnaderna ägs av kommunen och är i varierat 
skick och standard. 

Tallnäs förskola består av två byggnader i varierat skick och 
standard och ägs av kommunen. Förskolan har 100 platser, fördelat 
mellan gula huset (60 platser) och röda huset (40 platser). Det röda 
huset har nyligen renoverats och är i gott skick för fortsatt 
förskoleverksamhet. 

I Böleområdet finns också Böleängens förskola med 65 platser. 
Byggnaden består av fyra avdelningar, och har förutsättningar att 
efter anpassning bli ett särskilt boende enligt LSS. 

I Timrådalen/Vivsta finns fem förskolor: 

• Timrådalens förskola, 54 platser. Ägare: kommunen

• Örnens förskola, 31 platser. Ägare: bostadsrättslägenheter

• Furudals förskola, 33 platser. Ägare: bostadsrättslägenheter

• Mariedals förskola, 70 platser. Ägare: privat fastighetsägare

• Framnäs förskola, 45 platser. Ägare: kommunen

Flera av enheterna är relativt små. 

Utöver dessa förskolor finns det även förskolor i Ljustorp, Sörberge
(Älvstrandens fsk), Söråker (Bäckmons fsk och Söråker fsk) och 
Tynderö. Dessa förskolor omfattas inte av rapporten.

Gällande framtidens förskola i Söråker, se rapporten Alternativa 
placeringar av förskola i Söråker, daterad 1 november 2021.

Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2020 att anmoda kultur-och 
tekniknämnden att genomföra en förstudie av nya förskolor i 
Bergeforsen och Böle/Tallnäs, samt inhämta barn- och 
utbildningsnämndens förslag på lämpliga platser med hänsyn till 
verksamhetens samordningseffekter och miljö.

Styrgruppen har valt att även lämna förslag på nya förskolor i 
Timrådalen och Vivsta.
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Genomförande och metod
Utredningen har gjorts under november 2020 – februari 2022, där 
förslag gällande förskola i Söråker behandlas i en separat rapport.

Projektorganisation

Styrgrupp för utredningen har varit:

• Jan Eriksson, Kultur- och teknikförvaltningen

• Ann-Christin Isaksson, Barn- och utbildningsförvaltningen

• Klas Lundgren, Miljö- och byggförvaltningen

• Staffan Abramsson, Kultur- och teknikförvaltningen

Styrgruppen har sammanträtt vid tio tillfällen och initialt deltog även 
Micael Löfqvist, VD vid Timråbo. Styrgruppen har bl a beslutat om 
tillsättande av arbetsgrupp med uppdrag att ge förslag på pedagogik 
och dess konsekvenser för lokalers och utemiljöns utformning. 

Arbetsgruppen har letts av Birgit Edén, där rektorerna Pernilla 
Nyberg, Anne-Charlotte Söderström, Malin Selin och Ulla Johansson-
Wallberg har ingått, samtliga Barn- och utbildningsförvaltningen.

Delrapportering har gjorts till Kultur- och tekniknämnden och till Barn-
och utbildningsnämnden den 21 april 2021 och den 2 februari 2022. 
Delrapporten Alternativa placeringar av förskola i Söråker
behandlades i Kultur- och tekniknämnden den 1 december 2021, och 
i kommunstyrelsen den 11 januari 2022, där det beslutades att gå 
vidare i linje med utredningen.

Framtagning av underlag och sammanställning har gjorts med hjälp 
av Olof Lindstrand, David Östlund och Göran Jakobsson, samtliga 
Miljö- och byggförvaltningen, samt Helene Ersson, Norrlands 
utredningstjänst och Hans-Anders Kempe, Afry.

Framtagning av underlag

• Miljö- och byggförvaltningen har sammanställt 
befolkningsutvecklingen år 2010 – 2020. 

• Miljö- och byggförvaltningen har även sammanställt planerade 
och pågående detaljplaner för bostadsbyggande, vilka bedöms 
påverka framtida behov av förskoleplatser i områdena.

• Arbetsgruppen har tagit del av SKL/Kommentus
funktionsprogram för upphandling av förskolebyggnader. 
Funktionsprogrammet utgår från gällande läroplan för förskolor 
och arbetsgruppen har bedömt att det även bör utgöra 
underlag för utformningen av framtida förskolor i Timrå.

• Arbetsgruppen har gjort studiebesök på den nybyggda Geijers 
förskola i Sundsvalls kommun.

• Intervjuer har gjorts med företrädare för Nordanstigs och Åre 
kommuner, vilka båda har avropat byggentreprenader utifrån 
SKL/Kommentus ramavtal för förskolebyggnader. 

• De ritningar för en förskolebyggnad i Söråker som togs fram i 
utredningen år 2017 motsvarar funktionsprogrammet väl och 
har används som underlag även i den här utredningen. 

Rapport

I den föreliggande rapporten sammanfattas utredningen och 
styrgruppens slutsatser med därtill hörande rekommendationer.
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Förutsättningar

för framtidens förskola

Rapportens analys och slutsatser har en tidshorisont 
på 10-15 år. Samhällsförändringar sker snabbt och det 
kommer att finnas ett behov av löpande översyn och 
revideringar under tidsperioden. 

Ett exempel är ändrad lagstiftning utifrån en utredning 
som presenterats gällande tioårig obligatorisk 
grundskola, där nuvarande förskoleklass föreslås bli en 
del av grundskolans läroplan.

En planeringsstrategi kommer att antas under 
mandatperioden och även denna kan innebära 
revideringar av lokalresursplanen med dess fördjupade 
studier. 

Följande förutsättningar är beaktade i analysen och 
bedömningarna:

• Lagstiftning, läroplan och vald pedagogik

• Tidigare kommunala beslut gällande förskolor

• Förskolornas utformning samt konsekvenser

• Befolkningsutveckling och prognos för Timrå 
kommun

• Planerade områden för bostadsbyggande
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Lagstiftning, läroplan och vald pedagogik
Förslag på tioårig grundskola från och med läsåret 2026/27

I april 2021 presenterades betänkandet En tioårig grundskola, SOU 
2021:33 där det föreslås att grundskolan blir tioårig och att 
förskoleklassen görs om till årskurs 1. De nya bestämmelserna 
föreslås tillämpas från och med läsåret 2026/27 och är nu ute på 
remiss.

Förslag Förskola för fler barn Prop. 2021/22:132

Förslaget innebär bland annat att kommunerna ska vara skyldiga att 
bedriva uppsökande verksamhet för att öka deltagandet i förskolan 
samt reservera förskoleplats för barn eller vars vårdnadshavare bott i 
Sverige kort tid. Lagändringen föreslås träda i kraft 1 juli 2022 och 
tillämpas efter 1 juli 2023.

Om dessa två betänkanden blir lagstiftning ökar behovet av 
samplanering och samlokalisering av grundskola och förskola 
ytterligare.

Läroplan för förskolan, Lpfö 18

Förskolans uppdrag enligt läroplanen är

• Helhetssyn. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett 
livslångt lärande. I utbildningen ingår undervisning.

• Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. Barnen 
ska ges förutsättningar både för lek som de själva tar initiativ till 
och som någon i arbetslaget introducerar.

• Kommunikation och skapande. Språk, lärande och 
identitetsutveckling hänger nära samman. Barn ska ges tid, rum 
och ro till eget skapande. 

• Omsorg, utveckling och lärande. Alla barn ska få uppleva den 
tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna 
svårigheter och att vara en tillgång i gruppen.

• Varje förskolas utveckling. Utbildningen i förskolan ska utvecklas 
så att den svarar mot de nationella målen. 

För att klara uppdraget är de materiella resurserna, lokaler och 
utrustning av olika slag av stor betydelse för barnens utveckling och 
lärande.

Funktionsprogram för upphandling av förskolebyggnader

Arbetsgruppen har tagit del av program, kravspecifikationer, ritningar 
mm som använts vid planering och upphandling av de större förskolor 
som för närvarande byggs i Sundsvalls kommun. Arbetsgruppen har 
även tagit del av det funktionsprogram för upphandling av 
förskolebyggnader som SKR/Kommentus tagit fram inför den 
ramavtalsupphandling som gjorts.

Funktionsprogrammet utgår från gällande läroplan för förskolan och 
omfattar också utemiljöns betydelse för lärande och utveckling. 
Programmet ger exempel på hur förskolans barnyta ska kunna 
användas både fritt efter behov eller utgå från stationära baser för 
respektive barngrupp.

Den ritning som arbetades fram vid projekteringen av den ”Nya 
förskolan i Söråker” motsvarar mer än väl SKR:s funktionsprogram. 
Arbetsgruppen förordar att SKR/Kommentus funktionsprogram för 
upphandling av förskolebyggnader används i Timrå kommun.
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Tidigare beslut gällande förskolor
Förutsättningar för förskolor fastställda av Timrå kommun

Följande mått ska vara styrande vid planering och framtagande av 
upphandlingsunderlag:

• Utomhusytan skall vara min 35 m2 per barn dvs 7 000 m2 för 
200 barn.

• Ytan inomhus skall vara 10 m2 per barn dvs 2 000 m2 för 200 
barn. 

• Gruppstorlek för barn i åldern 1-3 år 6-12 barn/avdelning

• Gruppstorlek för barn i åldern 4-5 år 9-15 barn/avdelning

• Personal 1 tjänst per 5,35 barn

Policy för lokalanvändning

Enligt policyn som fastställdes av kommunstyrelsen våren 2019 är 
kommunnyttan prioriterad dvs att kommunens intresse sätts högre än 
någon enskild nämnds/förvaltnings intresse. Den nybildade 
lokalgruppens främsta uppgift är att samordna de strategiskt 
långsiktiga frågorna kopplat till kommunens lokalbehov.

Följande principer fastställs:

• Kommunen ska äga de fastigheter som behövs för 
kommunens verksamheter. När det inte är möjligt ska 
inhyrning tillämpas.

