
Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 167 
Socialnämndens åtgärder för budget i balans 2021 
KS/2022:106 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 
Godkänna Socialnämndens redovisning av effekt av vidtagna åtgärder för att bidra till en budget i 
balans. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har i oktober 2021 uppdragit till socialnämnden att vidta åtgärder för att bidra 
till en budget i balans. Effekt av vidtagna åtgärder ska redovisas till kommunfullmäktige i mars 2022. 
 
Socialnämnden har uppdragit till förvaltningschef att vidta åtgärder enligt förslag i september 2021 
samt att redovisa effekt av vidtagna åtgärder. Socialnämnden har även i oktober uppdragit till 
förvaltningschef att fortsatt vara restriktiv och jobba mot en budget i balans. 
 
Förvaltningen har under slutet av året arbetat med åtgärdsplanen och lämnat en redovisning av 
arbetet med åtgärder för en budget i balans. 
 
Socialnämnden har godkänt redovisningen och föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
socialnämndens redovisning. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KF 2021-10-25 § 169 
 
Beslutsunderlag 
SN 2022-02-15 § 8  
Budget i balans 
 
Protokollsutdrag till 
Socialnämnden 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Pernilla Ullberg 2022-02-17 SN/2022:56 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 kommunstyrelsen 
 
 
 
Socialnämndens åtgärder för budget i balans 2021 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna Socialnämndens redovisning av effekt av 
vidtagna åtgärder för att bidra till en budget i balans. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har i oktober 2021 uppdragit till socialnämnden att vidta åtgärder för att bidra 
till en budget i balans. Effekt av vidtagna åtgärder ska redovisas till kommunfullmäktige i mars 2022. 
 
Socialnämnden har uppdragit till förvaltningschef att vidta åtgärder enligt förslag i september 2021 
samt att redovisa effekt av vidtagna åtgärder. Socialnämnden har även i oktober uppdragit till 
förvaltningschef att fortsatt vara restriktiv och jobba mot en budget i balans. 
 
Förvaltningen har under slutet av året arbetat med åtgärdsplanen och lämnat en redovisning av 
arbetet med åtgärder för en budget i balans. 
 
Socialnämnden har godkänt redovisningen och föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
socialnämndens redovisning. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KF 2021-10-25 § 169 
 
Beslutsunderlag 
SN 2022-02-15 § 8  
Budget i balans 
 
Protokollsutdrag till 
Socialnämnden 
 
Exp     /     2022 
 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-02-15 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 8 
Budget i balans 
SN/2022:56 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar. 
 

1. Godkänna förvaltningens redovisning för överlämnande till kommunfullmäktige. 
2. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna Socialnämndens redovisning 

av effekt av vidtagna åtgärder för att bidra till en budget i balans. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har i oktober 2021 uppdragit till socialnämnden att vidta åtgärder för att bidra 
till en budget i balans. Effekt av vidtagna åtgärder ska redovisas till kommunfullmäktige i mars 2022. 
 
Socialnämnden har uppdragit till förvaltningschef att vidta åtgärder enligt förslag i september 2021 
samt att redovisa effekt av vidtagna åtgärder. Socialnämnden har även i oktober uppdragit till 
förvaltningschef att fortsatt vara restriktiv och jobba mot en budget i balans. 
 
Förvaltningen har under slutet av året arbetat med åtgärdsplanen och lämnar en redovisning av 
arbetet med åtgärder för en budget i balans  
 
Ärendets tidigare behandling 
SN 2021-09-14 § 135 
SN 2021-10-12 § 143 
KF 2021-10-25 § 169 
 
Beslutsunderlag 
Budget i balans 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



 

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

Bankgiro: 5672-9387  
Organisationsnummer: 212000-2395 
Fax: 060-16 31 04 

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

Kommunfullmäktige beslutar: 
Uppdra till socialnämnden att vidta åtgärder för att bidra till 
en budget i balans, redovisa effekt av vidtagna åtgärder för 
att bidra till en budget i balans till kommunfullmäktige i 
mars 2022. 
 
 
Socialnämnden redovisade i delårsrapporten för 2021 en prognos på en 
budgetavvikelse på minus 31 mnkr. Avvikelserna var kostnader Covid-19  samt 
ökade behov med tillkommande volymförändringar inom verksamheterna. 
Förutom Covid-19 och volymförändringar finns avvikelser inom äldreomsorgen.  
 
Volymförändringarna under 2021 och därmed avvikelser finns inom:  
 
Verksamhet:    avvikelse prognos delår 
 

- Externa placeringar LSS   -  3,4 mnkr           3 mnkr 
- Placeringar, barn och unga, IFO       -9,4 mnkr        11.7 mnkr 
- Placeringar vuxna, IFO  - 4,5 mnkr          4,5 mnkr 

 
Gemensam kommentar volymökningar placeringar: Ovanstående verksamheter är 
strikt lagreglerade och tillsynpliktiga via IVO. Utifrån individernas behov har inga 
andra alternativ än placeringar kunna användas för att följa lagstiftning samt inte 
riskera målgruppens liv och hälsa.  
 
 
Kostnader Covid 19 
 
Under 2021 har förvaltningen haft Covid-relaterade kostnader på 15,2 mnkr, fördelat 
enligt nedan. Covid-relaterade intäkter för kostnader som verksamheten har haft under 
2020 uppgår till 7,4 mnkr. Nämnden har även erhållit intäkter för sjuklönekostnader 
på 3,0 mnkr samt vaccinationsersättning från regionen på 0,2 mnkr.  
 
Kostnadsslag:       Tkr 
Förbrukningsmaterial 1 046 
Personalkostnad 12 546 
Övrigt  1 659 
Summa:  15 251 
 
Intäkter:   10,5   
 
Nettokostnad  4 700  
 
Då intäkter från 2020 landat i de verksamheter som hade kostnaderna då så påverkar 
det utfallet olika. Så en del verksamheter bidrar intäkterna till ett bättre resultat 
medans andra verksamheter, som haft kostnader i år men inga eller mindre intäkter 
från 2020, blir det ett sämre ekonomiskt resultat.     



 
 

IFO:  
 
Placeringar för barn och unga samt placeringar vuxna har en avvikelse på 16,2 mnkr 
för 2021. Alla övriga verksamheter inom IFO visar på ett överskott och den totala 
budgetavvikelsen blir – 4,4 mnkr.  
 
IFO placeringar 
 
Volymökningar placeringar IFO, barn och unga  -9,4    
 
Förklaring: Vid prognos i april användes placeringstalen från mars månad som visade 
på 9 årsplaceringar. Budget för 2021 är 8 placering vilket också var utfallet för 2020. I 
april hade antalet placeringar stigit till 15 årsplacering på grund av stor ökning i 
inkommande ärenden, en nivå som i augusti sjunkit till 13 årsplaceringar. Denna 
ökning gick ej att förutse vid senaste prognostillfället.  
 
Volymökning placeringar IFO vuxna 4,5 mnkr  
 
Förklaring: Vid prognos i april användes placeringstalen från mars 2021 som visade på 
7 årsplaceringar. Budget för 2021 är 8 vilket också var utfallet för 2021. I april hade 
antalet placeringar stigit till 9 och i augusti är antalet uppe i 16 årsplaceringar. Antalet 
inkomna ärenden har inte stigit markant men däremot är det ett svårt missbruk som 
krävt tvångsvård samt dyra externa placeringar för att möta upp behoven hos 
målgruppen.  
 
 
Åtgärd:  
 
Verksamheten individ och familjeomsorg har tidigare under 2019-2020 utvecklat ett 
arbetssätt till att arbeta med hemmaplanslösningar. Tack vare detta har man kunnat 
hantera en stor del av behoven i egen regi men inflödet har varit stort och fler barn 
och unga har haft behov av att bli placerade externt utifrån svår social problematik. I 
de mest komplexa ärendena där det förekommer insatser från psykiatrin har 
kommunen fått till stånd ett delat kostnadsansvar med Regionen som till viss del 
hjälper upp resultatet. Värt att uppmärksamma är att enheten för barn och familj inte 
haft någon placering vid SiS under hela 2020 samt 2021. Detta som ett resultat i ett 
ändrat arbetssätt med förstärkt familjehemsvård samt fokus på hemmaplanslösningar i 
egen regi. Utan det arbetssättet skulle resultatet förmodligen visat på ett större 
underskott. Under våren och sommaren har personal från andra delar av verksamheten 
med relevant utbildning lånats ut till barn och familjegruppen för att hantera det stora 
ärendeinflödet.  
 
Effekt:   

Ytterligare resurser har tillfälligt flyttats till barn och familj för att stärka arbetsgruppen 
som har en fortsatt hög arbetsbelastning pga det stora inflödet. Externa placeringar för 
barn och unga har minskat med 3 årsplaceringar (2,3 mnkr)  sedan delårsrapporten.  



 
 

 
Ytterligare åtgärder inom IFO för att bidra till en budget i balans:  

Inom arbetsmarknad och integration har externa projektmedel samt vakanshållande 
av tjänster bidragit till en budget i balans. Arbetet med arbetssökande med 
försörjningsstöd har resulterat i att ett stort antal personer avslutats till egen 
försörjning, minskat inflöde bidrar också men avsluten är många.  

 
Stöd och omsorg:  

Stöd och omsorg redovisar ett resultat för 2021 på – 3,2 mnkr. Den negativa avvikelsen 
beror till största del på ökat behov av boendeplatser inom LSS som endast kunnat 
verkställas via  externa placeringar.  
Andra delar inom stöd och omsorg visar på positiv budgetavvikelse, personlig assistans 
och daglig verksamhet. 
 
 
LSS-boende 

Volymökning externa placeringar LSS 3,4 mnkr  
 
Förklaring: Prognosen för extern placering LSS har försämrats sedan våren 2021. 
Orsak är att ett ytterligare antal gynnande beslut om bostad med särskild service har 
tillkommit. Detta har medfört att hemtagningar till kommunala bostadsplatser som 
fanns i planeringen inte kunnat genomföras, då personer från kön med akuta behov 
fått beredas boende direkt då plats uppstått. Komplexa ärenden där personer som 
lämnar rättspsykiatrisk vård eller HVB-placering omöjliggör väntetid på boendeplats då 
hemlöshet är alternativet vilket skulle utsätta både den enskilde och omgivningen för 
stora risker. Antalet externa placeringar har därav ökat.  
 
Åtgärd:  

Förvaltningen har utrett och socialnämnden har beslutat att under 2022 öppna ett nytt 
LSS-boende i förvaltningens befintliga lokaler. Detta möjliggör att verksamheten kan 
verkställa de nya besluten. Ett aktivt arbete pågår med att ta hem de externa placeringar 
som är placerade på grund av platsbrist. 
 
Effekt:  

En extern placering togs hem till intern boende 1 dec. Befintliga personalresurser har 
omfördelats mellan daglig verksamhet och servicebostäder för att minska 
vikariekostnad.  
  



 
 

Ytterligare åtgärder inom stöd och omsorg för att bidra till en budget 
i balans:  

Daglig verksamhet har bedrivits i begränsad drift, vilket har medfört att inga vikarier 
tagits in i verksamheten. Personal från daglig verksamhet har lånats ut till 
äldreomsorgen då de haft bemanningsbehov på grund av pandemin. En tjänst har 
vakanthållits under hela 2021.  
 
På grund av dessa åtgärder visar daglig verksamhet ett överskott på 1mnk 
 
 
Äldreomsorg och hälso sjukvård 

Verksamhetsområdet äldreomsorg och hälso sjukvård redovisar ett resultat för 2021 på 
22,7 mnkr. Prognosen för året var ett underskott på 18,3 mnkr.  Den negativa 
avvikelsen beror på Covidrelaterade kostnader 4,9 mnkr  samt ökade kostnader inom 
hemtjänst och särskilt boende.  
 
Andra delar inom äldreomsorg som visar på positiv budgetavvikelse är dagvården som 
visar på ett  0,9 mnkr, detta beror på att verksamheten hållits stängd under delar av 
pandemin.   
 
 
Hemtjänst 

Hemtjänsten visar på en negativ budgetavvikelse på 11,7 mnkr kr, av dessa är 5,1 mnkr 
nettokostnad för Covid 19.  
 
Åtgärd:  

För att hantera de ökade behoven av och den stora volymökningen inom hemtjänsten, 
men också för att verka för en god arbetsmiljö för de som arbetar inom hemtjänsten, 
kommer verksamheten att ses över under hösten. Uppdraget innefattar både 
verksamhetens organisering men också effektivitet i biståndsbedömning, planering och 
utförande. Fokus kommer att ligga på att titta på områdesindelningen, nattpatrullens 
organisation samt att försöka få en jämnare tidsplanering av insatserna så det blir 
likvärdigt i alla hemtjänstgrupper. 
 
Effekt:  

Uppdragsbeskrivning finns och enhetschef är tilldelad uppdraget. Socialnämnden fick 
en dragning på november nämnd. Uppdraget är i slutfasen, tidsplanen har dock 
förskjutits på grund av den stora smittspridningen i verksamheterna.  
 
Det enskilda ärendet som kom till förvaltningen i form av nödbistånd och 
överflyttades till hemtjänstinsatser har kunnat avslutas då annan myndighets insats 
kunnat verkställas, detta ärende har belastat hemtjänstens budget med 1,5 mnkr.  



 
 

 
Särskilt boende äldre 
 
Särskilt boende visar på en negativ budgetavvikelse på 9,3 mnkr kr. Av dessa är 0,9 
mnkr kopplat till Covid.  
 
 
Åtgärd:  

Arbete med demens: För att få en mer effektiv resursbemanning, men framförallt för 
att möta brukarnas behov på bästa sätt, kommer verksamheten att ändra arbetssätt för 
personer med demens inom särskilt boende. Satsa på ökad kompetens om 
demenssjukdomar och utbildning i förhållningssätt till demenssjuka brukare och på så 
sätt få en bättre vård för individen samt se över arbetssätt och fundera kring särskilda 
demens avdelningar.  
 
Minska kostnader för medicinskt färdigbehandlade: Under våren 2021 ökade 
ansökningar till SÄBO och verksamheten fick en kö, som mest var det 27 personer i 
kö. Att inte kunna erbjuda personer som beviljats en SÄBO-plats gör att verksamheten 
får svårare att ta hem medicinskt färdigbehandlade personer från sjukhuset. Personer 
som är medicinskt färdigbehandlade och inte kan tas hem från sjukhuset faktureras 
kommunen 8 900 kr per dygn och vårdtagare, för att undvika detta öppnade 
verksamheten tillfälligt ytterligare sju korttidsplatser i förvaltningens befintliga lokaler.  
 
Effekt:  

Uppdragsbeskrivning för arbetet med demensavdelningar är framtaget och arbetet 
påbörjat. Socialnämnden fick en dragning av uppdraget på novembers sammanträde. 
Planering finns för demensutbildning för alla anställda inom särskilt boende under 
2022, utbildningen finansieras via stadsbidrag för Nära Vård. Två av förstärkningarna 
som funnits i verksamheten har kunnat avslutas. Ytterligare sju korttidsplatser 
öppnades i oktober och är fortfarande öppna, för att minska kostnaderna för 
medicinskt färdigbehandlade då behovet av särskilt boende fortfarande är större än det 
finns lediga platser.   
 
  



 
 

 
Ytterligare åtgärder inom socialförvaltningen för att bidra 
till en budget i balans:  

 Mjukt anställningsstopp inom förvaltningen. Innebär att varje chef 
använder sig av farfarsprincipen och ställer frågan till sin chef vid varje ny anställning 
över 3 månader  
 Mjukt inköpsstopp. Stark restriktivitet gällande planeringsdagar, 
utbildning och inköp utöver ordinarie drift.  
  
 
Följande tjänster har vakantsatts:  
 Vakanssätta Nära vårdssamordnare maj- augusti  
 Vakanthåll tjänst hemmaplanslösningar  
 Vakanssätt tjänst daglig verksamhet 4 mån  
  
 
Följande tjänster har avslutats och kommer inte att ersättas:  
 Vaktmästare särskilt boende, 1 tjänst  



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 168 
Uppdrag budget i balans planperiod 2022-2024 
KS/2022:212 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

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

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

 
3. Uppdra till samtliga nämnder att bidra till en budget i balans för planperioden, och påbörja 

aktiva åtgärder redan 2022 för helårseffekt för planperioden 2023-2025. Utgångspunkten är 
nu kända ekonomiska förutsättningar där nämnderna inte kan få kostnadstäckning för att 
bedriva verksamheten på motsvarande sätt som under verksamhetsåret 2022 och för 
resterande del av innevarande planperiod 2022-2024. 

 
4. Uppdra till kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige på sammanträdet i 

november med upprättad handlingsplan. 
 

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

 
Ärendet 
Under gemensam beredning 2022 inför planperiod 2023-2025 har kommunstyrelsen noterat att 
kommunens ekonomiska utveckling äventyras av lägre intäkter och högre kostnader på grund av 
framförallt demografiska förändringar och volymförändringar inom socialnämndens 
verksamhetsområde. Revisionen har uttryckt sin oro över att socialnämnden vida överstiger sin 
budgetram med -29 mnkr år 2021. Motsvarande kostnadsutveckling kan noteras under 2022. De 
övriga nämnderna bedöms klara verksamheten inom budgetram, men behöver bidra till hela 
kommunens ekonomiska utveckling. 
 
Intäkterna har sänkts med lägre skattesats för verksamhetsåret 2022, effekten förstärks av en 
stillastående eller svagt minskande befolkningsutveckling. Kommunen har den tuffaste demografiska 
utvecklingen i länet med en ökning av andelen + 80 år på 55 % till år 2035. Med aktivering av 
badhusinvesteringen hösten 2022 och beslutet om att gå vidare med ett nytt äldrecentrum 2025/26 
bedöms ca: 100 mnkr saknas för perioden 2024-2026 om samma verksamhet ska bedrivas i övrigt. Av 
den anledningen krävs omfattande åtgärder redan 2022, trots bedömningen att kommunen 
sammantaget klarar sitt ekonomiska resultatmål på + 10,5 mnkr för detta verksamhetsår. Åtgärder 
och handlingsplan krävs för att åstadkomma ett positivt resultat 2023 med god ekonomisk 
hushållning samt skapa förutsättningar för en budget i balans för planperioden 2024-2026. 
 
Förslag till handlingsplan för kommunen och nämndernas åtgärder ska beredas i facklig samverkan 
och förhandling. 
 
Ärendets tidigare behandling 



Protokollsutdrag 
2 

 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kommunens ekonomiska förutsättningar har behandlats i gemensam beredning under januari-maj 
2022. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomiska förutsättningar för verksamhetsåret 2023-2025. 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och tekniknämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Andreaz Strömgren 2022-04-27 KS/2022:212 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 31 23 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Uppdrag budget i balans planperiod 2022-2024 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

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

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

 
3. Uppdra till samtliga nämnder att bidra till en budget i balans för planperioden, och påbörja 

aktiva åtgärder redan 2022 för helårseffekt för planperioden 2023-2025. Utgångspunkten är 
nu kända ekonomiska förutsättningar där nämnderna inte kan få kostnadstäckning för att 
bedriva verksamheten på motsvarande sätt som under verksamhetsåret 2022 och för 
resterande del av innevarande planperiod 2022-2024. 

 
4. Uppdra till kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige på sammanträdet i 

november med upprättad handlingsplan. 
 

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

 
Ärendet 
Under gemensam beredning 2022 inför planperiod 2023-2025 har kommunstyrelsen noterat att 
kommunens ekonomiska utveckling äventyras av lägre intäkter och högre kostnader på grund av 
framförallt demografiska förändringar och volymförändringar inom socialnämndens 
verksamhetsområde. Revisionen har uttryckt sin oro över att socialnämnden vida överstiger sin 
budgetram med -29 mnkr år 2021. Motsvarande kostnadsutveckling kan noteras under 2022. De 
övriga nämnderna bedöms klara verksamheten inom budgetram, men behöver bidra till hela 
kommunens ekonomiska utveckling. 
 
Intäkterna har sänkts med lägre skattesats för verksamhetsåret 2022, effekten förstärks av en 
stillastående eller svagt minskande befolkningsutveckling. Kommunen har den tuffaste demografiska 
utvecklingen i länet med en ökning av andelen + 80 år på 55 % till år 2035. Med aktivering av 
badhusinvesteringen hösten 2022 och beslutet om att gå vidare med ett nytt äldrecentrum 2025/26 
bedöms ca: 100 mnkr saknas för perioden 2024-2026 om samma verksamhet ska bedrivas i övrigt. Av 
den anledningen krävs omfattande åtgärder redan 2022, trots bedömningen att kommunen 
sammantaget klarar sitt ekonomiska resultatmål på + 10,5 mnkr för detta verksamhetsår. Åtgärder 
och handlingsplan krävs för att åstadkomma ett positivt resultat 2023 med god ekonomisk 
hushållning samt skapa förutsättningar för en budget i balans för planperioden 2024-2026. 
 



2 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Andreaz Strömgren 2022-04-27 KS/2022:212 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 31 23 

Förslag till handlingsplan för kommunen och nämndernas åtgärder ska beredas i facklig samverkan 
och förhandling. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunens ekonomiska förutsättningar har behandlats i gemensam beredning under januari-maj 
2022. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomiska förutsättningar för verksamhetsåret 2023-2025. 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och tekniknämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
 
 
 
Andreaz Strömgren 
Kommunchef
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Ekonomi plan2023-2025 
 
 
Stora investeringar 
Timrå kommun har genomfört stora investeringar och det kommer att påverka 
kommande års budgetar med ökade avskrivningskostnader, vid stigande räntor ökar den 
finansiell kostnaden ytterligare. Alla nya satsningar bör övervägas noggrant. 
Kommande år måste kommunen ha ett resultat så att utrymme finns att amortera på 
lånen, med nuvarande investeringsnivå ett resultat som motsvarar 2,5 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Om kommunen inte amorterar på exempelvis 
simhallen riskerar kommunen stå med en simhall som inte fungerar om 30 år men stor 
låneskuld kvar. 
 
Nytt pensionsavtal 
Det nya pensionsavtalet framförhanndlat av Sveriges Kommuner och Regioner går ut på 
att växla bort förmånsbaserad pension, till förmån för premiebaserad. Avtalet är mycket 
kostsamt för samtliga svenska kommuner och dämed även för Timrå kommun. För 2023 
beräknas kostnaden öka med 18 mnkr, för motsvarande pensionsåtagande som nu, 
vilket motsvarar en skattehöjning på 50 öre. 
 
Skatten 
Skattesänkningen på 35 öre har genomförts utan motsvarande ambitionssänkningar i 
verksamheten. Enligt  kommunens ekonomienhet är skattesänkning en åtgärd som 
borde ha kommit efter en större etablering som ökar skatteintäkterna, och det kan 
tidigast ske med full effekt tidigast 2027. 
 
Ökad inflation och ökade räntekostnader 
Inflationen har ökat kraftigt den senste tiden och 15 procents ökning på drivmedel ökar 
kostnaden för kommunen med ca 9 mnkr. Mat och övriga kostnader kommer också öka 
vilket blir kostsamt. Det i sin tur ökar risken för höjda räntor som slår hårt på 
kommunens och medborgarnas ekonomi. 
 