• Det åligger alla kommunala verksamheter att aktivt söka 
möjligheter att effektivisera lokalanvändningen.
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Förskolornas utformning
De framtida förskolorna i Timrå kommun föreslås byggas utifrån 
samma grundkoncept. Den största versionen rymmer maximalt 
200 förskoleplatser fördelade på grupper om 12-15 barn.

I de fall det i dagsläget inte bedöms finnas ett behov av 200 
platser, föreslås att förskolan byggs i en mindre version med 
utrymme för utbyggnad i det fall det blir aktuellt.

Förskolan byggs i två våningar där varje grupp har tillgång till 
både en egen hemvist och gemensamma lokaler. Utemiljön är 
uppdelad och avskild för varje grupp, men med tillgång till 
gemensamma ytor för utforskning och äventyr.

Genom byggnadens utformning kommer både vårdnadshavare 
och barn uppleva den lilla förskolans fördelar, med tillgång till 
den stora förskolans gemensamma resurser.

9

Illustration: Ritning över förskola med 200 platser. Plan 1 rymmer x platser.

Illustration: Förskolan sedd mot entrén med flygel D till vänster och flygel C till högerIllustration: Förskolan sedd mot entrén med flygel D till vänster och flygel C till höger



Konsekvenser av förskolornas utformning
”Så här arbetar vi inom förskolan i Timrå kommun”

I Timrå arbetar förskolorna med att utveckla både organisation och 
arbetssätt så att det motsvarar de nationella kraven på mindre 
barngrupper och läroplanens mål. 

Genom nya, för verksamheten anpassade lokaler skapas bra 
förutsättningar för arbetet. En stor enhet med upp till 200 barn 
uppdelade i mindre enheter med ”egen” inne- och utemiljö och ett 
arbetslag av pedagoger som fördelar sig i de mindre grupper som 
barnen delas in i under dagen. 

Grundtanken är att 36-45 barn beroende på ålder och mognad delas 
in i tre mindre barngrupper. Utöver de mindre enheterna finns det 
utrymmen för barn och personal så som samlingslokal och arbetsrum 
som alla kan nyttja, vilket ger både högre kvalitet och effektiv 
lokalanvändning. Detta gör att man kan förena det lilla barnets behov 
i en stor organisation. 

Söråkers förskola med Bäckmons förskola har ca 180 platser och 
Älvstrandens förskola har ca 160 platser. Erfarenheten av hur 
verksamheten vid dessa förskolor organiseras är värdefull kunskap i 
planeringen av de framtida förskolorna. 

För medborgarna (vårdnadshavarna) innebär det 

Att det blir ett större ”utbildningskvarter” i samhället med närhet 
mellan förskola och skola, med trafiksäkra miljöer och ett tydligt 
område där vårdnadshavare lämnar och hämtar sina barn. 

Att syskon hämtas och lämnas på samma enhet eller i nära 
anslutning

Att förskolan hålls öppen året om och det krävs ingen 
sammanslagning med andra förskolor på lov eller semester.

Att rektor finns på plats hela veckan vilket ökar tillgängligheten även 
för vårdnadshavare.

För medborgarna (barnen) innebär det

Att de har tillgång till en miljö där de ges utrymme för att upptäcka, 
utforska, erfara det vill säga lära sig oavsett ålder i ett mindre 
sammanhang

För verksamheten innebär det

En effektiv personalanvändning med bland annat gemensam öppning 
och stängning vid planeringsdagar vilket bedöms minska 
vikariebehovet.

Att administrativa sysslor kan effektiviseras vilket innebär mer tid med 
barnen och höjer kvaliteten i förskolan.

En effektiv lokalanvändning - rum för föräldrasamtal, arbetsplatsträffar 
mm finns att tillgå och används av flera grupper.

Närheten mellan arbetslagen ger möjlighet till samplanering men 
även ett kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte 

För personal innebär det

En modern anpassad arbetsmiljö.

Effektiva administrativa rutiner vilket frigör tid för professionellt 
pedagogiskt arbete i barngrupperna.
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Var bor barnen?
Kommunens mål för befolkningsutvecklingen

Målet att befolkningen ska öka till minst 19 000 invånare år 2025 och till 
20 000 invånare år 2035 (se Timrå kommuns översiktsplan). Enligt SCB 
hade Timrå kommun 17 923 invånare per 31 dec 2021.

Det föddes 165 barn i Timrå år 2020, vilket är ungefär lika många som 
året före (173 barn). Samtidigt är det ett visst födelseunderskott i Timrå. 
Det är företrädesvis barnfamiljer som flyttar till Timrå, se tidigare 
presenterad Lokalförsörjningsplan. Vid en befolkningsökning med 1 000 
invånare på fem år, bedöms antalet barn i åldern 1-5 år öka med 7,5 
procent (av 955 inflyttade år 2020 var 71 i åldern 1-5 år). Det innebär en 
ökning med 10-15 per år dvs 50-75 barn totalt efter fem år.

Var bor barnen idag?

Miljö- och byggkontoret har via kommunens befolkningsstatistik 
redovisat antalet barn i åldern 1-5 år den 31 dec 2020. Uppgifterna är 
fördelade på nyckelkodsområden, nivå 4 (NYKO). Se illustration till 
höger.

Av kartan framgår att 

• I Bergeforsen med omnejd bor ca 120 barn i åldern 1-5 år.

• I Tallnäs/Sörberge bor ca 200 barn i åldern 1-5 år. Avgränsningen är 
svår och i närheten finns också Böleängens förskola och 
Älvstrandens förskola.

• I centrala Vivsta bor ca 100 barn. Inkluderas Nyvivsta och Framnäs
tillkommer ca 20 barn i åldern 1-5 år.

• I Timrådalen/Laggarberg/Vävland/Örnen bor ca 160 barn i åldern 1-5 
år.
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Befolkningsutveckling och prognos
Befolkningsutveckling åren 2010 – 2020, åldern 1-5 och 6-12

Miljö- och byggförvaltningen har sammanställt statistik gällande 
befolkningsutvecklingen de senaste tio åren. Uppgifterna redovisas 
per distrikt, se karta nedan.

Antalet barn har under åren 2010-2020 minskat i Timrå kommun. Det 
gäller barn i både förskole- och skolåldern. Tabellen nedan visar 
Timrå och Ljustorps distrikt, ej Hässjö och Tynderö.

Antal boende i småhus/lantbruk äldre än 65 år och 75 år

Det finns 742 unika adresser där någon boende är äldre än 75 år och 
bor i småhus eller lantbruk i Timrå kommun, se tabell nedan. Inom 10 
år har dessa fastigheter troligen bytt ägare. Det finns 1 608 unika 
småhus- eller lantbruksadresser där någon boende är äldre än 65 år. 
Nationella studier visar att även bland personer i åldern 65-75 år finns 
intresse för annan boendeform t ex lägenhetsboende.

Bild: karta över Timrå kommun med distriktsindelning

Tabell: Antal barn i åldern 1-5 år och 6-12 år under åren 2010-2020, per distrikt

Tabell: Antal småhus/lantbruk där någon boende är äldre än 65 år och 75 år, år 2020
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Kommundel Befolkning

Unika adresser 
småhus/lantbru
k där någon 
boende är 65-:

Hus med 
65+, andel av 
befolkning

Unika adresser 
småhus/lantbr
uk där någon 
boende är 75+:

Hus med 
75+, 
andel av 
befolkning

Laggarberg 959 99 10,3% 42 4,4%
Mariedal 5191 221 4,3% 104 2,0%
Böle 3968 239 6,0% 123 3,1%
Fagervik 972 112 11,5% 42 4,3%
Bergeforsen 2113 258 12,2% 108 5,1%
Söråker 3712 519 14,0% 251 6,8%
Ljustorp 984 160 16,3% 72 7,3%
Totalt Timrå 17899 1608 9,0% 742 4,1%Timrå distrikt

Ålder 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Förändring år 

2010 - 20, 
antal

Förändring år 
2010 - 20, andel

1-5 717 698 713 697 697 676 -41 -5,7
6-12 1 102 1 106 1 093 1 055 1 059 1 040 -62 -5,6

Ljustorp distrikt

Ålder 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Förändring år 

2010 - 20, 
antal

Förändring år 
2010 - 20, andel

1-5 47 48 40 45 54 47 0 0,0
6-12 74 73 73 66 68 76 2 2,7



Planerat bostadsbyggande
Miljö- och byggförvaltningen/samhällsenheten har sammanställt 
samtliga pågående planärenden och andra kända bostadsprojekt som 
kan påverka behovet av förskoleplatser i Bergeforsen, Böle/Tallnäs 
och Vivsta/Timrådalen.

Planerade områden och kända bostadsprojekt

• Vid Kålrotsgatan i Bergeforsen är bygglov beviljat för 74 
lägenheter, riktade mot personer över 55 år. 

• Detaljplanen för området Djupängen väster om Bergeforsen ger 
möjlighet till bebyggelse med 40 villatomter.

• Skogsområdet Solhöjden, mellan Böle/Lejongatan, Solbacken och 
Sörberge centrum planeras för närmare 300 bostäder i blandad 
bebyggelse. Ett planprogram är under framtagande och byggstart 
bedöms vara möjlig år 2024.

• Nuvarande Bergeforsens camping / Bergeforsparken planerar för 
nybyggnation av punkthus med ca 150 lägenheter. 

• Detaljplanen för Vivstahöjden medger 70-80 lägenheter, och 
byggnation kan påbörjas sen befintlig simhall rivits och marken har 
förberetts för försäljning. I dagsläget finns det en avsiktsförklaring 
gällande marken mellan kommunen och TimråBo (KF 2021-01-25) 

Analys utifrån behovet av förskoleplatser

Tillkomsten av ytterligare lägenheter i centrala Bergeforsen och vid 
Bergeforsparken förväntas leda till flyttkedjor där småhus görs 
tillgängliga för t ex barnfamiljer.

I det fall området Djupängen blir aktuellt för exploatering bedöms 
behovet av förskoleplatser öka ytterligare.