Demografins påverkan på skattesnurran 
Den åldrande och minskade befolkningen slår hårt i skattesnurran och ökningstakten på 
skatter och bidrag minskar enligt nu gällande prognos med betydande summor 
kommande år. Det är viktigt att få en ny etablering som tillför ökad befolkning och 
förhoppningsvis minskar kommunens medelålder, ökar antalet förvärvsarbetande och 
därmed kommunens skatteunderlag. Det beslutade inriktningsbeslutet om nytt 
äldreomsorscentrum ökar kostnaden allt annat lika med 66 mnkr från 2026 och behöver 
regleras med motsvarande höjd ram för socialnämndens verksamhetsområde. 
 
Större etablering till Torsboda 
En större etablering är viktig för Timrå och hela kommunens möjlighet att leverera 
välfärd med hög kvalite. Projektet ny etablering med Sundsvalls kommun kommer att 
betyda hårt arbete och initialt stora satsningar i likvida medel. 
 
 



 
 

Ramfördelning 
Den bild man kan se kommande år är att förvaltningarnas ramar inte kommer att kunna 
öka i samma takt som kostnadsökningarna och pressen är ännu hårdare när inflationen 
ökar kraffullt. Redan i gemensam beredning för planperioden 2023-2025 är det tydligt 
att nämnderna inte kan få resurstillskott för att fortsätta att bedriva verksamhet på 
nuvarande nivå, inte ens med en sänkt resultatnivå till 0-1% av generella statsbidrag och 
skatteintäkter. Det är viktigt att samtliga nämnder vidtar aktiva åtgärder med 
utvecklingsprojekt och handlingsplaner för att bidra till en budget i balans. 
Kammarkollegiets stöd till kommuner med låg soliditet och hög skattesats måste 
hanteras och prioriteras med genomförande av aktiviteter som får effekt och innebär 
kostnadsminskningar. 
 
Kriget i Ukraina och pandamin 
Kriget i Ukraina effekter på Timrå är oklara och oförutsägbara. Det kan komma många 
flyktingar, ersättningsnivåerna för kommunerna är fortfarande mycket osäkra och det 
kan även innebära förnyade utbrott i pandamin. Ekonomienheten ser en 
kompensationströtthet hos regeringen då omfattande satsningar redan är gjorda. 
Kommunen kan inte räkna med ytterligare omfattande kompensation från regeringen, 
inte minst när försvaret nu ska prioriteras utifrån det nya säkerhetsläget i Europa. 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 169 
Omfördelning av medel till socialnämnden 
KS/2022:164 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Omfördela 16,5 mnkr till socialnämndens budgetram 2022. 
2. Finansiera omfördelningen till socialnämnden via kommunstyrelsens finansförvaltning. 
3. Uppdra till socialnämnden att vidta åtgärder för att bidra till en budget i balans inom sitt 

verksamhetsområde och återrapportera åtgärder och effekt i delårsrapport under 2022. 
____ 
 
Ärendet 
Socialnämnden har haft höga kostnader för Covid under 2022. För att klara sin budgetram och 
samtidigt klara högre kostnader för vikarier, förbrukningsmaterial samt arbetskläder och vaccination 
så behöver nämnden ett tillskott på 10,6 mnkr. Socialnämnden har också haft ökade volymer och 
externa placeringar inom individ och familjeomsorg. För att klara budgetramen önskar 
socialnämnden ett budgettillskott på 11,0 mnkr. Sammantaget begär socialnämnden 21,6 mnkr i 
ökad budgetram för 2022. På kommunens balansräkning ligger 9,0 mnkr som avser riktat stöd från 
staten för att användas till covidkostnader, ekonomienheten avser att lyfta fram dessa intäkter så de 
möter de covidkostnader som socialnämnden belastats med under 2022.  Kommunfullmäktige bör ta 
ställning till socialnämndens framställan, hur den ska finansieras samt fatta aktiva beslut om hur 
nämnden ska bidra till en budget i balans för 2022 
 
Beslutsunderlag 
Omfördelning av medel till socialnämnden  
SN $35 Ekonomisk periodrapport per 2022-02 
Det nya normala ÄO HSL SO 
Volymökning IFO 
SN $5 Ekonomisk periodrapport per 2021-12 
 
Protokollsutdrag  
Socialnämnden  
 
Exp     /     2022 
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 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Omfördelning av medel till socialnämnden 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Omfördela 16,5 mnkr till socialnämndens budgetram 2022. 
2. Finansiera omfördelningen till socialnämnden via kommunstyrelsens finansförvaltning. 
3. Uppdra till socialnämnden att vidta åtgärder för att bidra till en budget i balans inom sitt 

verksamhetsområde och återrapportera åtgärder och effekt i delårsrapport under 2022. 
 
Ärendet 
Socialnämnden har haft höga kostnader för Covid under 2022. För att klara sin budgetram och 
samtidigt klara högre kostnader för vikarier, förbrukningsmaterial samt arbetskläder och vaccination 
så behöver nämnden ett tillskott på 10,6 mnkr. Socialnämnden har också haft ökade volymer och 
externa placeringar inom individ och familjeomsorg. För att klara budgetramen önskar 
socialnämnden ett budgettillskott på 11,0 mnkr. Sammantaget begär socialnämnden 21,6 mnkr i 
ökad budgetram för 2022. På kommunens balansräkning ligger 9,0 mnkr som avser riktat stöd från 
staten för att användas till covidkostnader, ekonomienheten avser att lyfta fram dessa intäkter så de 
möter de covidkostnader som socialnämnden belastats med under 2022.  Kommunfullmäktige bör ta 
ställning till socialnämndens framställan, hur den ska finansieras samt fatta aktiva beslut om hur 
nämnden ska bidra till en budget i balans för 2022 
 
Beslutsunderlag 
Omfördelning av medel till socialnämnden  
SN $35 Ekonomisk periodrapport per 2022-02 
Det nya normala ÄO HSL SO 
Volymökning IFO 
SN $5 Ekonomisk periodrapport per 2021-12 
 
Exp     /     2022 
 
Kommunledningskontorets överväganden 
Ekonomienheten delar socialnämndens bedömning att socialnämnden haft ökade kostnader som 
beror på covid samt ökade volymer. Att omfattande smittspridning fortfarande pågår och regionen 
kräver särskilda rutiner skapar kostnader för både personal och material. Inte minst är sjukfrånvaron 
fortfarande hög på grund av sjukdom och rutiner för att förhindra smittspridning påverkar 
fortfarande verksamheten påtagligt.  För 2022 finns inga nu kända avsatta statliga medel för att 
kompensera vård- och omsorgsverksamheten för detta. 
 
Under pandemin har även volymtalen ökat vad gäller individ- och familj ärenden. Det är en 
samhällsutveckling som känns igen från övriga Sverige, men även en effekt av fullmäktiges uppdrag 
för tidiga insatser för barn, unga och unga vuxna. På kort sikt innebär det ökade kostnader för 
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hemmaplanslösningar och placeringar. På lång sikt bidrar det till ökad livskvalitet och lägre 
kostnader. 
 
Den senaste skattesnurran från februari indikerar ett överskott på finansförvaltningen på ca 19 mnkr, 
varav 17,6 mnkr utgörs av ökade generella statsbidrag. Ekonomienheten bedömer att stora delar kan 
hänföras till socialnämndens verksamhet. Av den anledningen bör stora delar av ökningarna i de 
generella statsbidragen, i förhållande till budget, tillföras socialnämndens verksamhet. 
  
Budgetprincipen är att den ram som tilldelas nämnden också ligger fast över året och bara särskilda 
skäl motiverar en förändrad budgetram. Ekonomienheten bedömer det skäligt att tilldela 
socialnämnden en extra ram på 16,5 mnkr utifrån den extrema situation som uppstått och vad som 
rimligen kan vara motiverad andel av ökade generella statsbidrag till finansförvaltningen. 
 
Det finns all anledning att tillskjuta medel för att göra det möjligt för socialnämnden att klara sin 
budgetram, samtidigt som krav ställs på åtgärder inom nämndens ansvarsområde för att bidra till en 
budget i balans. 
 
Det finns förslag på åtgärder som kan förbättra resultatet för socialnämnden och kommunen har 
ansökt om medel från kommunakuten via kammarkollegiet för kommuner med hög skattesats och 
ansträngd ekonomi och hoppas på positivt svar innan sommaren. Ett arbete pågår att förhandla ner 
kostnader för verksamhetssystem och införa nya moduler som stödjer verksamheten och underlättar 
analys och styrning. Sammantaget bedöms dessa åtgärder ge de 21 mnkr som socialnämnden behöver.  
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Andreaz Strömgren 
Kommunchef



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-02-15 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 6 
Ekonomisk periodrapport per 2021 12 
SN/2022:1 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 

1. Godkänna ekonomisk periodrapport, rapport om kostnader för Corona, rapport om löne- 
och vikariekostnader och volymrapport per december 2021. 

2. Uppdra till förvaltningschef att även under 2022 rapportera kostnader kopplade till covid-19 
samt lönekostnader. 

3. Godkänna volymrapport 2022 01, särskilt avseende hemtjänstuppgifter. 
4. Godkänna den övergripande muntliga ekonomiska redovisningen till och med januari månad 

2022. 
5. Uppdra till förvaltningschef att, utifrån den pågående pandemin och post covid-relaterade 

konsekvenser för verksamheter inom Socialnämnden, redovisa och analysera den så kallade 
”nya normala” arbetssituationen, samt ökade kostnader för 2022 på grund av bland annat 
förändrat arbetssätt, inköp av skyddsutrustning, material/teknik med mera. 

 
Ärendet 
Ekonomisk rapportering av perioden, kostnader för Corona, löne- och vikariekostnader samt 
volymrapport.  
 
Controller Jonas Lundgren deltar i samband med sammanträdet för information om ekonomisk 
rapport efter januari 2022.  
 
Socialnämnden redovisar ett underskott på 1 286 tkr i januari månads bokslut. Underskottet beror 
främst på högre personalkostnader inom Äldreomsorgen samt externa placeringskostnader. 
Underskottet för vuxna inom IFO uppgår till 778 tkr. Kostnader som redovisas för Covid -19 uppgår 
till 763 tkr. 
 
Volymrapport för 2022 har ny utformning. Verksamhetschef Maria Nordin presenterar i samband 
med sammanträdet ett förslag för januari 2022 utifrån uppdraget att se över och säkerställa 
volymuppgifter relaterade till hemtjänsten. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår ett tilläggsyrkande avseende två nya punkter i 
beslutsförslaget: 

- Godkänna den övergripande muntliga ekonomiska redovisningen till och med januari månad 
2022. 

- Uppdra till förvaltningschef att, utifrån den pågående pandemin och post covid-relaterade 
konsekvenser för verksamheter inom Socialnämnden, redovisa och analysera den så kallade 
”nya normala” arbetssituationen, samt ökade kostnader för 2022 på grund av bland annat 
förändrat arbetssätt, inköp av skyddsutrustning, material/teknik med mera.  

 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
 



Protokollsutdrag 
2 

 Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-02-15 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Beslutsunderlag 
Periodrapport per 2021 12 
Kostnader för Corona 2021 12 
Löne- och vikariekostnader 2021 12 
Volymrapport 2021 11 
Volymrapport 2022 01 
 
Protokollsutdrag till 
Controller 
Förvaltningschef 
 
Exp     /     2022 
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Volymökning IFO 

IFO har under sedan 2018 hanterat en stor volymökning av inkomna 
orosanmälningar och ansökningar inom barn och unga. I var tredje anmälan som 
inkommit 2021 förekommer det våld vilket innebär att den per automatik leder till 
en social utredning. Under våren 2021 låg antalet utredningar på varje 
socialsekreterare på det dubbla till antalet mot för förgående år. Majoriteten av de 
utredningar som går till insats blir inte en placering utan hanteras i kommunens 
egen öppenvård eller via stöd av socialsekreterare alternativt avslutas utan insats. 
Under 2021 finns det pågående placeringar där problematiken och skyddsbehovet 
är stora. T.ex. handlar det om placeringar där det förekommit sexuellt våld mellan 
syskon, psykisk ohälsa och könsdysfori samt flertal ärenden där barn vanvårdats av 
sina föräldrar och behövt placeras utifrån den bristande föräldraförmågan. 
Kostnaden för en placering inom området är allt från cirka 3 000 kr till 20 000 kr 
dygn och individ. En enskild placering påverkar således utfallet kraftigt och ofta 
handlar det om mer än ett barn per familj som måste placeras.  

I de mest komplexa ärendena där det förekommer insatser från psykiatrin har 
kommunen fått till stånd ett delat kostnadsansvar med Regionen som till viss del 
hjälper upp resultatet.   

Värt att uppmärksamma är att enheten för barn och familj inte haft någon 
placering vid SiS under hela 2020 samt 2021. Detta som ett resultat i ett ändrat 
arbetssätt med förstärkt familjehemsvård samt fokus på hemmaplanslösningar i 
egen regi. Utan det arbetssättet skulle resultatet förmodligen visat på ett större 
underskott.  

Nedan följer statistik över antal inkomna anmälningar och ansökningar på 
enheten. 

År 2018 2019 2020                2021 
0-12 år 497 639 628  
13-17 år 297 347 396  
Totalt 794 986 1024 1272 

 
Anledningen till den ökning vi ser för varje år är inte klargjord. De två största 
anmälarna är förskola/skola samt Regionen. Tillsammans med skolan har vi under 
flera år satsat på en gemensam process kring samverkan där information och 
utbildning inom anmälningsplikten har haft en framträdande del. Även med 
Regionen har vi en levande dialog kring samverkan, främst med barn och 
ungdomspsykiatrin. Det kan antas var en del i den ökning vi ser, dvs. att 
benägenheten att anmäla ökat från myndigheter och privatpersoner. En annan 
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aspekt kan vara att det faktiska antalet barn och unga som far illa ökar. Vad som 
avgör antalet barn far illa i ett samhälle är en ytterst komplex fråga både enskild 
och på strukturellt nivå och svaret finns inte bara hos socialförvaltningen. Klarlagt 
är dock att andelen ärenden som behöver stöd från socialförvaltningen ökar 
kraftigt och därmed också kostnaderna för de insatser som behövs för att tillgodose 
barnens rätt till en skälig levnadsnivå. Vi kan inte se någon avmattning i antalet 
ärenden som aktualiseras under första månaderna 2022 utan volymerna ligger kvar 
på fortsatt höga nivåer.    

Inom vuxenstöd har antalet ärenden inom samma tidsperiod inte ökat i samma 
omfattning enligt tabellen nedan: 

År  2018 2019 2020 2021 
Anmälningar 235 237 243 245 
Årsplaceringar HVB 10 8 8 12 
Årsplaceringar VINR 5 1 1 2 

 
Inom vuxenstöd ses däremot en ökning av den reella problematiken hos 
målgruppen som vi möter. Missbruket bland de som blir aktuell är ofta mycket 
destruktivt och balanserar ofta till att vara fatalt varför tvångsåtgärder enligt LVM 
har ökat under perioden. Det är målgruppen unga vuxna som i majoritet står för 
andelen placeringar som är kostnadsdrivande. Men även i målgruppen 65 år och 
äldre syns en ökning av antalet ärenden där mycket destruktiv alkoholkonsumtion 
kopplat till ensamhet gör att placering på institution är nödvändigt för att 
personen inte ska dö av sitt drickande. Det destruktiva missbrukat hos målgruppen 
unga vuxna är en trend som pågått under några år bakåt och där syns inte heller 
någon nedåtgående trend utan fortsätter ligga kvar på samma nivå. 

På vuxenstöd utreds även insatser kopplade mot socialpsykiatrin, där har antalet 
köpta boendeplatser SÄBO legat konstant på fyra under flera år men under 2021 
inkom flertalet ansökningar om SÄBO-plats och två nya beslut fattades så nu är 
antalet uppe i 6 externa tjänsteköp för SÄBO. Kopplat till detta genomförs nu en 
utredning om förutsättningar för att driva SÄBO i egen regi. Nedan följer en tabell 
över utfall på placeringar inom både barn och vuxna, observera att prognosen för 
2022 är osäker då endast två månader av året passerat och prognosen är linjär 
utefter dessa. I utfallet ingår alla placeringsformer, familjehem, stödboende, HVB 
och särskilt boende. Siffrorna som redovisas är i tusen kronor. 

År 2018 2019 2020 2021 prognos 2022 
Barn och unga 28 600 30 284 29 138 38 283 34 686 
Vuxna 6 798 6 413 8 355 10 642 16 807 
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Sammanfattande bedömning 

Den volymökning och kostnadsläget vi ser kopplat till denna bedöms som varaktig 
då den pågått under flertalet år. Timrå kommun är inte ensamma i denna 
utveckling utan det är något som även återspeglas bland övriga kommuner i länet. 
Det finns inga indikationer på att antalet ärenden kommer sjunka inom 
överskådlig framtid utan kommer förmodligen ligga kvar på samma höga nivåer. 
Prognosen för 2022 visar på en negativ budgetavvikelse om ca 11 mkr. 
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”Det nya normala” – Äldreomsorg, hälso- och sjukvård och 
Stöd och omsorg 

 

Inledning 

I början av 2020 drog Covid-19 in över världen och Sverige försattes i den värsta 
kris som drabbat landet på många decennier. 

Innan pandemin gjorde vi redan mycket gott i våra verksamheter och arbetade med 
olika förbättringsarbeten.  När pandemin slog till stod den svenska äldreomsorgen 
oförberedd. Äldreomsorgen var inte rustad för en pandemi och anställda i vård- 
och omsorg lämnades i stor utsträckning ensamma att hantera denna krissituation. 

Cornonakommissionen konstaterar bland annat att Sveriges strategi att skydda de 
äldre har misslyckats eftersom de åtgärder som regering och myndigheter satte in 
kom för sent och var otillräckliga. Äldreomsorgens personal har i hög utsträckning 
lämnats ensamma, med brist på skyddsutrustning, otillräcklig testning av boende 
och personal, bristfälligt regelverk och otydliga instruktioner från myndigheter. 

Genom de erfarenheter och lärdomar pandemin gett socialförvaltningens 
verksamheter ser vi att det är framför allt inom fyra områden som kostnaderna 
ökat och som förväntas kvarstå även över tid. Dessa är högre kostnader för vikarier 
vilket är en följd av högre sjukfrånvaro, ökade personalkostnader på 
bemanningsenheten samt ökade kostnader för inköp av förbrukningsmaterial samt 
kostnad för arbetskläder.  

Nedan följer en redovisning över kostnadsökningarna inom äldreomsorg, hälso- 
och sjukvård samt stöd och omsorg. 
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Sjukfrånvaro ÄO/HSL/Stöd & Omsorg 

Under pandemin har sjuktalen ökat dramatiskt inom dessa verksamhetsområden. 
Personalen har varit tvungna att stanna hemma vid minsta symtom och väntetiden 
på provsvar har gjort att man blivit hemma extra länge.   

 

Sjukfrånvaro Äldreomsorg 
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Sjukfrånvaro Stöd & Omsorg 

 

Nu när pandemin börjar stabilisera sig ligger det därför nära till hands att anta att 
2021 års sjukfrånvaro är den nivå vi kommer ligga på i framtiden så länge personal 
ska stanna hemma med minsta symtom.  

Kostnad för vikarier samt övertid ÄO/HSL 

Kostnaderna för vikarier och övertid har också skjutit i höjden under pandemin. 
Dels tas timvikarier in när ordinarie personal är sjuk, men även när de är hemma 
med vård av sjukt barn samt vid kohortvård. Kohortvård innebär att när en 
brukare är smittad så begränsar man personalen kring denne genom att personen 
vårdas enskilt med egen personal som inte går till andra brukare under samma 
arbetspass. Ytterligare en aspekt som gör att dessa kostnader skenar är bristen på 
vikarier. Det är svårt att rekrytera ny personal med tillräcklig kompetens. 
Vikariebristen leder till ökad övertid då ordinarie personal blir utbeordrad. Det blir 
en ond cirkel då mycket övertid leder till högre sjukfrånvaro som i sin tur måste 
lösas med ännu mer övertid då inga vikarier finns att tillgå.  

 Här ser vi också en kostnadsökning med 8,6 miljoner kronor mellan 2019 och 
2021. Årets två första månader 2022 ger även en fingervisning om att 
övertidskostnaderna fortsätter att öka.  En linjär prognos för övertidskostnaderna 
för 2022 visar ett prognostiserat resultat på 15,8 miljoner vilket är 11,1 miljoner kr 
mer än utfallet 2019. Ett antagande och målsättning är att vi kan ersätta 
övertidsarbete med vikarier vilket gör att det uppskattade behovet uppgår till 5,8 
miljoner för ÄO/HSL.  
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2019 2020 2021 
Vikariekostnader 37 301 000 

kr 
39 550 000 
kr 

39 309 000 
kr 

Övertid/fyllnadstid 4 757 000 kr 7 050 000 kr 11 387 000 
kr 

SUMMA 42 058 000 46 600 000 
kr 

50 696 000 
kr 

 

Kostnad för vikarier Stöd och omsorg 

Den kohortvård som krävs vid smitta i verksamheten kräver i många fall ökade 
personalresurser. På flertalet enheter inom verksamheterna för bostad med särskild 
service, LSS, är ensamarbete vanligt förekommande vilket inte är möjligt när kravet 
på kohortvård råder. Att följa alla rutiner för att undvika vidare smittspridning tar 
tid i form av förstärkt personalstöd till den insjuknade/smittade, hantering av den 
skyddsutrustning som är gällande i situationen samt för att ge det stöd och service 
som krävs till övriga boende. Detta medför då att resursförstärkning krävs i 
perioder och timvikarier då används i högre utsträckning.  

Utöver detta medför också de höga sjuktalen som pandemin och dess restriktioner 
medfört inom verksamheterna att bokningar av timvikarier samt omfördelning 
ordinarie personal ökat kraftigt för att ersätta ordinarie personals sjukfrånvaro.  

År Utfall 
2019 6656 tkr 
2021 7095 tkr 
 Ökad kostnad 439 tkr/år 
 

Ökade personalkostnader för Bemanningsenheten 

Sedan pandemins utbrott 2020 har Bemanningsenheten haft en kraftigt förhöjd 
arbetstyngd. När ordinarie personal i vård- och omsorgsverksamheterna är 
frånvarande, beställer ansvarig enhetschef ersättare i form av timvikarie som 
bemanningsenheter rekryterar och tillsätter. Det innebär att ju högre frånvaron är i 
verksamheterna, desto större är flödet på Bemanningsenheten. Under slutet av 2021 
och start av 2022 har dubbel bemanning krävts på helger för att svara upp mot 
behovet.  

År Utfall 
2019 2517 tkr 
2021 2672 tkr 
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 Ökad kostnad 155 tkr/år  
 

 

 

Kostnader för förbrukningsmaterial (inkl. skyddsutrustning) ÄO & HSL 

Tydligt under tiden för pandemin är att mängden inköpta 
förbrukningsvaror/material ökat. Främst handlar det om kostnader för specifik 
skyddsutrustning som är direkt kopplat till de förhöjda kraven utifrån Covid-19 
men även material som krävs för att följa de basala hygienkraven. Troligt är att 
pandemin medfört att samtliga delar av verksamheterna idag efterlever kraven på 
ett mer fullgott sätt än tidigare, vilket i sin tur kommer innebära ökade kostnader 
för verksamheterna då det idag är högre åtgång på dessa material än tidigare år. 

Från 2019 till 2021ser vi en kostnadsökning med 4 miljoner kronor. 
 