Tillgång till villatomter i området Solhöjden bedöms vara intressant för 
barnfamiljer och utöka behovet av förskoleplatser i området. Vid 1,0 -
1,8 barn per bostad innebär det en ökning med 160 - 290 barn i 
förskole- och grundskoleåldern i området, successivt under de 
närmaste tio åren. 

Böle skola har idag 345 elever inkl asylsökande. Skolan har 18 
klassrum och skolan kapacitet bedöms till ca 400 elever.

Styrgruppens rekommendationer

• Ha beredskap för successiv utbyggnad. Behovet av antal platser 
bedöms öka med över 200 förskoleplatser de närmaste 10-15 åren.

• Planera för en ny förskola med 200 platser i Böle/Tallnäs. (Utökning 
med 35 platser). Tallnäs Röd kan övergå till annan verksamhet och 
förutsättningarna för Böleängens förskola som särskilt boende enligt 
LSS utreds. Tallnäs Gul rivs.

• I Bergeforsen bör det planeras för en ny förskola med 140 platser 
(utökning med 35 platser) och med plats för utbyggnad med 
ytterligare 60 platser. 

• Planera för en ny förskola med 100 platser i Vivsta. (Minskning med 
15 platser)

• Planera för en ny förskola med 140 platser i Timrådalen. (Utökning 
med 22 platser)

• Då antalet barn och elever i förskole- och skolåldern växlar över 
tiden bör förskolorna utformas så att lokalerna kan användas för viss 
skolundervisning.
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Förslag till ny 
förskola i 
Bergeforsen

Bergeforsen är ett etablerat kommuncentra där både 
boende, arbetstillfällen, kommersiell service, 
idrottsanläggningar och kommunal verksamhet ska 
bilda en helhet och göra det lätt att leva i Timrå 
kommun.

Bergeforsens centrum har möjlighet att expandera med 
både kommersiell service, boende och kommunal 
verksamhet.

I Bergeforsen finns idag 110 förskoleplatser.

Den befintliga förskolan är fördelad på tre byggnader. 

Förslaget är en ny förskola som ersätter den befintliga 
Bergeforsens förskola på samma fastighet. 

14



Förskola i Bergeforsen
Förslaget är en ny förskola som ersätter den befintliga Bergeforsens 
förskola på samma fastighet. Den befintliga förskolan rivs och 
evakueringslokaler är nödvändiga under byggtiden. 

Ytterligare mark tas i anspråk för förskolans utemiljö. Marken ägs av Timrå 
kommun men en ny dragning av befintlig gång- och cykelväg krävs. Det 
krävs också en mindre ändring av detaljplanen.

Det bedöms vara en långsam efterfrågeökning av förskoleplatser i området, 
men inom tio år bedöms behovet vara dubbelt så stort som idag.

Placeringens betydelse för:

Barnens utveckling och trygghet

Förskolan gränsar till ett skogs- och bergsparti, 
som används för utflykter. 

Lekmiljöer i skugga måste planeras.

Det finns goda förutsättningar att skapa en trygg 
angöring och området är i stort sett skyddat från 
annan biltrafik.

Vårdnadshavarens perspektiv

Vårdnadshavare har möjlighet att lämna och 
hämta barn i förskole- och skolåldern samtidigt. 
Det har stor betydelse vid arbetsresor med 
kollektivtrafik. Närmaste busshållplats är ca 200 m 
från förskolan.

Verksamhetens ekonomi

Närheten till skolan ger ökat samarbete och 
samnyttjande av lokaler. Samplanering och 
flexibla lokaler kan användas för förskola, 
förskoleklass, fritids och skola i takt med att barn-
och elevkullar ökar och minskar. Illustration: förslag till placering och utformning av förskola på fastigheten Bergeforsen 1:171 m fl
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Placeringens betydelse
Betydelse för samhällsutvecklingen

Vid Kålrotsgatan i Bergeforsen är bygglov beviljat för 74 lägenheter, riktade 
mot personer över 55 år. Det planerade bostadsbyggandet i Bergeforsen 
har fokus på äldre, vilket förväntas leda till flyttkedjor då fler villor lämnas till 
försäljning. Det är företrädesvis barnfamiljer som köper villor. Vid 1,0 - 1,8 
barn per bostad innebär det en ökning med 74 - 133 barn i förskole- och 
grundskoleåldern i området, successivt under de närmaste tio åren.

Bergeforsens centrum har möjlighet att expandera med både kommersiell 
service, boende och kommunal verksamhet. 

En utökning av lägenheter i centrala lägen kan innebära en utökning av 
dagligvaruhandel, café och andra mötespunkter. Med en modern förskola i 
föreslaget läge markeras Bergeforsens centrum ytterligare.

Förskoleområdet ligger i nära anslutning till skolan och gränsar till ett 
skogs- och bergsparti. Det finns goda förutsättningar att skapa en trygg 
angöring för bilar från både Elevgatan och Krutgränd. Till närmaste 
busshållplats är det 200 m och det finns möjligheter till arbetspendling med 
kollektivtrafik. Den befintliga personalparkeringen bedöms rymmas inom 
förskoleområdet, vilket innebär att nuvarande parkeringsyta frigörs för 
bostadsbyggande (i enlighet med detaljplanen).

Konsekvenser för koncernen 

Förslaget till ny förskola innebär att de tre befintliga byggnaderna rivs.  

Under byggtiden krävs en tillfällig förskola, vilken är möjlig att placera 
på fastigheten Bergeforsen 1:129. Fastigheten ägs av AB Timråbo, 
som har visat intresse av att sälja fastigheten till kommunen. Marken är 
obebyggd och har tidigare använts för tillfälligt flyktingboende. Det 
finns anslutningspunkter för både VA, spillvatten och el på fastigheten, 
med gällande brukningsrätter. Marken kan vara en resurs för framtida 
förskola t ex för personalparkering eller lämning/hämtning av barn.

Utöver den nuvarande förskolefastigheten förslås även fastigheten 
Bergeforsen 1:147 tas i anspråk. Fastigheten ägs av Timrå kommun, 
men hyrs ut till extern part på ett årskontrakt som markupplåtelse för 
biluppställning. Avtalet förslås sägas upp.

Möjlig byggstart

Området är enligt gällande detaljplan reserverat för barnstugor 
(förskoleverksamhet) utan begränsningar i höjd, och föreslagen 
byggnad bedöms rymmas inom området som får bebyggas. Befintlig 
gång- och cykelväg föreslås flyttas, vilket innebär avvikelse mot 
gällande detaljplan.

Den bedömda byggtiden för förskolan från byggstart är 1,5 -2 år. En 
tidigaste byggstart bedöms vara möjlig år 2023. Det innebär att en ny 
förskola kan invigas år 2024 eller 2025.
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Ekonomiska konsekvenser
Investering, årskostnad och personalkostnad

Bergeforsens förskola har idag 105 platser och förslaget är att öka 
med 35 platser till 140 platser.

Investeringen bedöms till mellan 60 och 65 mnkr. Kalkylen till höger 
visar hur årskostnaden påverkas av de olika investeringsnivåerna.

Kalkylen utgår från 2022 års kostnads- och räntenivåer, och omfattar 
också utemiljön.

Den totala byggnadsarean är 1 540 kvadratmeter vilket ger 11 
kvadratmeter per barn. Utemiljön beräknas till 5 700 kvadratmeter 
vilket ger 40 kvadratmeter per barn. 

Den totala ökade kostnaden för nya lokaler och en utökning med 35 
platser och där till hörande personalkostnader bedöms till mellan 5,2 
och 5,5 mnkr per år. En energieffektiv byggnad i två plan och en 
samlad utemiljö medför lägre kostnader för drift och skötsel jämfört 
med nuvarande byggnader och uppdelade utemiljöer. 

Alternativa kostnader

Följande åtgärder bedöms nödvändiga om befintliga byggnader ska 
fortsätta att användas som förskola, samt utökning med 35 platser:

• Bygga en ytterligare förskolebyggnad med 35 platser

• Den gula och den bruna byggnaden har nått sin tekniska livslängd, 
och måste ersättas med nya byggnader.

• I villaförskolan med två avdelningar kan verksamheten fortsätta, 
med följande konsekvenser: Lägre investeringskostnad, högre 
driftkostnader, sämre yteffektivitet i byggnader och utemiljö och 
sämre personaleffektivitet. 

Investerings- och driftkalkyl

17Tabell: Beräkning av årskostnad av en investering på 65 mnkr resp 60 mnkr. 
I kalkylen ingår även personalkostnad för utökade platser

Investering 65 000 000 kr     60 000 000 kr    
Ränta 1,5% 1,5%
Avskrivningtid 33 år 33 år
Storlek 1540 m2 42 208 kr     1540 m2 38 961 kr     
DUA 450 kr/m2 450 kr/m2
Antal barn 140 140

Årskostnad kr/m2 Årskostnad kr/m2
Kapitalkostnd 2 511 693 kr 1631 kr/m2 2 318 486 kr 1506 kr/m2
DUA 693 000 kr           450 kr/m2 693 000 kr          450 kr/m2
Summa 3 204 693 kr 2 081 kr 3 011 486 kr 1 956 kr

Kostnad per plats 22 891 kr 21 511 kr
Yta per plats 11 11

Nuvarande hyra Platser Platser
Bergeforsens fsk 1 319 674 kr 105 1 319 674 kr 105

Summa 1 319 674 kr        105 1 319 674 kr      105

Differens 1 885 019 kr-        1 691 812 kr-      

Tillskott platser 801 173 kr 35 752 872 kr 35
Personalkostnad 3 563 903 kr 35 3 563 903 kr 35

Ökad årskostnad 5 448 922 kr-        5 255 715 kr-      



Förslag till ny 
förskola i Böle / 
Tallnäs

Sörberge är ett etablerat kommundelscentra där både 
boende, arbetstillfällen, kommersiell service och 
kommunal verksamhet ska bilda en helhet och göra det 
lätt att leva i Timrå kommun.