2018 2019 2020 2021 
Förbrukningsmaterial 6 520 tkr 6 656 tkr 16 345 tkr 10 604 tkr 
 

Kostnader för arbetskläder ÄO & HSL (hyra och tvätt) 

Även här ser vi att kostnaderna var som högst under 2020. Inga förändrade 
hygienrutiner när det gäller arbetskläder har införts på grund av pandemin, dock 
kan man ponera att efterlevnaden av dessa rutiner var som störst under 2020 för att 
sedan börja mattas av. Detta är dock något vi kommer behöva arbeta med så att all 
personal följer de föreskrifter som finns – dvs att arbetskläder ska bytas varje dag 
samt så fort de blir synligt smutsiga under ett arbetspass. Detta gör att det ibland 
kan gå åt både ett, två och tre ombyten på en dag för en enskild medarbetare. Även 
andelen vikarier påverkar volymen av arbetskläder i omlopp. I och med ett ökat 
antal vikarier ser vi också en högre kostnad för arbetskläder.  

 

Från 2019 till 2021 ser vi en kostnadsökning med 559 000 kr vilket är en relevant 
och trolig siffra i framtiden. 

 
2018 2019 2020 2021 

Arbetskläder 2 001 000 kr 1 827 000 kr 3 578 000 kr 2 386 000 kr 
 

Kostnader för vaccination och provtagning 
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Coronaviruset har kommit för att stanna. Det är högst troligt att vi kommer 
behöva vaccinera våra brukare flera gånger per år med både vanligt influensavaccin 
och vaccin mot covid-19. Likaså kommer provtagning av både personal och brukare 
att vara en del av vår vardag i framtiden. Till detta behöver det därför finnas 
resurser. Vår bedömning är att detta kräver cirka en årsarbetande utbildad 
sjuksköterska vilket kostar 650 tkr inkl PO.  

Sammanfattning 

Med bakgrund av ovanstående beskrivning så ser vi att behovet att rusta 
socialförvaltningen i Timrå Kommun för ”Det nya normala” är högst aktuell.  

Vi behöver ha förutsättningar att kunna klara ökade vikariekostnader, ökade 
kostnader för förbrukningsmaterial, arbetskläder och vaccination och provtagning. 

Coronakommissionen skriver i sitt betänkande att när det gäller smittspridning 
inom ett äldreboende betonar internationella studier särskilt vikten av god tillgång 
till skyddsutrustning, kohortvård och att snabbt identifiera smittade personer 
genom systematisk och upprepad provtagning av både personal och boende. 
Systematisk provtagning, oavsett om personerna uppvisar symtom eller inte, 
framhålls som särskilt viktigt eftersom drabbade äldre och sköra ofta har atypiska 
symtom, saknar symtom eller har svårt att kommunicera sina symtom. Där man 
provtagit brett har även personal ofta varit asymtomatiska vid provtagningstillfället. 

 

Beräknad kostnadsökning för hela ÄO, HSL samt SoO. 

  
Vikarier samt övertid ÄO/HSL                                        5 800 

000 
Vikarier SoO 439 000  

Förbrukningsmaterial  3 200 000 

Arbetskläder 400 000 

Vaccination/provtagning 650 000 

Bemanningsenheten 155 000 

SUMMA 10 644 000 
 



Protokollsutdrag 
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 Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-03-16 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 35 
Ekonomisk periodrapport per 2022 02 
SN/2022:1 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 

1. Godkänna ekonomisk periodrapport, rapport om kostnader för covid, rapport om 
lönekostnader och volymrapport per februari 2022. 

2. Godkänna redovisning, analys och kostnadsberäkning av det så kallade ”nya normala” läget 
för äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt stöd och omsorg. 

3. Godkänna redovisning, analys och kostnadsberäkning av volymökningar inom individ- och 
familjeomsorg. 

4. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige omfördela medel om totalt 10,6 mnkr 
till socialnämnden utifrån tillkommande kostnader för förbrukningsmaterial, arbetskläder 
samt vaccination och provtagning inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt stöd och 
omsorg. 

5. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige omfördela medel om totalt 11 mnkr 
till socialnämnden utifrån tillkommande kostnader gällande volymökning och externa 
placeringar inom individ- och familjeomsorg. 

Ärendet 
Ekonomisk rapportering av perioden, kostnader för covid, lönekostnader samt volymrapport. 
Controller Jonas Lundgren deltar i samband med sammanträdet för information om ekonomisk 
rapport. 
 
Förvaltningschef samt verksamhetschefer presenterar uppdraget gällande det ”nya normala” i 
samband med sammanträdet. Förvaltningen lämnar även en redovisning av volymökningar inom 
individ- och familjeomsorg. Dessa redovisningar påvisar ej budgeterade kostnadsökningar, varför 
socialnämnden föreslås äska omfördelning av årets budget. 
 

 
 
Beslutsunderlag 
Periodrapport per 2022 02 
Kostnader för covid 2022 02 
Lönekostnader 2022 02 
Volymrapport 2022 02 
Det nya normala ÄÖ HSL SO 

Budget period Utfall period Avvikelse 
period

Avvikelse 
innevarande 

månad

Socialnämnden
INTÄKTER 14 144 17 355 3 211 2 686
KOSTNADER (-) -93 564 -99 280 -5 716 -3 905

Varav personalkostnader -64 934 -69 680 -4 746 -3 055
NETTOKOSTNADER (-) -79 420 -81 925 -2 505 -1 218

Socialnämnden redovisar ett underskott på -2,5 mnkr ack feb. Nettokostnaden relaterad till pandemin uppgår till -1,3 mnkr.
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 Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-03-16 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Volymökning IFO 
 
Protokollsutdrag till 
KS 
Controller 
 
Exp     /     2022 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Pernilla Ullberg 2022-03-18 SN/2022:1 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 kommunstyrelsen 
 
 
 
Omfördelning av medel till socialnämnden 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Föreslå kommunfullmäktige omfördela medel om totalt 10,6 mnkr till socialnämnden utifrån 
tillkommande kostnader för förbrukningsmaterial, arbetskläder samt vaccination och 
provtagning inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt stöd och omsorg. 

2. Föreslå kommunfullmäktige omfördela medel om totalt 11 mnkr till socialnämnden utifrån 
tillkommande kostnader gällande volymökning och externa placeringar inom individ- och 
familjeomsorg. 

 
Ärendet 
Socialnämnden gav den 15 februari förvaltningen i uppdrag att, utifrån den pågående pandemin och 
post covid-relaterade konsekvenser för verksamheter inom Socialnämnden, redovisa och analysera den 
så kallade ”nya normala” arbetssituationen, samt ökade kostnader för 2022 på grund av bland annat 
förändrat arbetssätt, inköp av skyddsutrustning, material/teknik med mera. 
 
Förvaltningschef samt verksamhetschefer har redovisat uppdraget gällande det ”nya normala”. 
Förvaltningen lämnade även en redovisning av volymökningar inom individ- och familjeomsorg. 
Dessa redovisningar påvisar ej budgeterade kostnadsökningar, varför socialnämnden föreslogs äska 
omfördelning av årets budget. 
 
Med bakgrund av redovisningen för äldreomsorg samt stöd och omsorg så är behovet att rusta 
socialförvaltningen i Timrå Kommun för ”Det nya normala” högst aktuell. Förutsättningar att kunna 
klara ökade vikariekostnader, ökade kostnader för förbrukningsmaterial, arbetskläder och vaccination 
och provtagning betonas också i Coronakommissionens betänkande. 
 
Inom individ- och familjeomsorg bedöms volymökning och kostnadsläget kopplat till denna som 
varaktig då den pågått under flertalet år. Timrå kommun är inte ensamma i denna utveckling utan 
det är något som återspeglas även bland övriga kommuner i länet. Det finns inga indikationer på att 
antalet ärenden kommer sjunka inom överskådlig framtid utan de kommer förmodligen ligga kvar på 
samma höga nivåer. 
 
Socialnämnden beslutade den 16 mars föreslå omfördelning av medel till socialnämnden utifrån 
tillkommande kostnader med 10, 6 mnkr till äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt stöd och omsorg 
samt med 11 mnkr till individ- och familjeomsorg. 
 
Beslutsunderlag 
SN 2022-03-16 § 35 
Det nya normala ÄO HSL SO 
Volymökning IFO 
SN 2022-02-15 § 6 



2 
Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Pernilla Ullberg 2022-03-18 SN/2022:1 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 
 
Protokollsutdrag till 
Socialnämnden 
 
Exp     /     2022 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 170 
Bildande av gemensamägt bolag Torsboda Industrial Park med 
Sundsvall och etablering av nytt bolag för Timrå Invest AB 
KS/2022:75 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Godkänna att Sundsvalls kommun blir delägare i Torsboda Industrial Park AB (nuvarande 
Timrå Invest AB) tillsammans med Timrå kommun med ägarandel 50 procent vardera. 
 

2. Timrå kommun lämnar kvar tillgångar i det bolag som ska ägas gemensamt enligt punkt 1 i 
form av mark för Torsboda Syd och Torsboda Nord vilket motsvarar Sundsvall kommuns 
medfinansiering enligt punkt 3 och 4. 
 

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

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

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

 
6. Inriktningen på kommunstyrelsens bildande av nytt bolag enligt punkt 4 ovan ska vara att ta 

över de lån som befintligt Timrå Invest AB har mot Timrå kommun. 
 

7. Timrå kommun lånar ut 19 mnkr som ett villkorat lån till det gemensamma bolaget. 

8. Befintliga lån i befintligt Timrå Invest AB finansierar inkråmsaffären med tillhörande 
transaktionskostnader. 
 

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

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

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

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



Protokollsutdrag 
2 

 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

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

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

15. Detta beslut gäller under förutsättning att Sundsvall kommuns kommunfullmäktige fattar ett 
likalydande beslut vad gäller bildandet av det gemensamma bolaget Torsboda Industrial Park. 
 

16. Kostnader enligt tilläggsavtal till aktieägaravtalet som reglerar fördelningen av kostnader från 
1 maj 2022 och fram till bolagets bildande, samt finansieringen av marknadsförings- och 
försäljningssamarbetet med Härnösand och Sundsvalls kommuner ska finansieras via 
befintligt bolag och/eller som återtaget fritt kapital som återgått till ägaren Timrå kommun. 
 

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

 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har 2022-03-28, § 34,  särskilt prioriterat att inrikta och prioritera fortsatt arbete 
med uppdraget Samhällsbyggande för ett växande Timrå för att möjliggöra en etablering av en 
storskalig energiintensiv industri med tusentals arbetstillfällen. I ärendet uppdrog 
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att formalisera samverkan med Sundsvall kommun och 
återkomma med förslag till gemensam bolagsstruktur för fortsatt utveckling av Torsboda för 
industrietablering. 
 
För att Timrå och Sundsvall ska kunna erbjuda goda förutsättningar för en större etablering behövs 
ett gemensamt bolag. Då skatteeffekterna blir för kostsamma med att flytta marken i Torsboda till ett 
nytt bolag är den rimliga lösningen att behålla nuvarande Timrå Invest AB, släpper in Sundsvall som 
delägare på 50 % och att Timrå kommun öppnar ett nytt aktiebolag för de satsningar och 
utvecklingsprojekt som ska fortsätta bedrivas i ett av Timrå kommun helägt bolag under namnet 
Timrå Invest AB. I det bolaget fortsätter kommunen att bedriva allt utvecklingsarbete som inte har en 
direkt koppling till marken i Torsboda syd och nord. 
 
Den övergripande principen för bildandet av ett gemensamt bolag, genom användande av befintligt 
bolag i Timrå kommuns ägo, är att dela lika på risktagandet och förväntad vinst. Timrå kommun 
tillskjuter tillgångar genom att låta marken som Timrå Invest AB i dag äger kvarvara i bolaget och 
Sundsvall kommun tillskjuter kapital till ett motsvarande värde.  
Det är av vikt att därför tömma bolaget på övriga tillgångar i form av mark och kapital, placera dessa 
i nytt bolag och se till att minimera transaktionskostnader och samtidigt solidariskt finansiera 
kostnader som uppstår under en övergångsperiod mellan kommunerna och enligt gällande 
överenskommelse om marknadsföringssamarbeten. 
 