Böle skola har ett centralt läge mellan etablerade 
bostadsområden med blandad bebyggelse. Skolan har 
idag 345 elever inkl asylsökande. Med 18 klassrum har 
skolan kapacitet bedöms till ca 400 elever.

Med en ändring av kollektivtrafiksträckningen skulle 
tillgängligheten med både Sörberge, Vivsta och 
Sundsvall öka betydligt. I området finns ett väl utbyggt 
nät av gång- och cykelbanor.

Tallnäs förskola har cirka 100 platser, fördelade på två 
byggnader.

I Böleområdet finns också Böleängens förskola med 65 
platser. 

Förslaget är en ny förskola söder om Böle skola, idag 
ett skogsområde mellan skolan och Golfbanevägen.
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Förskola i Böle/Tallnäs
Förslaget är en ny förskola söder om Böle skola, idag ett 
skogsområde mellan skolan och Golfbanevägen. Den befintliga gång-
och cykelvägen i östra delen av området ger kontakt med 
Fagerstranden.

Förslaget innebär att Tallnäs förskola Gul kan rivas. Tallnäs 
förskola Röd är i gott skick och bör fortsätta att användas för 
annan verksamhet. Böleängens förskola består av fyra 
avdelningar, och har förutsättningar att efter anpassning bli ett 
särskilt boende enligt LSS.

19

Placeringens betydelse för:

Barnens utveckling och trygghet

Placeringen är nära skogen och en mindre 
idrottsplats med isbana. 

Placeringen ger möjlighet till lekmiljöer i både 
skugga och sollägen.

Det finns goda förutsättningar att skapa en 
trygg angöring och området är i stort sett 
skyddat från annan biltrafik.

Vårdnadshavarens perspektiv

Vårdnadshavare har möjlighet att lämna och 
hämta barn i förskole- och skolåldern samtidigt. 
Det har stor betydelse vid arbetsresor med 
kollektivtrafik. Närmaste busshållplats är ca 200 
m från förskolan.

Verksamhetens ekonomi

Närheten till skolan ger ökat samarbete mellan 
personalgrupper och samnyttjande av lokaler. 
Samplanering och flexibla lokaler kan användas 
för förskola, förskoleklass, fritids och skola i takt 
med att barn- och elevkullar ökar och minskar.

Illustration: förslag till placering och utformning av förskola på fastigheten Tallnäs 1:107



Placeringens betydelse
Betydelse för samhällsutvecklingen

Böle skola har ett centralt läge mellan etablerade bostadsområden 
med blandad bebyggelse. Under de senaste tio åren har andelen 
personer i åldern 20-64 ökat, medan andelen barn har varit relativt 
konstant. Antalet personer över 65 år är flest, närmare 1 000 
personer, och har varit relativt konstant sett över perioden.

Skogsområdet Solhöjden, mellan Böle/Lejongatan, Solbacken och 
Sörberge centrum planeras för närmare 160 bostäder i blandad 
bebyggelse. Ett planprogram är under framtagande och byggstart 
bedöms vara möjlig år 2024.

En förskola centralt placerad nära skolan bedöms värdefullt för både 
etablerade bostadsområden och de planerade. Angöringen längs 
Södra Fagerviksvägen bedöms kunna ske enkelt och trafiksäkert.

Förskoleområdet har en nära koppling till naturområden längs 
Fagerstranden och till det planerade Solhöjden där det kommer att 
inrymmas naturnära lek- och lärmiljöer.

Konsekvenser för koncernen 

Förslaget innebär att Tallnäs förskola Gul kan rivas. Tallnäs förskola 
Röd är i gott skick och bör fortsätta att användas, antingen som 
förskola eller för annan verksamhet.

Böleängens förskola består av fyra avdelningar, och har 
förutsättningar att efter anpassning bli ett särskilt boende enligt LSS.

Placeringen av förskolan är gjord med hänsyn till befintliga 
ledningsstråk, och det bedöms vara möjligt att ansluta förskolan till 
kommunalt VA och fjärrvärme. Uppgifter om ledningsstråk har 
inhämtats från ledningsägare, men vid beslut om planerna på en ny 
förskola bör dessa underrättas.

Möjlig byggstart

Förslaget kräver en översyn av plansituationen, även om det inte 
bedöms nödvändigt att upprätta en detaljplan.

Den bedömda byggtiden för förskolan från byggstart är 1,5 -2 år. En 
tidigaste byggstart bedöms vara möjlig år 2025. Det innebär att en ny 
förskola kan invigas år 2026 eller 2027. Ökat behov av förskoleplatser 
bedöms tidigast år 2027.

Befintliga förskolor används under byggtiden och kan efter utflyttning 
övergå till annan verksamhet, säljas eller rivas.
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Hela Tallnäs/ Böle

Ålder 2010 2012 2014 2016 2018 2020 Förändring 
2010 - 20

Förändring 
2010 - 20, %

0-19 601 623 661 626 599 590 -11 -1,8%

20-39 634 678 678 672 652 668 34 5,4%

40-64 504 528 541 540 558 569 65 12,9%

65-w 966 991 1 013 1 008 992 970 4 0,4%

Summa 2 705 2 820 2 893 2 846 2 801 2 797 92 3,4%

Tabell: förändring av antal invånare i olika åldersgrupper i Tallnäs/Böle, år 2010-2020



Ekonomiska konsekvenser
Investering, årskostnad och personalkostnad

En ny förskola med 200 platser i Böle/Tallnäs innebär en utökning 
med 35 platser. Tallnäs Röd kan övergå till annan verksamhet och 
förutsättningarna för Böleängens förskola som särskilt boende enligt 
LSS utreds. Tallnäs Gul rivs.

Investeringen bedöms till mellan 85 och 90 mnkr. Kalkylen till höger 
visar hur årskostnaden påverkas av de olika investeringsnivåerna. 
Kalkylen utgår från 2022 års kostnads- och räntenivåer.

Den totala byggnadsarean är 2 200 kvadratmeter vilket ger 11 
kvadratmeter per barn. Utemiljön beräknas till 9 000 kvadratmeter 
vilket ger 45 kvadratmeter per barn. 

Den totala ökade kostnaden för nya lokaler och en utökning med 35 
platser och där till hörande personalkostnader bedöms till mellan 5,5 
och 5,7 mnkr per år. En energieffektiv byggnad i två plan och en 
samlad utemiljö medför lägre kostnader för drift och skötsel jämfört 
med nuvarande byggnader och uppdelade utemiljöer. 

Alternativa kostnader

Följande åtgärder bedöms nödvändiga om befintliga byggnader ska 
fortsätta att användas som förskola, samt utökning med 35 platser:

• Bygga en ytterligare förskolebyggnad med 35 platser

• Den gula byggnaden (Tallnäs) har nått sin tekniska livslängd, och 
måste ersättas med en ny byggnad, ca 60 platser.

• I den röda byggnaden (Tallnäs) med två avdelningar och på 
Böleängens förskola kan verksamheten fortsätta, med följande 
konsekvenser: Lägre investeringskostnad, högre driftkostnader, 
sämre yteffektivitet i byggnader och utemiljö och sämre 
personaleffektivitet.  

• Socialtjänstens behov av lägenheter enl LSS måste ersättas på annat sätt.

Investerings- och driftkalkyl

21Tabell: Beräkning av årskostnad av en investering på 90 mnkr resp 85 mnkr. 
I kalkylen ingår även personalkostnad för utökade platser

Investering 90 000 000 kr     85 000 000 kr    
Ränta 1,5% 1,5%
Avskrivningtid 33 år 33 år
Storlek 2200 m2 40 909 kr     2200 m2 38 636 kr     
DUA 450 kr/m2 450 kr/m2
Antal barn 200 200

Årskostnad kr/m2 Årskostnad kr/m2
Kapitalkostnd 3 477 729 kr 1581 kr/m2 3 284 522 kr 1493 kr/m2
DUA 990 000 kr           450 kr/m2 990 000 kr          450 kr/m2
Summa 4 467 729 kr 2 031 kr 4 274 522 kr 1 943 kr

Kostnad per plats 22 339 kr 21 373 kr
Yta per plats 11 11

Nuvarande hyra Platser Platser
Tallnäs fsk "gul" 1 185 852 kr 100 1 185 852 kr 100
Böleängens fsk 735 852 kr 65 735 852 kr 65
Tallnäs fsk "röd" 410 247 kr 410 247 kr
Summa 2 331 951 kr        165 2 331 951 kr      165

Differens 2 135 778 kr-        1 942 571 kr-      

Tillskott platser 781 853 kr 35 748 041 kr 35
Personalkostnad 3 563 903 kr 35 3 563 903 kr 35

Ökad årskostnad 5 699 681 kr-        5 506 474 kr-      



Förslag till ny 
förskola i 
Timrådalen

Edsgården och Vävland består i huvudsak av 
villabebyggelse från 50-80-talen, där 
bostadsrättsföreningen Furudal är den senaste 
etableringen (i slutet av 80-talet). De båda 
villaområdena skiljs åt av Torsdalsbäckens ravin. 

Fröland och Hagalid består av flerbostadshus med en 
blandning av hyresrätter och bostadsrätter. Den 
senaste etableringen var Brf Örnen i början av 90-talet. 
I områdets östra kant finns kommersiell service i form 
av bensinstation och livsmedelsbutik. Den kommunala 
servicen består av förskolor och äldreboendet 
Merlogården. 

Idag finns det tre förskolor i området:
• Örnen: 31 platser
• Furudal: 33 platser
• Timrådalen: 54 platser (bilden till vänster)

Förslaget till ny förskola ersätter den befintliga 
Timrådalens förskola på samma fastighet, men med 
annan placering. 
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Förskola i Timrådalen
En ny förskola placeras närmare Frölandsvägen, än den befintliga 
förskolan Den befintliga förskolan används under byggtiden och rivs 
därefter. Efter färdigställande frigörs övriga förskolor för försäljning 
eller annan användning.

Angöring till förskolan sker från Rosengatan.

Det finns möjlighet att utöka lekområdet, då det saknas andra 
lekplatser, bollplaner eller skidspår på gångavstånd från förskolan.
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Placeringens betydelse för:

Barnens utveckling och trygghet

Förskolan är placerad i en södersluttning och lekmiljöer i 
skugga måste planeras. 

Placeringen är längre från Torsdalsbäckens branta ravin 
och riskfyllda miljö än nuvarande förskola.

Det finns goda förutsättningar att skapa en trygg 
angöring och området är i stort sett skyddat från annan 
biltrafik.

Vårdnadshavarens perspektiv

Vårdnadshavare har svårt att lämna och hämta barn i 
förskole- och skolåldern samtidigt då förskola och skola 
är lokaliserade till olika platser. Närmaste busshållplats 
med hög turtäthet är ca 700 m från förskolan.

Verksamhetens ekonomi

Vid en större förskola finns det större möjligheter till en 
effektiv personalplanering än vid tre små. Avståndet 
mellan förskolan och skolan minskar möjligheten till 
samarbete mellan personalgrupper och samnyttjande av 
lokaler. 

Illustration: förslag till placering och utformning av förskola på fastigheten Edsgården 1:37



Placeringens betydelse
Betydelse för samhällsutvecklingen

Det har inte uppförts villor i området på senare år och det finns inga 
konkreta planer att exploatera ytterligare mark för bostadsbyggande i 
området. Det finns inte heller någon tillgång till obebyggda villatomter 
enligt gällande detaljplaner. 

Från år 2010 till år 2020 har antalet invånare i åldern 0-19 år minskat från 
838 till 719 personer (14 procent). Däremot har antalet invånare i åldern 
65-w ökat från 629 till 733 perser (16 procent). Det kan tolkas som att det 
är en generationsväxling på gång, se tabell nedan.

Det borde samtidigt betyda att det finns ett visst utrymme för fler barn i 
befintliga förskolor. 

Timrådalens förskola ligger idag nära Torsdalsbäckens branta ravin och 
en större förskola på samma plats skulle inkräkta på bäckens 
strandskydd.

En ny förskola, placerad i anslutning till Frölandsvägen minskar trafiken 
längs Rosengatan, samtidigt som gångavståndet till närmaste 
busshållplats minskar med ca 100 meter, jämfört med nuvarande 
placering.

Konsekvenser för koncernen 

Kommunen äger marken och byggnaden.

Förslaget innebär att tre förskolor läggs samman till en, där lokalerna 
och utemiljön ger större möjligheter att arbeta utifrån modern pedagogik 
och fastställd läroplan. En stor förskola, jämfört med flera små ökar 
möjligheten att arbeta i större personalteam och minskar sårbarheten 
vid sjukdom eller ledigheter. 

Den befintliga förskolan är byggd i två etapper där två avdelningar 
uppfördes på 1970-talet och en tillbyggnad genomfördes i slutet av 
1980-talet. Förslaget innebär att byggnaden kan användas till annan 
verksamhet, säljs eller rivs efter att den nya tas i bruk. 

Placeringen av förskolan är gjord med hänsyn till befintliga 
ledningsstråk, och det bedöms vara möjligt att ansluta förskolan till 
kommunalt VA och fjärrvärme. Uppgifter om ledningsstråk har 
inhämtats från ledningsägare, men vid beslut om planerna på en ny 
förskola bör dessa underrättas.

Möjlig byggstart

Förslaget kräver en översyn av plansituationen, även om det inte 
bedöms nödvändigt att upprätta en detaljplan.

Den bedömda byggtiden för förskolan från byggstart är 1,5 -2 år. En 
tidigaste byggstart bedöms vara möjlig år 2023. Det innebär att en ny 
förskola kan invigas år 2024 eller 2025.

Den befintliga förskolan används under byggtiden. Efter färdigställande 
frigörs två förskolor för annan verksamhet eller försäljning.
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Hela T imrådalen

Ålder 2010 2012 2014 2016 2018 2020 Förändring 
2010 - 20

Förändring 
2010 - 20, %

0-19 838 814 788 745 757 719 -119 -14,2%

20-39 767 745 727 737 759 738 -29 -3,8%

40-64 1 127 1 147 1 135 1 093 1 090 1 060 -67 -5,9%

65-w 629 658 716 721 718 733 104 16,5%

Summa 3 361 3 364 3 366 3 296 3 324 3 250 -111 -3,3%

Tabell: förändring av antal invånare i olika åldersgrupper i Timrådalen, år 2010-2020



Ekonomiska konsekvenser
Investering, årskostnad och personalkostnad

En ny förskola med 140 platser i Timrådalen, innebär en utökning 
med 22 platser.

Investeringen bedöms till mellan 60 och 65 mnkr, vilket är något 
dyrare pga av nivåskillnaderna som bedöms kräva en 
suterrängvåning med en del ”mörka” lokaler. Kalkylen till höger visar 
hur årskostnaden påverkas av de olika investeringsnivåerna. Kalkylen 
utgår från 2022 års kostnads- och räntenivåer.

Den totala byggnadsarean är 1 540 kvadratmeter vilket ger 11 
kvadratmeter per barn. Utemiljön beräknas till 8 000 kvadratmeter 
vilket ger 40 kvadratmeter per barn. 

Den totala ökade kostnaden för nya lokaler och en utökning med 22 
platser och där till hörande personalkostnader bedöms till mellan 3,9 
och 4,1 mnkr per år.

Alternativa kostnader

Följande åtgärder bedöms nödvändiga om befintliga byggnader ska 
fortsätta att användas som förskola, samt utökning med 22 platser:

• Bygga en ytterligare förskolebyggnad med 22 platser

• I Furudals förskola, Örnens förskola och Timrådalens förskola kan 
verksamheten fortsätta, med följande konsekvenser: Lägre 
investeringskostnad, högre driftkostnader, sämre yteffektivitet i 
byggnader och utemiljö och sämre personaleffektivitet.  

Investerings- och driftkalkyl
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Tabell: Beräkning av årskostnad av en investering på 65 mnkr resp 60 mnkr. 
I kalkylen ingår även personalkostnad för utökade platser

Investering 65 000 000 kr            60 000 000 kr            
Ränta 1,5% 1,5%
Avskrivningtid 33 år 33 år
Storlek 1540 m2 42 208 kr     1540 m2 38 961 kr      
DUA 450 kr/m2 450 kr/m2
Antal barn 140 140

Årskostnad kr/m2 Årskostnad kr/m2
Kapitalkostnd 2 511 693 kr 1631 kr/m2 2 318 486 kr 1506 kr/m2
DUA 693 000 kr                 450 kr/m2 693 000 kr                 450 kr/m2
Summa 3 204 693 kr 2 081 kr 3 011 486 kr 1 956 kr

Kostnad per plats 22 891 kr 21 511 kr
Yta per plats 11 11

Nuvarande hyra Platser Platser
Timrådalens fsk 589 258 kr 54 589 258 kr 54
Furudals fsk 401 380 kr 33 401 380 kr 33
Örnens fsk 391 088 kr 31 391 088 kr 31
Summa 1 381 726 kr              118 1 381 726 kr              118

Differens 1 822 967 kr-              1 629 760 kr-              

Tillskott platser 503 595 kr 22 473 234 kr 22
Personalkostnad 2 240 167 kr 22 2 240 167 kr 22

Ökad årskostnad 4 063 135 kr-              3 869 928 kr-              



Förslag till ny 
förskola i Vivsta

Vivsta är kommunens största centrum där både 
boende, arbetstillfällen, kommersiell service och 
kommunal verksamhet ska bilda en helhet och göra det 
lätt att leva i Timrå kommun.

Samtidigt ska verksamheten hålla hög pedagogisk 
kvalitet och vara resurseffektiv.

I Vivsta finns idag 115 platser:
• Mariedals fsk (70 platser), där nuvarande hyresavtal 

gäller till 2025-12-31, med tre års förlängning
• Framnäs fsk (45 platser). Ägare: kommunen

För placering av en ny förskola finna tre alternativa 
placeringar:

• I direkt anslutning till Mariedalskolan

• Som en integrerad del i bostadsområdet 
Vivstahöjden, där en del av Vivstabergets
parkområde tas i anspråk.

• Nuvarande Framnäs förskola ersätts med en ny 
byggnad och trafiken på Framnäsgatan leds om.

• Nuvarande park i korsningen mellan Nygatan / 
Köpmangatan /Järnvägsgatan
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Tillgänglig mark för en förskola i Vivsta är begränsad. Även vid en 
granskning av befintliga markparkeringar, impediment eller bebyggda 
fastigheter är det svårt att finna ett sammanhängande markområde 
på ca 5 000 m2, lämpligt för förskola med 100 platser. Se karta till 
höger. 

Några förslag visar på svårigheten att inrymmas inom befintliga 
fastigheter. I något fall är de bebyggda, i något fall obebyggda. Då 
dessa inte angränsar till andra grönområden har stor vikt lagts vid att 
det ska vara tillräcklig stor utemiljö för lek och lärande inom 
fastigheten.

Styrgruppen anser att det är viktigt att skapa en sammanhållande och 
ändamålsenlig samhällsstruktur och offentlig verksamhet för 
framtiden i Vivsta. Det finns förslag i utredningen som går utanför 
befintliga fastighetsgränser. Dessa ska ses som exempel på 
ställningstagande som kan vara nödvändiga att göra inom den 
närmaste tioårsperioden. Det kan vara att minska bilparkeringar, 
förhindra biltrafik på vissa sträckor eller att förhandla om markköp 
med närliggande fastighetsägare. Frågan om framtidens förskola i 
Vivsta är svårlöst. 

För att inte hamna i en akut situation med brist på förskoleplatser eller 
ej acceptabla lokaler eller utemiljöer i befintliga förskolor är det 
nödvändigt att börja samtalen om möjliga lösningar i tidigt skede.