Protokollsutdrag 
3 

 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Då bolaget ägs med 50 % vardera för ägarkommunerna ska kommunstyrelserna i de bägge 
kommunerna fastställa vilka styrdokument som ska gälla för ägaruppsikt och styrning, utöver 
aktieägaravtal med tilläggsavtal, bolagsordning samt ägardirektiv som gäller från att de fastställs. 
 
Befintligt bolag Timrå Invest AB används för bildande av det gemensamma bolaget. Timrå kommun 
genomför en inkråmsaffär till ett helägt bolag av Timrå kommun med flytt av en verksamhetsgren. 
Syftet är flytta alla tillgångar som inte tillhör det gemensamma bolagets projekt i Torsboda och 
därmed att slippa onödig stämpelskatt på 4,25 procent. 
 
Från Timrå Invest AB ska det genomföras en utdelning av fritt eget kapital på 15,6 mnkr till Timrå 
kommun. Utdelningen sker inte via likvida medel vilket innebär att Timrå kommun kommer att ha 
en fordran på 19 mnkr på Timrå Invest AB som kommer byta namn till ”Torsboda Industrial park 
AB”. Idag har Timrå kommun lånat ut 3,6 mnkr och ett aktieägartillskott på 15,6 mnkr vilket samlat 
som lån blir 19 mnkr. När Sundsvalls kommun genomfört köp av aktier så kommer Timrå kommun 
inte längre borga för tidigare tagna lån i det nya bolaget utan nya borgensåtaganden ska hanteras i 
Kommunfullmäktige. 
 
Ett beslut bör fattas av Timrå Invest AB att dela ut allt fritt eget kapital. Utdelningen skuldförs i sin 
helhet. Överlåtelse av verksamhetsgren, det vill säga verksamhet med personal och tillgångar som inte 
ska ingå i det gemensamma bolaget Torsboda Industrial Park, sker till nytt bolag enligt bokfört värde. 
Köpet av tillgångar från Timrå Invest AB sker via övertagande av lån från Timrå Invest AB till det 
nya bolaget. 

 
Kostnader för dels marknadsföringssamarbete med Härnösand och Sundsvall (1 mnkr), dels för 
kostnader som upparbetas från den 1 maj och fram till det gemensamägda bolagets bildande ska 
finansieras genom det fria kapitalet som  befintligt Timrå Invest förfogar över och som kommunen 
återtar. Då det gemensamt ägda bolaget blir kapitaliserat avser Timrå kommun vid Sundsvalls köp av 
aktier i bolaget att ta tillbaka sitt borgensåtagande. 
 
Ärendets tidigare hantering 
Kommunfullmäktige har 2022-03-28, § 34, i ärende 
Inriktning och uppdrag samverkansform för energiintensiv  etablering 
KS/2022:75, uppdragit till kommunstyrelsen att formalisera samverkan med Sundsvall i bolagsform 
och återkomma med förslag till bolagsstruktur, 
 
Verksamhetsplan  och budget 2022-2024, uppdrag Samhällsbyggande för ett växande Timrå 
(KS/2021:183) KF § 127 2021-06-14. 
 
Timrå Invest AB har beslutat att ingå i ett marknadsförings- och försäljningssamarbete med 
Härnösands och Sundsvalls kommuner där varje part går in med 1,05 mnkr för att finansiera 
samarbetet, § 109 2022-01-28 och § 138 2022-03-30. 
 

Beslutsunderlag 
PM Timrå Invest AB Organisationsformer 2021-09-30 
Torsboda AB PM initial transaktioner 
Timrå Invest AB PM beslutsordning 
Proforma Torsboda 
Timrå Invest AB protokoll 2022-01-28 
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 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Bildande av gemensamägt bolag Torsboda Industrial Park med 
Sundsvall och etablering av nytt bolag för Timrå Invest AB 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Godkänna att Sundsvalls kommun blir delägare i Torsboda Industrial Park AB (nuvarande 
Timrå Invest AB) tillsammans med Timrå kommun med ägarandel 50 procent vardera. 
 

2. Timrå kommun lämnar kvar tillgångar i det bolag som ska ägas gemensamt enligt punkt 1 i 
form av mark för Torsboda Syd och Torsboda Nord vilket motsvarar Sundsvall kommuns 
medfinansiering enligt punkt 3 och 4. 
 

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

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

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

 
6. Inriktningen på kommunstyrelsens bildande av nytt bolag enligt punkt 4 ovan ska vara att ta 

över de lån som befintligt Timrå Invest AB har mot Timrå kommun. 
 

7. Timrå kommun lånar ut 19 mnkr som ett villkorat lån till det gemensamma bolaget. 

8. Befintliga lån i befintligt Timrå Invest AB finansierar inkråmsaffären med tillhörande 
transaktionskostnader. 
 

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

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

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

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



2 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Bo Glas 2022-05-06 KS/2022:75 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 
13. Uppdra till kommunstyrelsen att fatta nödvändiga beslut i frågan om bildandet av bolagen 

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

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

15. Detta beslut gäller under förutsättning att Sundsvall kommuns kommunfullmäktige fattar ett 
likalydande beslut vad gäller bildandet av det gemensamma bolaget Torsboda Industrial Park. 
 

16. Kostnader enligt tilläggsavtal till aktieägaravtalet som reglerar fördelningen av kostnader från 
1 maj 2022 och fram till bolagets bildande, samt finansieringen av marknadsförings- och 
försäljningssamarbetet med Härnösand och Sundsvalls kommuner ska finansieras via 
befintligt bolag och/eller som återtaget fritt kapital som återgått till ägaren Timrå kommun. 
 

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

 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har 2022-03-28, § 34,  särskilt prioriterat att inrikta och prioritera fortsatt arbete 
med uppdraget Samhällsbyggande för ett växande Timrå för att möjliggöra en etablering av en 
storskalig energiintensiv industri med tusentals arbetstillfällen. I ärendet uppdrog 
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att formalisera samverkan med Sundsvall kommun och 
återkomma med förslag till gemensam bolagsstruktur för fortsatt utveckling av Torsboda för 
industrietablering. 
 
För att Timrå och Sundsvall ska kunna erbjuda goda förutsättningar för en större etablering behövs 
ett gemensamt bolag. Då skatteeffekterna blir för kostsamma med att flytta marken i Torsboda till ett 
nytt bolag är den rimliga lösningen att behålla nuvarande Timrå Invest AB, släpper in Sundsvall som 
delägare på 50 % och att Timrå kommun öppnar ett nytt aktiebolag för de satsningar och 
utvecklingsprojekt som ska fortsätta bedrivas i ett av Timrå kommun helägt bolag under namnet 
Timrå Invest AB. I det bolaget fortsätter kommunen att bedriva allt utvecklingsarbete som inte har en 
direkt koppling till marken i Torsboda syd och nord. 
 
Den övergripande principen för bildandet av ett gemensamt bolag, genom användande av befintligt 
bolag i Timrå kommuns ägo, är att dela lika på risktagandet och förväntad vinst. Timrå kommun 
tillskjuter tillgångar genom att låta marken som Timrå Invest AB i dag äger kvarvara i bolaget och 
Sundsvall kommun tillskjuter kapital till ett motsvarande värde. Det är av vikt att därför tömma 
bolaget på övriga tillgångar i form av mark och kapital, placera dessa i nytt bolag och se till att 
minimera transaktionskostnader och samtidigt solidariskt finansiera kostnader som uppstår under en 
övergångsperiod mellan kommunerna och enligt gällande överenskommelse om 
marknadsföringssamarbeten. 
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Då bolaget ägs med 50 % vardera för ägarkommunerna ska kommunstyrelserna i de bägge 
kommunerna fastställa vilka styrdokument som ska gälla för ägaruppsikt och styrning, utöver 
aktieägaravtal med tilläggsavtal, bolagsordning samt ägardirektiv som gäller från att de fastställs. 
 
Befintligt bolag Timrå Invest AB används för bildande av det gemensamma bolaget. Timrå kommun 
genomför en inkråmsaffär till ett helägt bolag av Timrå kommun med flytt av en verksamhetsgren. 
Syftet är flytta alla tillgångar som inte tillhör det gemensamma bolagets projekt i Torsboda och 
därmed att slippa onödig stämpelskatt på 4,25 procent. 
 
Från Timrå Invest AB ska det genomföras en utdelning av fritt eget kapital på 15,6 mnkr till Timrå 
kommun. Utdelningen sker inte via likvida medel vilket innebär att Timrå kommun kommer att ha 
en fordran på 19 mnkr på Timrå Invest AB som kommer byta namn till ”Torsboda Industrial park 
AB”. Idag har Timrå kommun lånat ut 3,6 mnkr och ett aktieägartillskott på 15,6 mnkr vilket samlat 
som lån blir 19 mnkr. När Sundsvalls kommun genomfört köp av aktier så kommer Timrå kommun 
inte längre borga för tidigare tagna lån i det nya bolaget utan nya borgensåtaganden ska hanteras i 
Kommunfullmäktige. 
 
Ett beslut bör fattas av Timrå Invest AB att dela ut allt fritt eget kapital. Utdelningen skuldförs i sin 
helhet. Överlåtelse av verksamhetsgren, det vill säga verksamhet med personal och tillgångar som inte 
ska ingå i det gemensamma bolaget Torsboda Industrial Park, sker till nytt bolag enligt bokfört värde. 
Köpet av tillgångar från Timrå Invest AB sker via övertagande av lån från Timrå Invest AB till det 
nya bolaget. 

 
Kostnader för dels marknadsföringssamarbete med Härnösand och Sundsvall (1 mnkr), dels för 
kostnader som upparbetas från den 1 maj och fram till det gemensamägda bolagets bildande ska 
finansieras genom det fria kapitalet som  befintligt Timrå Invest förfogar över och som kommunen 
återtar. Då det gemensamt ägda bolaget blir kapitaliserat avser Timrå kommun vid Sundsvalls köp av 
aktier i bolaget att ta tillbaka sitt borgensåtagande. 
 
Ärendets tidigare hantering 
Kommunfullmäktige har 2022-03-28, § 34, i ärende 
Inriktning och uppdrag samverkansform för energiintensiv  etablering 
KS/2022:75, uppdragit till kommunstyrelsen att formalisera samverkan med Sundsvall i bolagsform 
och återkomma med förslag till bolagsstruktur 
 
Verksamhetsplan  och budget 2022-2024, uppdrag Samhällsbyggande för ett växande Timrå 
(KS/2021:183) KF § 127 2021-06-14. 
 
Timrå Invest AB har beslutat att ingå i ett marknadsförings- och försäljningssamarbete med 
Härnösands och Sundsvalls kommuner där varje part går in med 1,05 mnkr för att finansiera 
samarbetet, § 109 2022-01-28 och § 138 2022-03-30. 
 
Beslutsunderlag 
PM Timrå Invest AB Organisationsformer 2021-09-30 
Torsboda AB PM initial transaktioner 
Timrå Invest AB PM beslutsordning 
Proforma Torsboda 
Timrå Invest AB protokoll 2022-01-28 
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Timrå Invest AB protokoll 2022-03-30 
KF §34 Inriktning och uppdrag samverkansform för energiintensiv  etablering 
Vision 2025 
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 Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
Samverkansformer för energiintensiv etablering 

Kommunfullmäktige har under två år gett hela kommunkoncernen i uppdrag att arbeta med 
uppdraget Samhällsbyggande för ett växande Timrå. Uppdraget har dels syftat till att ställa om 
förvaltningsorganisationen och dess arbetssätt för att möjliggöra en ökad tillväxt, dels till att faktiskt 
producera fler bostäder och nya verksamhetsområden för både bostäder och verksamhetslokaler. 
Under 2021 har stora delar av uppdraget utförts enligt plan. Dock har både ökad inflyttning och 
lägre arbetslöshet uteblivit som önskvärda samhällseffekter. 
 