27Illustration: alternativ placering av förskola i Vivsta

Förutsättningar i Vivsta



Förskola i Vivsta, alternativ Mariedal
Förslaget ökar förutsättningarna att skapa en större sammanhängande
utemiljö för både grundskola och förskola. Förslaget omfattar även en ny 
matsal med kök åt Mariedalsskolans elever.
Lösningen innebär att nuvarande Mellangatan upphör som bilgata från
korsningen Skolgatan till korsningen Vivstavägen, och övergår till en gång-
och cykelväg.

En trygg angöring kan skapas i direkt anslutning till Vivstavägen och längs 
Mellangatan/nuvarande kommunhusparkeringen. 

Föreslaget markområde innebär ändring av två detaljplaner, samt inköp av 
fastigheten Vivsta 3:76. Ravinen föreslås utvecklas till en park för både 
rekreation och lek, kanske även en rhododendronpark. 

En alternativ placering av förskolan kan vara på nuvarande Vivsta 3:76, 9:23 
och 9:24, se gul markering nedan.

Placeringens betydelse för:

Barnens utveckling och trygghet

Placeringen är nära en mindre idrottsplats med isbana, men inte
i direkt anslutning till skogen. Utemiljön ligger i direkt anslutning
till en låg- och mellanstadieskola och kan upplevas trång och
stimmig. Den befintliga skolgården bör utvidgas norrut.

Lekmiljöer i skugga måste planeras.

Det finns goda förutsättningar att skapa en trygg angöring även
om området är relativt trafikerat.

Vårdnadshavarens perspektiv

Vårdnadshavare har möjlighet att lämna och hämta barn i 
förskole- och skolåldern samtidigt. Det har stor betydelse vid
arbetsresor med kollektivtrafik. Närmaste busshållplats är ca 
100 m från förskolan.

Verksamhetens ekonomi

Närheten till skolan ger ökat samarbete och samnyttjande av
lokaler. Samplanering och flexibla lokaler kan användas för
förskola, förskoleklass, fritids och skola i takt med att barn- och
elevkullar ökar och minskar.

Illustration: alternativa placeringar av förskola på fastigheterna Vivsta 3:1, 3:76 alt 9:23, 9:24 28



Placeringens betydelse
Betydelse för samhällsutvecklingen

Vivsta är ett av få bostadsområden i kommunen med flerbostadshus 
och bra kollektivtrafik. I Vivsta bor många barnfamiljer. Det finns två 
förskolor och en grundskola i området, lokaliserade 6-700 meter från 
varandra. Det är idag möjligt att arbetspendla med buss och 
samtidigt hämta och lämna barn på förskola och skola, även om det 
kräver en del tid för promenad mellan verksamheterna. 

Den planerade utbyggnaden i Vivsta är uteslutande flerbostadshus. 
Detaljplanen för Vivstahöjden ger utrymme för 70-80 lägenheter, där 
genomförandet är kopplat till färdigställandet av simhallen på 
arenaområdet hösten 2022. Inflyttning på Vivstahöjden är teoretiskt 
möjligt år 2025-26.

Genom att samla kommunal service i form av förskola och skola i 
området ökar attraktiviteten för Vivstahöjden, som då blir en del av 
en större samhällsplanering som sträcker sig över Vivstavägen. 

Det bor ca 100 barn i förskoleåldern i Vivsta idag, företrädesvis i 
flerbostadshus. Det är svårt att bedöma om ytterligare lägenheter 
innebär fler barnfamiljer eller om dessa moderna lägenheter med 
hiss i ett centralt läge attraherar äldre utan barn i förskole- och 
skolåldern. Den föreslagna placeringen ligger närmare 
Mariedalsskolan låg- och mellanstadium än de befintliga förskolorna.

En stängning av Mellangatan skapar nya trafikflöden som kan
komma att kräva åtgärder. Det gäller främst korsningen
Köpmangatan-Mariedalsgatan som kan bli huvudstråk för trafik till 
och från personalparkeringen vid kommunhuset samt för en stor del 
av de boende på Mellangatan.

Området ingår i två detaljplaner.

Möjlig byggstart

För att få till stånd en byggnad på platsen krävs en ny detaljplan. 

Den bedömda byggtiden för förskolan från byggstart är 1-1,5 år. En 
tidigaste byggstart bedöms vara möjlig år 2028. Det innebär att en ny 
förskola kan invigas år 2029 eller 2030.

Konsekvenser för koncernen

Kommunen äger en stor del av marken, En förutsättning för att skapa 
utrymme för en förskola på platsen kräver förhandlingar om markköp 
med närliggande fastighetsägare på fastigheterna Vivsta 3:76, 9:23 
och 9:24.

Framnäs förskola frigörs för annan verksamhet eller försäljning, och 
hyresavtalet för Mariedals förskola sägs upp. Avtalet för Mariedals 
förskola gäller till 2025-12-31, med tre års förlängning.

29



Ekonomiska konsekvenser
Investering, årskostnad och personalkostnad

En ny förskola med 100 platser i Vivsta, innebär en minskning med 
15 platser.

Investeringen bedöms till mellan 40 och 45 mnkr. Kalkylen till höger 
visar hur årskostnaden påverkas av de olika investeringsnivåerna. 
Kalkylen utgår från 2022 års kostnads- och räntenivåer.

Den totala ytan är 1 100 kvadratmeter vilket ger 11 kvadratmeter per 
barn. 

Den totala kostnaden för nya lokaler och en minskning med 15 
platser och där till hörande personalkostnader bedöms till mellan 1,5 
mnkr och 1,7 mnkr per år.

Alternativa kostnader

Följande åtgärder bedöms nödvändiga om befintliga byggnader ska 
fortsätta att användas som förskola, samt minskning med 15 platser:

• Förlänga befintligt hyresavtal för Mariedals förskola med extern 
hyresvärd. Tydliggöra de krav som ställs på en acceptabel utemiljö 
för förskoleverksamheten.

• Behålla Framnäs förskola och vidta nödvändiga åtgärder för 
fortsatt förskoleverksamhet.

Investerings- och driftkalkyl
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Investering 45 000 000 kr            40 000 000 kr            
Ränta 1,5% 1,5%
Avskrivningtid 33 år 33 år
Storlek 1100 m2 40 909 kr     1100 m2 36 364 kr      
DUA 450 kr/m2 450 kr/m2
Antal barn 100 100

Årskostnad kr/m2 Årskostnad kr/m2
Kapitalkostnd 1 738 865 kr 1581 kr/m2 1 545 658 kr 1405 kr/m2
DUA 495 000 kr                 450 kr/m2 495 000 kr                 450 kr/m2
Summa 2 233 865 kr 2 031 kr 2 040 658 kr 1 855 kr

Kostnad per plats 22 339 kr 20 407 kr
Yta per plats 11 11

Nuvarande hyra Platser Platser
Framnäs fsk 939 154 kr 45 939 154 kr 45
Mariedals fsk 1 247 981 kr 70 1 247 981 kr 70
Summa 2 187 135 kr              115 2 187 135 kr              115

Differens 46 730 kr-                    146 477 kr                 

Tillskott platser -335 080 kr -15 -306 099 kr -15
Personalkostnad -1 571 446 kr -15 -1 571 446 kr -15

Minskade årskostn 1 524 716 kr              1 717 924 kr              

Tabell: Beräkning av årskostnad av en investering på 45 mnkr resp 40 mnkr. 
I kalkylen ingår även reducerad personalkostnad för minskade platser



Förskola i Vivsta, alternativ Vivstahöjden
Förslaget innebär att förskolan blir en integrerad del av den tänkta 
bostadsbebyggelsen. Förslaget bygger på att fastighetsägare och 
kommunen som hyresgäst kan komma överens om utformning av 
lokaler och utemiljö samt hyresvillkor. Markerad yta är drygt 5 000 
kvadratmeter, som i söder angränsar till ett större parkområde. 

Med anpassning av verksamheten borde delar av utevistelsen kunna ske i 
grupper utanför det område som är direkt reserverat för 
förskoleverksamheten. 
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Placeringens betydelse för:

Barnens utveckling och trygghet

Placeringen är nära skogen och en mindre idrottsplats med 
isbana. 

Placeringen ger möjlighet till lekmiljöer i både skugga och 
sollägen. Lekmiljöerna föreslås i sin helhet inrymmas söder 
om förskolelokalerna, gärna integrerade i befintligt 
parkområde.

Det finns möjligheter att skapa en trygg angöring även om 
området är relativt trafikerat.

Vårdnadshavarens perspektiv

Vårdnadshavare har möjlighet att lämna och hämta barn i 
förskole- och skolåldern samtidigt. Det har stor betydelse 
vid arbetsresor med kollektivtrafik. Närmaste busshållplats 
är ca 100 m från förskolan.

Verksamhetens ekonomi

Närheten till skolan ger ökat samarbete och samnyttjande 
av lokaler. Samplanering och flexibla lokaler kan användas 
för förskola, förskoleklass, fritids och skola i takt med att 
barn- och elevkullar ökar och minskar.

Illustration: alternativ placering av förskola på fastigheten Vivsta 19:1



Placeringens betydelse
Betydelse för samhällsutvecklingen

Vivsta är ett av få bostadsområden i kommunen med flerbostadshus 
och bra kollektivtrafik. I Vivsta bor många barnfamiljer. Det finns två 
förskolor och en grundskola i området, lokaliserade 6-700 meter från 
varandra. Det är idag möjligt att arbetspendla med buss och samtidigt 
hämta och lämna barn på förskola och skola, även om det kräver en 
del tid för promenad mellan verksamheterna. 

Den föreslagna placeringen ligger närmare Mariedalsskolan låg- och 
mellanstadium än de befintliga förskolorna.

Den planerade utbyggnaden i Vivsta är uteslutande flerbostadshus. 
Detaljplanen för Vivstahöjden ger utrymme för 70-80 lägenheter, där 
genomförandet är kopplat till färdigställandet av simhallen på 
arenaområdet hösten 2022. Inflyttning på Vivstahöjden är teoretiskt 
möjligt år 2025-26.