Under 2021 har Timrå kommun i nära samverkan med Sundsvalls kommun och övriga kommuner i 
Sundsvallsregionen deltagit i kampen om Northvolt och Volvos nya gigafabrik. En sådan etablering 
skulle ha skapat ca: 2.500 nya arbetstillfällen, med betydande effekter på övrig arbetsmarknad. 
Sammantaget skulle den ha medfört en inflyttning till arbetsmarknadsregionen på ca: 13.000 nya 
invånare. 
 
Northvolt och Volvo kommer inte lägga sin nya anläggning i Sundsvallsregionen. Torsboda föll på 
målsnöret men har varit med som ett av de absolut hetaste slutliga alternativen. Platsens styrka bygger 
på att tillräcklig markyta finns, med god elförsörjning av förnyelsebar energi från vatten och vind, 
tillsammans med fungerande och befintlig infrastruktur i form av europaväg, flyg, hamn/logistikpark 
och järnväg. Torsbodaområdet är även på väg att detaljplaneras. En ny detaljplan som medger 
energiintensiv industri i denna storleksordning kan vara antagen av Timrå kommun i april 2022. 
 
Timrå och Sundsvallsregionen har visat att vi klarar av att arbeta med en stor industrietablering med 
denna inriktning och karaktär, samt att främja nödvändiga investeringar i samhällsinfrastrukturen 
för att klara av den tillväxt som en sådan etablering medför. Inte minst har Sundsvall och Timrå 
kommuner visat att de kan samverka som en stark kommun och verka tillsammans med en hel 
arbetsmarknadsregion. Erbjudandet uppfattas av marknadens aktörer som mycket starkt, även om det 
inte räckte ända fram för Northvolt och Volvo. Det finns en tillräcklig markreserv för produktion av 
bostäder, arbetsmarknadsregionen är väl utformad för att kompetensförsörja tillverkningsindustri och 
kompetensförsörjningen kan riktas om och kraftsamla för att bemanna en batterifabrik med tusentals 
nya arbetstillfällen. 
 
Kommunledningskontoret har som utgångspunkt för verksamhetsplan och budget 2023-2025 
beräknat skatteeffekter av en riktigt stor etablering. Baserat på exemplet Northvolt och Volvo skulle 
en sådan kunna innebära ökade skatteintäkter på motsvarande +105 till +229 mnkr för Timrå med 
variation beroende på befolkningsökningens storlek (7000-13000 invånare) och hur stor andel som 
bosätter sig i Timrå i förhållande till övriga Sundsvallsregionen (20-25 %). Sammantaget bedömer 
kommunledningskontoret att satsningen på en etablering är väl värd prioritering och gemensamma 
ansträngningar inom den funktionella arbetsmarknadsregionen. 
 
Om det inte sker en större etablering kommer Västernorrland att fortsätta minska sin befolkning till 
2040, enligt SCB:s senaste bedömning den största befolkningsmässiga minskningen av alla regioner i 
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Sverige. Timrå kommer att drabbas och andelen av befolkningen som förvärvsarbetar kommer att 
sjunka i antal i förhållande till barn och unga samt pensionärer. Enligt upprättade 
planeringsförutsättningar kommer gruppen +80 år att öka med 55 % fram till 2030. Arbetslösheten 
har ökat mer i Timrå än i övriga kommuner i Västernorrland och ligger nu kvar på en hög nivå i 
förhållande till riket. Sammantaget kommer det att innebära att kommunen behöver göra omfattande 
besparingar inom flera välfärdsområden och snarare avveckla verksamhet än att investera i nya 
verksamhetslokaler för såväl förskola, skola som äldreboenden. Det är verksamhetsmässigt 
nödvändigt med befolkningstillväxt och fler arbetstillfällen med fler förvärvsarbetande för att säkra 
en god kvalitet och förnyelse inom hela välfärdsområdet. 
 
Även om Torsboda var med i slutstriden för etablering av en ny batterifabrik för Northvolt och 
Volvo, finns det insatser som ytterligare kan förbättra möjligheten att få till en etablering. Det har 
visat sig i processen att platsen skulle kunna vara mer förberedd för ändamålet. Det gäller såväl 
lagakraftvunnen detaljplan som markförvärv av intilliggande områden på norra sidan av E4. Även 
väganslutning, kraftledningens dragning, viss teknisk försörjning med exempelvis kyla och 
förberedande markarbeten har nämnts som ytterligare insatsområden som hade kunnat förberedas 
ytterligare och främjat valet av Timrå-Sundsvall. 
 
Det kommer att byggas ca: 40 batterifabriker i Europa den kommande 10 åren för att förse 
fordonsindustrin med batterier. Med tillgång på yta, förnyelsebar el till ett av Europas lägsta pris och 
god infrastruktur är Torsboda kanske en av Sveriges lämpligaste platser för en sådan etablering. 
Bedömningen bekräftas av både Business Sweden, som arbetar nationellt med dessa stora etableringar, 
och E.on, som äger elnät och konkurrerar nationellt och internationellt på elnätsmarknaden. Det är 
dock hård konkurrens och flera andra regioner förbereder motsvarande satsningar för att locka till 
sig nästa batteritillverkare. 
 
För att fortsätta förbereda platsen, arbeta med etableringsfrämjande åtgärder i Sundsvallsregionen och 
vara en aktiv part i försäljningen till andra intressenter föreslår kommunledningskontoret i 
samverkan med Sundsvalls kommunstyrelsekontor en formalisering av kommunernas 
samverkansmodell. Den har hittills skett i lös projektform, utan samlade resurser och med begränsad 
förmåga att ytterligare förbereda platsen för etablering. Den mest framkomliga vägen för fortsatt 
samverkan bedöms vara en gemensam bolagsstruktur. 
 
MAQS advokatbyrå har på uppdrag av Timrå Invest utrett lämpliga samverkansformer. En gemensam 
bolagsstruktur bedöms vara den mest framkomliga vägen att samverka på för att dela risk, skapa 
kapital för fortsatt utvecklingsarbete och för att i förlängningen sälja en potentiell tillgång till en 
framtida intressent. 
 
Det finns fördelar med att paketera Torsboda industriområde med mark, kommande detaljplan och 
förutsättningar i gemensam bolagstruktur. Bolagsstyrelsen ansvarar för den operativa styrningen men 
kommunfullmäktige i bägge kommunerna agerar ägare och anger bolagsordning och ägardirektiv. 
Genom att paketera befintliga tillgångar i bolagsstruktur kan det även kapitaliseras genom Sundsvalls 
förvärv av bolagsandelar. Det samlade kapitalet i bolaget kan användas för att fortsätta förbereda 
platsen för etableringen. Genom förädling av platsen med lagakraftvunnen detaljplan, bättre 
infrastruktur och påbörjad markberedning ökar även försäljningspriset. Kommunerna delar på risken 
men delar även på avkastningen vid en framtida försäljning. Det är även skattetekniskt fördelaktigt 
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för en intressent att förvärva ett bolag med marktillgångar vid en framtida etablering, i jämförelse 
med att bara köpa marken för ändamålet. 
 
Kommunledningskontoret har tillgodosett kommunfullmäktiges inriktning i uppdraget för ny 
bolagsstruktur.  Följande inriktning har säkerställts i bolagsbildningsprocessen: 

 Ett 50/50 fördelat ägande mellan kommunerna 
 Ordförandepost för Timrå kommun som går in med den mark som behövs för etapp ett av 

industriområdet och som har det geografiska områdesansvaret, med vice ordförandeposten 
från Sundsvalls kommun 

 Inriktningen är att paketera både Torsboda syd och nord i en bolagsstruktur och förädla 
platsen för vidare försäljning av hela eller delar av bolaget 

 Nedlagda kommunala medel och tillgångar i arbetet med att förbereda platsen för en 
etablering ska täckas vid en framtida försäljning 

 Kommunfullmäktiges beslut att medfinansiera trafikplats vid Torsboda har via tilläggsavtal  
till aktieägaravtalet säkerställt ett solidariskt ansvarstagande för medfinansieringen mellan 
Timrå och Sundsvalls kommuner genom det bildade bolaget 

 I anslutning till bolagsbildningen har ett samverkansavtal upprättats där bolaget samverkar 
med de angränsande kommunala organisationerna i närområdet kring Torsboda för att 
paketera och marknadsföra platsen för framtida etableringar samt att agera tillsammans med 
hela Sundsvallsregionen för att förstärka vårt regionala erbjudande 

 
Beslutet ligger i linje med kommunfullmäktiges uttalade vilja att prioritera arbetet med energiintensiv 
etablering med flera tusen arbetstillfällen. Det gemensamma bolaget blir de bägge 
kommunorganisationernas främsta instrument för att lyckas med det arbetet. Beslutet om 
bolagsbildning följer av kommunfullmäktiges inriktningsbeslut att Torsboda markområde och 
kommunens elkapacitet ska prioriteras för att främja en sådan etablering. 
 
Timrå går in med mark och Sundsvall med kapital. Principen för överenskommelse om 
bolagsbildning har varit att dela på risk samt att dela på vinst. Utgångspunkten har varit en 
marknadsmässig prövning av markens värde, vid föregående etablering, och att Sundsvall går in med 
motsvarande värde i kapital – 120 mnkr. För att göra det möjligt utan att det uppstår för stora 
transaktionskostnader vid överförande av mark till nytt bolag används befintliga Timrå Invest AB för 
den gemensamma bolagskonstruktionen Torsboda Syd och Nord ligger kvar i bolaget som 
marktillgång och får ett nytt namn: Torsboda Industripark AB. Timrå kommun återtar kapital, lån 
och mark som inte används till industriparken och för över till ett nyskapat bolag. För ändamålet har 
ett bolag förvärvats av Bolagsstiftarna AB som döps om till Timrå Invest AB. Timrå förlorar eller 
tillför inget kapital i förändringen och transaktionskostnaderna har beaktats och legat till grund för 
Sundsvalls kapitalinsats i den nya bolagsstrukturen. 
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Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Andreaz Strömgren 2022-02-24 KS/2022:75 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 31 23 

 
 
Genom samverkan har på det sättet Sundsvall skapat en marktillgång för en stor energiintensiv 
etablering som kommunen inte har haft tillgång till inom den egna geografin. Timrå kommun har 
kapitaliserat ett bolag som har kapital att fortsätta driva utveckling och förberedelser för en stor 
etablering. 
 
 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
 
 
Andreaz Strömgren 
Kommunchef
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Till berörda projektägare i Timrå kommun 
och Sundsvall kommun 
 

 

Angående projekt Torsboda  
 

1. Bakgrund och uppdrag 

Timrå och Sundsvalls kommuner har en gemensam intention att tillsammans kunna erbjuda 
goda förutsättningar för en etablering av en batterifabrik belägen på särskilt för ändamålet 
avsatt och beredd mark belägen i Torsboda i Timrå kommun.  

Det gemensamma projektet skall genomföras via ett 50/50 ägt aktiebolag preliminärt 
benämnt Torsboda AB, (nedan Torsboda). 

KPMG har erhållit i uppdrag att utreda redovisnings- och skattemässiga konsekvenser av 
föreslagen plan för etableringen av Torsboda.  

Angivna värden på bolagets fastigheter är uppskattningar gjorda av parterna. I övrigt har 
tillgängliga årsredovisningar använts som underlag.  

Notera särskilt att KPMG i denna PM inte berör eventuella kommunrättsliga aspekter.  

 
2. Parternas preliminära överenskommelse 

Efter löpande diskussioner förordar kommunernas representanter och KPMG att nuvarande 
Timrå Invest AB (TIAB) är det bolag som efter namnändring till Torsboda AB blir det bolag i 
vilket projektet skall genomföras.  

TIAB bedriver idag även andra utvecklingsprojekt vilka inte skall ingå i Torsboda. Den 
verksamhet och de tillgångar som inte skall ingå skall överlåtas till ett, av Timrå kommun ägt, 
nybildat bolag (Nya Tiab). 