Det bor ca 100 barn i förskoleåldern i Vivsta idag, företrädesvis i 
flerbostadshus. Det är svårt att bedöma om ytterligare lägenheter 
innebär fler barnfamiljer eller om dessa moderna lägenheter med hiss 
i ett centralt läge attraherar äldre utan barn i förskole- och skolåldern. 

Konsekvenser för koncernen

Marken ägs av kommunen, där det finns en avsiktsförklaring med 
Timråbo (KF 2021-01-25) att påbörja prospektering av bostäder i 
området. 

En förskola i området reducerar antalet lägenheter, även om förskolan 
bör placeras så att effekten på bostadsbyggandet begränsas. Samtidigt 
kan en förskola vara göra det nya området attraktivt.

Angöring till förskolan kan ske antingen via Köpmangatan eller 
Vivstavägen, eller både och. 

Förskolan kan också byggas som en integrerad del i 
bostadsbyggnaderna eller som en fristående byggnad. En förutsättning 
för förskolan är att befintliga simhallen och ”nya skolan” rivs.

Framnäs förskola frigörs för annan verksamhet eller försäljning, och 
hyresavtalet för Mariedals förskola sägs upp. 

Möjlig byggstart

Avsiktsförklaringen behöver justeras ifall det blir aktuellt att etablera en 
förskola i området. Underlag för detta kan vara en kostnadskalkyl som 
visar att en förskola i området är ekonomiskt försvarbar jämfört med fler 
lägenheter och vilken hyreskostnad som kan bli aktuell för förskolan. 
Detta bör i sin tur leda till ansökan och beslut om rivningslov för 
simhallen och ”nya skolan”.

Föreslagen användning innebär en ny detaljplan, då detaljplanen för 
Vivsta 19:1 endast medger centrum och bostadsbebyggelse.

Den bedömda byggtiden för förskolan från byggstart är 1-1,5 år. En 
tidigaste byggstart bedöms vara möjlig år 2024. Det innebär att en ny 
förskola kan invigas år 2025 eller 2026.
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Förskola i Vivsta, alternativ Framnäs
Den nuvarande byggnaden inrymmer en förskola med 45 platser. 
Förslaget med 100 platser innebär att befintlig förskola rivs och att 
trafik på nuvarande Framnäsgatan begränsas för att ge plats åt 
angöring och ev personalparkering. Den maximalt tillgängliga 
markytan bedöms till ca 5 500 kvadratmeter, se röd markering nedan. 

Byggnadens placering och ytor för angöring, personalparkering mm 
är helt avgörande för hur stor yta som återstår för barnens utemiljö.
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Placeringens betydelse för:

Barnens utveckling och trygghet

Placeringen är inte i anslutning till andra lekplatser,  
idrottsanläggningar eller skogsområden. 

Lekmiljöer i skugga måste planeras.

Möjligheten till en trygg angöring måste säkerställas, då 
området är hårt trafikerat.

Vårdnadshavarens perspektiv

Vårdnadshavare har svårigheter att lämna och hämta barn i 
förskole- och skolåldern samtidigt, då det är ca 700 m 
mellan skola och förskola. Det har stor betydelse vid 
arbetsresor med kollektivtrafik. Närmaste busshållplats är i 
direkt anslutning till förskolan.

Verksamhetens ekonomi

Avståndet mellan förskolan och skolan minskar möjligheten 
till samarbete mellan personalgrupper och samnyttjande av 
lokaler.

Illustration: alternativ placering av förskola på fastigheten Vivsta 19:1



Placeringens betydelse
Betydelse för samhällsutvecklingen

Området är sedan lång tid förknippat med förskole- och 
skolverksamhet. Den nuvarande Framnäs förskola är byggd på 
1960-talet för skolverksamhet, vilket den var fram till år 2002 då den 
övergick till att vara förskola. Området är beläget i närheten av 
bostadsområden, framför allt flerbostadshus. Det är kringgärdat av 
vägar och har inte någon direkt koppling till grönstråk eller andra lek-
och lärmiljöer.

Konsekvenser för koncernen 

Kommunen äger marken och byggnaden.

För att uppfylla kravet på tillgänglig utemiljö för barnen, krävs att 
byggnaden rivs och en ny byggnad uppförs i två plan, vilken placeras 
så att största möjliga utemiljö tillskapas. Alternativet är annars att 
anpassa och bygga ut befintlig byggnad för 100 platser och sänka 
kravet på tillgänglig utemiljö.

För att frigöra så mycket mark för barnens utemiljö som möjligt, bör 
Framnäsgatans sträckning och användning utredas t ex om möjlighet 
för angöring och personalparkering är möjlig att förlägga utanför 
förskolefastigheten.

Hyresavtalet för Mariedals förskola sägs upp. Avtalet gäller till 2025-
12-31, med tre års förlängning.

Möjlig byggstart

Förslaget kräver ingen ändring av detaljplanen.

Den bedömda byggtiden för rivning och en ny förskolan från 
byggstart är 1,5-2 år. Bedömd byggtid för till- och ombyggnad av 
befintlig förskola är 1-1,5 år.

En tidigaste byggstart bedöms vara möjlig år 2023. Det innebär att 
en ny förskola kan invigas år 2024 eller 2025.

En tillfällig förskola med 45 platser måste iordningsställas under 
byggtiden.

Styrgruppens rekommendationer

Den begränsade ytan för uteaktiviteter, trafiksituationen på 
närliggande gator samt avståndet till Mariedalsskolan utgör 
tillräckliga skäl att inte studera alternativet ytterligare. Det innebär 
samtidigt att ingen tillfällig förskola behöver iordningsställas under 
byggtiden.
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Förskola i Vivsta, alternativ Nygatan
Förslaget innebär att en ny förskola byggs i det nuvarande 
grönområdet mellan Nygatan och Köpmangatan. En trygg angöring 
kan skapas i direkt anslutning till Nygatan. Den maximalt tillgängliga 
markytan bedöms till ca 5 500 kvadratmeter, se röd markering nedan.

Byggnadens placering och ytor för angöring, personalparkering mm 
är helt avgörande för hur stor yta som återstår för barnens utemiljö. 
Det saknas samtidigt tillgång till andra lek- och lärmiljöer så som 
skogen, bollplaner eller allmänna lekplatser.

Enligt detaljplanen är området reserverat för anlagd park.
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Placeringens betydelse för:

Barnens utveckling och trygghet

Placeringen saknar anslutning till skogen eller annan 
idrotts- eller friluftsmiljö. Lekmiljöer i skugga måste 
planeras.

Det finns goda förutsättningar att skapa en trygg angöring 
även om området är relativt trafikerat.

Vårdnadshavarens perspektiv

Vårdnadshavare har svårigheter att lämna och hämta barn i 
förskole- och skolåldern samtidigt, då det är ca 900 m 
mellan skola och förskola. Det har stor betydelse vid 
arbetsresor med kollektivtrafik. Närmaste busshållplats är 
ca 100 m från förskolan.

Verksamhetens ekonomi

Avståndet mellan förskolan och skolan minskar möjligheten 
till samarbete mellan personalgrupper och samnyttjande av 
lokaler.

Illustration: alternativ placering av förskola på fastigheten Vivsta 19:1



Placeringens betydelse
Betydelse för samhällsutvecklingen

Området är enligt detaljplanen en anlagd park.

Konsekvenser för koncernen

Kommunen äger marken.

För att uppfylla kravet på tillgänglig utemiljö för barnen, krävs en ny 
byggnad i två plan, med placering så att största möjliga utemiljö 
tillskapas. Alternativet är annars att sänka kravet på tillgänglig 
utemiljö.

För att frigöra så mycket mark för barnens utemiljö som möjligt, bör 
möjligheten att förlägga personalparkering utanför 
förskolefastigheten utredas.

Möjlig byggstart

För att få till stånd en byggnad på platsen krävs en ny detaljplan då 
den befintliga endast möjliggör anlagd park. 

Den bedömda byggtiden för förskolan från byggstart är 1-1,5 år. En 
tidigaste byggstart är avhängigt av möjligheten att ändra 
detaljplanen.

Framnäs förskola frigörs för annan verksamhet eller försäljning, och 
hyresavtalet för Mariedals förskola sägs upp. Avtalet gäller till 2025-
12-31, med tre års förlängning.

Styrgruppens rekommendationer

Den begränsade ytan för uteaktiviteter, begränsningar i detaljplanen, 
trafiksituationen på närliggande gator samt avståndet till 
Mariedalsskolan utgör tillräckliga skäl att inte studera alternativet 
ytterligare.
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Ekonomisk 
analys och 
förslag till 
tidsplan
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Styrgruppen har utifrån behovet av nya förskolor på de 
olika platserna föreslagit följande prioritering:

På följande sidor sammanfattas de olika alternativen:

• Åtgärder och förslag till tidsplan

• Investeringsbudget fördelade över åren

• Långsiktig ekonomisk analys

• Befintliga byggnader - konsekvenser



Åtgärder och förslag till tidsplan
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År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029

Förskola i Söråker

Ny förskola Söråker
Proj/kalkylering, Beslut 
om  investera Entreprenad Inflyttning

Säg upp avtal Bäckmons förskola Säg upp 31/3 2023

Förskola i Bergeforsen

Ny förskola Bergeforsen Proj/kalkylering, Beslut 
om  investera

Entreprenad Inflyttning

Köp tomt från Timråbo för evakuering B köp av mark/ leasing 
lokaler

Inflyttning

Säg upp markarrende Säg upp (datum)

Riv Bergeforsens förskola Entreprenad

Förskola i Tallnäs/Böle

Ny förskola Böle
Proj/kalkylering, Beslut 
om  investera Entreprenad Inflyttning

Sälj Tallnäs förskola, röd B sälj Förbered försäljning Utflyttning

Ombyggnation av Böleängens förskola, alt 
försälj B sälj/ombyggnation Förbered försäljning/omb Utflyttning

Riv Tallnäs förskola, gula Entreprenad

Förskola i Timrådalen

Ny förskola Timrådalen
Proj/kalkylering, Beslut 
om  investera Entreprenad Inflyttning

Ombyggnation av nuvarande Örnens förskola Entreprenad/ Inflyttning

Ev Ombyggnation av nuv Furudals förskola Entreprenad/ Utflyttning

Sälj Furudals förskola B sälj Förbered försäljning Utflyttning

Sälj Timrådalens förskola B sälj Förbered försäljning Utflyttning

Förskola i Vivsta

Förskola Vivsta Proj/kalkylering, Beslut 
om  investera

Inflyttning

Säg upp avtal Mariedals förskola Säg upp 31/3 2028

Sälj Framnäs förskola B ändring av detaljplan Förbered försäljning Utflyttning



Investeringsbudget fördelad över åren
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År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029

Förskola i Söråker

Ny förskola Söråker 15 000 000 kr 60 000 000 kr 20 000 000 kr

Förskola i Bergeforsen

Ny förskola Bergeforsen 7 000 000 kr 40 000 000 kr 15 000 000 kr

Köp tomt från Timråbo för evakuering 500 000 kr

Riv Bergeforsens förskola 2 000 000 kr

Förskola i Tallnäs/Böle

Ny förskola Böle 10 000 000 kr 60 000 000 kr 15 000 000 kr

Sälj Tallnäs förskola, röd -4 000 000 kr

Ombyggnation av Böleängens förskola, alt 
försälj -7 000 000 kr

Riv Tallnäs förskola, gula 2 000 000 kr

Förskola i Timrådalen

Ny förskola Timrådalen 7 000 000 kr 40 000 000 kr 15 000 000 kr

Ombyggnation av nuvarande Örnens förskola 
och sälj 0 kr

Ombyggnation av nuv Furudals förskola och 
sälj 0 kr

Sälj Timrådalens förskola -5 000 000 kr

Förskola i Vivsta

Förskola Vivsta 10 000 000 kr 30 000 000 kr 5 000 000 kr

Sälj Framnäs förskola -10 000 000 kr

 Summa                 22 500 000 kr                 102 000 000 kr                 45 000 000 kr                 49 000 000 kr                 24 000 000 kr                 35 000 000 kr                 45 000 000 kr                5 000 000 kr 

Beslut
Försäljning
Inflyttning



Långsiktig ekonomisk analys
Förslaget till ny förskola i Söråker återfinns i rapporten Timrå 
kommun – Alternativa placeringar för förskola i Söråker, dat 2021-11-
01. För att ge en heltäckande bild ingår även Söråkers förskola  
nedanstående ekonomiska sammanställningar.

Den totala investeringsbudgeten år 2022 – 2029 inkl Söråkers 
förskola

Den totala investeringsbudgeten för nya förskolor i Söråker, 
Bergeforsen, Böle/Tallnäs, Timrådalen och Vivsta bedöms uppgå till 
340 – 370 miljoner kronor, fördelat på sju år. 

Det innebär en utökning med 111 platser, från 669 till 780 platser 
vilket innebär en ökning av både personal- och verksamhets-
kostnader. Den totala ökade årskostnaden inklusive både lokaler och 
personal för samtliga förskolor beräknas till mellan 18 och 20 miljoner 
kronor per år. Full kostnadseffekt uppstår först år 2029.

Av den totala årskostnadsökningen är fördelningen följande:

• Kapitalkostnad (33 års avskrivning och 1,5 procents ränta): 17-19 
miljoner kronor

• Avgående för befintliga lokaler: - 10 miljoner kronor

• Personalkostnad för 111 tillkommande platser (105 000 kr/plats 
och 550 000 kr/anställd: 11 miljoner kronor.

Vid en befolkningsökning med 1 000 invånare på fem år, bedöms antalet 
barn i åldern 1-5 år öka med 7,5 procent (av 955 inflyttade år 2020 var 71 i 
åldern 1-5 år). Det innebär en ökning med 10-15 per år dvs 50-75 barn 
totalt efter fem år. 

Om Timrå kommun har 1000 fler invånare år 2027 är behovet mellan 50 
och 75 ytterligare förskoleplatser det året. Om befolkningsökningen 
fortsätter i samma takt kommer Timrå kommun att behöva ytterligare 100 
förskoleplatser år 2030, vilket motsvarar det behov som utredningen utgår 
från.
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Befintliga byggnader – konsekvenser
Kvarvarande kostnader t ex bokförda värden

För befintliga byggnader ett bokfört värde motsvarande cirka 7 mnkr 
fördelat på följande: 

I de fall det blir aktuellt med rivning tillkommer kostnad för rivning 
samt nedskrivning av värdet motsvarande det bokförda värdet. 

I de fall det blir aktuellt med försäljning reduceras försäljningsvärdet 
med bokfört värde.

Förslag till användning och åtgärder

För de befintliga byggnaderna och lokalerna föreslås följande:

• Bäckmons förskola – hyresavtalet sägs upp

• Söråkers förskola – fortsatt användning för förskola och skola

• Bergeforsens förskola – samtliga tre byggnader rivs. Ny förskola etableras 
på samma plats.

• Tallnäs förskola – gula byggnaden rivs, röda byggnaden säljs eller används 
för annan kommunal verksamhet

• Böleängens förskola – fastigheten säljs eller byggs om till gruppbostad för 
personer med insatser enligt LSS

• Timrådalens förskola – fastighetens säljs eller används för annan 
kommunal verksamhet

• Örnens förskola – återställs till lägenheter och säljs eller används för annan 
kommunal verksamhet/lägenheter

• Furudals förskola – återställs till lägenheter och säljs eller säljs som 
verksamhetslokal

• Mariedals förskola – hyresavtalet sägs upp

• Framnäs förskola – fastigheten säljs eller används för annan kommunal 
verksamhet

Om de fastigheter som ovan föreslås lämnas till försäljning har ett 
marknadsvärde som motsvarar tio årshyror är det samlade marknadsvärdet 
20-25 miljoner kronor.

Ombyggnad av Furudals förskola och Örnens förskola beräknas kosta lika 
mycket som marknadsvärdet för lägenheten. 41

Förskola

Driftskostnad 
exkl avskrv o 
rta

Avskrivningar o 
rta Bokfört värde

Bergeforsens fsk brun 244 920 73 676 345 502
Bergeforsens fsk rosa 135 096 99 573 422 338
Bergeforsens fsk gul 79 757 20 615 52 552

Tallnäs fsk röd 255 444 0 0
Tallnäs fsk gul 468 154 425 421 2 118 942

Böleängens fsk 215 004 222 817 649 301

Timrådalens fsk 749 064 102 313 294 819

Örnens fsk 291 099 0 0

Furudals fsk 375 384 0 0

Framnäs fsk 266 032 223 526 3 122 562
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1 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2022-05-31 BUN/2022:5 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Anmälan av informationsärenden juni 2022 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Anmälan läggs till handlingarna. 
 
Ärendet 
Inkomna informationsärenden från föregående redovisning 2022-05-18. 
 

1. Från vårdnadshavare 2022-04-13 
Klagomål om Älvstrandens förskola dnr 2022:78 
 
Från biträdande förvaltningschef 2022-05-17 
Svar på klagomål dnr 2022:78 
 

2. Från vårdnadshavare 2022-05-13 
Klagomål om utemiljö på Bergeforsens skola dnr 2022:108 
 
Från skolchef 2020-05-17 
Svar på klagomål dnr 2022:108 
 

3. Från vårdnadshavare 2022-04-12 
Klagomål på Ala skola dnr 2022:77 
 
Från biträdande förvaltningschef 2022-05-03 
Svar på klagomål dnr 2022:77 
 

4. Från skolverket 2022-06-02 
Beslut om godkänd redovisning för år 2021 – Högskolestudier i specialpedagogik dnr 2021:71 
 

5. Från kultur- och tekniknämnden 2022-05-25 
Återrapport angående Pangea och utökat samarbete med det ideella föreningslivet dnr 
2021:194 
 

6. Från skolverket 2022-06-01 
Beslut om nationellt godkänd idrottsutbildning dnr 2021:307 
 

7. Från skolverket 2022-06-03 
Beslut om godkänd riksrekryterande yrkesutbildning inriktning transport dnr 2021:219 
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Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2022-05-31 BUN/2022:5 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Förvaltningschef och skolchef
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Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2022-06-02 BUN/2022:27 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Redovisning av delegationsbeslut juni 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Ärendet 
Rapport av delegationsbeslut för aktuell period. 
 
Delegations paragraf Delegat Dokumentbeskrivning Diarienummer 
BUN DEL/2022 § 19 Ordförande 

BUN 
Svar på remiss ansökan från 
Thorengruppen 

BUN/2022:47 

BUN DEL/2022 § 20 Ordförande 
BUN 

Remiss från skolinspektionen - 
ansökan om godkännande som 
huvudman från Praktiska Sverige AB 

BUN/2022:41 

BUN DEL/2022 § 21 Skolchef Beslut om mottagande i 
gymnasiesärskolan 

BUN/2022:104 

BUN DEL/2022 § 22 Skolchef Beslut om mottagande i 
gymnasiesärskolan 

BUN/2022:105 

BUN DEL/2022 § 23 Skolchef Beslut om mottagande i 
gymnasiesärskolan 

BUN/2022:106 

BUN DEL/2022 § 24 Skolchef Anställning av obehörig lärare BUN/2022:4 
BUN DEL/2022 § 25 Skolchef Anställning av obehörig lärare BUN/2022:4 
BUN DEL/2022 § 26 Skolchef Anställning av obehörig lärare BUN/2022:4 
BUN DEL/2022 § 27 Skolchef Anställning av obehörig lärare BUN/2022:4 
BUN DEL/2022 § 28 Skolchef och 

förvaltningschef 
Beslut om mottagande i 
grundsärskolan 

BUN/2022:103 

BUN DEL/2022 § 29 Skolchef Anställning av obehörig lärare BUN/2022:4 
BUN DEL/2022 § 30 Skolchef Anställning av obehörig lärare BUN/2022:4 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2022 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
Ann-Christin Isaksson 
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Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2022-06-02 BUN/2022:27 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

Förvaltningschef och skolchef
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