Torsbodas balansräkning skall före beslut om emission och eventuellt lån från Sundsvall 
kommun fattas ha det innehåll som framgår av preliminär proformabalansräkning, se bilaga 
1.  

 
3. Genomförande 

KPMG föreslår att följande transaktioner genomförs i kronologisk ordning. 

1) Beroende på val av alternativ, se exempel 1 nedan i p 7, kan initialt ett beslut fattas 
på extra bolagsstämma i Torsboda att dela ut allt fritt eget kapital. Utdelningen 
skuldförs i sin helhet. 

2) Överlåtelse av verksamhetsgren, d v s den verksamhet med personal och tillgångar 
som inte skall ingå i det gemensamma projektet, från Torsboda till Nya TIAB. 
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Överlåtelsen sker till tillgångarnas bokförda värden. Betalning sker genom 
övertagande av delar av Torsbodas skulder till Timrå kommun. 

3) Beslut på extra bolagsstämma i Torsboda om kontantemission. Emissionen kan 
antingen vara till marknadsvärde 100 - 120 miljoner kronor, varav 0,6 miljoner kronor 
förs till aktiekapitalet, eller till underpris 0,6 miljoner kronor. I det senare fallet skall 
emissionen följas upp med ett villkorat lån från Sundsvalls kommun till Torsboda om 
100 - 120 miljoner kronor (minus 0,6 miljoner kronor).   

4) Villkoren för lånet skall vara sådant att Sundsvall kommun är förpliktigad att som 
aktieägartillskott efterge sin fordran på Torsboda för löpande investeringar och/eller 
förlusttäckning. 
 
 

4. Tillskott eller lån 

Som framgår av p 3 i förslag till genomförande ovan så kan Sundsvall kommun som ett 
alternativ skjuta till 100 - 120 miljoner kronor genom kontantemissionen. Bolaget 
kapitaliseras då med ett fritt eget kapital på 100 – 120 miljoner kronor. Bolaget kommer då 
den preliminära affärsplanen genomförs sannolikt att konsumera delar av det egna kapitalet.  

Det andra alternativet är att Sundsvall kommun först tecknar aktier i emissionen till nominellt 
belopp 0,6 miljoner kronor och sedan lämnar ett lån till Torsboda om 100 – 120 miljoner 
kronor. Sundsvall kommun får sedan årligen i takt med att Torsboda förbrukar medel efterge 
lånet för att täcka Torsbodas förluster.  

KPMG förordar inget alternativ före det andra. Exemplen i p 7 nedan dock utgår från att 
Sundsvall kommun skjuter till lejonparten av sin andel i emissionen. Man kan konstatera att 
Sundsvall kommun vid en kontantemission till 0,6 miljoner kronor förvärvar en hälftenandel i 
bolaget till 50 – 60 miljoner kronor under bedömt marknadsvärde. Väljer parterna 
lånealternativet så förordas därför att parterna i avtal dels reglerar Sundsvall kommuns 
förpliktelser att löpande efterge lånet dels reglerar hur ett eventuellt kvarvarande lån skall 
hanteras om en extern försäljning sker innan hela lånet har eftergivits.  

    

5. Skattemässiga konsekvenser för Torsboda 

En eventuell utdelning till Timrå kommun får inga skattekonsekvenser för Torsboda. 

Överlåtelsen av den verksamhetsgren som inte skall ingå i Torsboda skall ske till 
tillgångarnas skattemässiga restvärden. Köpeskillingen understiger tillgångarnas 
marknadsvärde. För att Torsboda inte skall beskattas (s k uttagsbeskattning) för 
mellanskillnaden mellan faktisk köpeskilling och de överlåtna tillgångarnas marknadsvärde 
krävs att det överlåtna utgör en s k verksamhetsgren. Med verksamhetsgren avses en del av 
en rörelse som är lämplig att avskiljas till en egen bedriven rörelse. Timrå kommun har 
uppgivit att Nya TIAB kommer att, utan att andra tillgångar behöver tillföras, bedriva en egen 
självständig verksamhet med de förvärvade tillgångarna. Till synes föreligger det goda 
förutsättningar att styrka att det överlåtna utgör en verksamhetsgren och att därför 
uttagsbeskattning kan undvikas i Torsboda. 
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6. Avtal 

KPMG föreslår att Timrå kommun och Sundsvalls kommun initialt när en överenskommelse 
om detaljerna i genomförandet nåtts tecknar ett avtal där bland annat följande punkter bör 
regleras. 

 Timrå kommun garanterar att bolagets tidigare verksamhet inte medför kostnader 
eller andra åtaganden för bolaget 

 Vad bolagets initiala balansräkning skall innehålla, se förslag till proforma i bilaga 1.  
 Sundsvall kommun åtager sig att teckna kontantemissionen i Torsboda och beroende 

på valt alternativ låna ut medel som sedan kan tas i anspråk för 
investeringar/förlusttäckning 

 Det regleras under vilka förutsättningar en extern överlåtelse skall ske.  

 

7. Exempel med siffror för att illustrera ett möjligt genomförande 

Tanken i båda exemplen är att Sundsvall och Timrå skall satsa lika mycket i värden och ha 
lika stor inlåning till bolaget. I exempel 1 beslutas om en initial utdelning av bolagets fria 
kapital. I exempel 2 kvarstannar befintligt EK i Torsboda varför emissionsbeloppet i 
jämförelse med exempel 1 är motsvarande högre och lånet lägre. Överenskommet 
fastighetsvärde är i exemplen 120 m kr. Alla belopp är ungefärliga. 

Exempel 1 

BR efter inkråmsöverlåtelse till Nya Tiab  

Fastigheter 19 600 000 kr 
Skuld Timrå kommun 19 000 000 kr 
AK 600 000 kr 
Bolagets verkliga värde är 120 ./. 19,6 + 0,6 = 101 m kr 

Beslut fattas på extra stämma om nyemission där Sundsvall tecknar nyemitterade aktier 
motsvarande 50 % andel av bolaget för 101 m kr, varav 0,6 m kr hänförs till aktiekapitalet. 
Sundsvall lånar samtidigt in 19 m kr med samma amorterings- och räntevillkor som Timrå 
kommun. Totalt satsar då likviditetsmässigt Sundsvall 120 m kr. 

BR efter emission och inlåning 

Fastigheter 19 600 000 kr 
Kassa 120 000 000 kr 
Skuld Timrå kommun 19 000 000 kr 
Skuld Sundsvall kommun 19 000 000 kr 
AK 1 200 000 kr 
FEK 100 400 000 kr 
 
Verkligt värde är 120 ./. 19,6 + 101,6 = 202 m kr.  
 
Timrå har satsat 101 m kr och Sundsvall 101 m kr och vardera parten har lånat in 19 m kr. 
 
Exempel 2.  
 
BR efter inkråmsöverlåtelse till Nya Tiab  

Fastigheter 19 600 000 kr 
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Skuld Timrå kommun 3 400 000 kr 
AK 600 000 kr 
FEK 15 600 000 kr    

Bolagets verkliga värde är 120 ./. 19,6 + 16,2 = 116,6 m kr 

Beslut fattas på extra stämma om nyemission där Sundsvall tecknar nyemitterade aktier 
motsvarande 50 % andel av bolaget för 116,6 m kr, varav 0,6 m kr hänförs till aktiekapitalet. 
Sundsvall lånar samtidigt in 3,4 m kr med samma amorterings- och räntevillkor som Timrå 
kommun. Totalt satsar då likviditetsmässigt Sundsvall 120 m kr. 

BR efter emission och inlåning 

Fastigheter 19 600 000 kr 
Kassa 120 000 000 kr 
Skuld Timrå kommun 3 400 000 kr 
Skuld Sundsvall kommun 3 400 000 kr 
AK 1 200 000 kr 
FEK 131 600 000 kr 
 
Verkligt värde är 120 ./. 19,6 + 132,8 = 233,2 m kr.  
 
Timrå har satsat 116,6 m kr och Sundsvall 116,6 m kr och vardera parten har lånat in 3,4 m 
kr.  
 

8. Sammanfattning 

Denna rapport skall i första hand användas som ett kvalificerat diskussionsunderlag för 
respektive kommun. Rapporten är inte uttömmande. Som angivits har det inte gjorts några 
kommunrättsliga överväganden och det har heller inte föreslagits någon tidplan. Det kan 
finnas önskemål från respektive part som inte är beaktade i det ovan angivna.  

 

Sundsvall 2022-04-12 

Lars Skoglund  Lars-Erik Liljeström 
Audit Partner   Tax Director 
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Till berörda projektägare i Timrå kommun 
 

 

Angående projekt Torsboda – kort memo angående 
transaktioner och beslutsordning  

 
1. Bakgrund och uppdrag 

Timrå och Sundsvalls kommuner har en gemensam intention att tillsammans kunna 
erbjuda goda förutsättningar för en etablering av en batterifabrik belägen på särskilt 
för ändamålet avsatt och beredd mark belägen i Torsboda i Timrå kommun.  

Det gemensamma projektet skall genomföras via ett 50/50 ägt aktiebolag idag med 
firmanamn Timrå Invest AB men sedermera enligt plan benämnt Torsboda 
Industripark AB, (nedan Torsboda). 

Initialt skall mark mm som inte skall ingå i projektet överlåtas till ett nybildat av Timrå 
kommun ägt bolag, här benämnt ”Nya Tiab”. Vidare skall i Torsboda ske en utdelning 
av fritt kapital.  

KPMG har erhållit i deluppdrag i projektet att föreslå en ordning för de transaktioner 
som ska ske och de beslut som skall fattas fram till och med den planerade riktade 
nyemissionen där Sundsvall kommun skall teckna sig för aktier i sådan omfattning att 
Sundsvalls kommun blir hälftenägare i Torsboda  

Notera särskilt att KPMG i denna PM inte berör eventuella kommunrättsliga aspekter.  

 
2. Transaktioner och beslut  

 
A. Nya Tiab skall bildas av Timrå kommun 
B. Sittande styrelse i Torsboda fattar beslut att överlåta samtliga tillgångar i Torsboda 

som inte skall medfölja projektet. Köpeskillingen skall motsvara tillgångarnas 
bokförda värden. Nya Tiab skall erlägga betalning genom att, intill ett belopp 
motsvarande köpeskillingen, överta delar av Torsbodas skulder till Timrå kommun 
samt Kommuninvest. Ett enklare överlåtelseavtal skall upprättas och undertecknas 
av parterna. Timrå kommun skall lämpligen formellt godta gäldenärsbytet. 

C. Bolagsstämma i Torsboda beslutar att dela ut allt fritt eget kapital. Utdelningen 
skall skuldföras. 

D. Bolagstämma i Torsboda skall besluta om en till Sundsvall kommun riktad 
kontantemission (preliminärt 120 m kr) samt antagandet av en ny bolagsordning 
och ny styrelse.  

E. Senast då nyemissionen registreras hos Bolagsverket skall aktieägaravtal 
undertecknas och ägarna gemensamt upprätta ägardirektiv till Torsboda.  
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F. Styrelsen skall i enlighet med vad som slutligen föreskrivs i ägardirektiv och 
aktieägaravtal besluta om t ex VD instruktion mm.  

Notera att vissa beslut enligt ovan kräver kommunfullmäktiges godkännande 
(möjligen laga kraftvunnet).  

   

Sundsvall 2022-04-22 

Lars Skoglund  Lars-Erik Liljeström 
Audit Partner   Tax Director 
 



Torsboda Industrimark AB
Proformabalansräkning

220501 220901
Tillgångar

Mark Torsboda  19 600 25 600

Summa 19 600 25 600
                

Skulder o Eget Kapital

Aktiekapital 600 600
Fritt Eget Kapital 15 600 0

Lån Timrå Kommun, villkorat 3 400 19 000
Lån Timrå Kommun 0 6 000

Summa 19 600 25600

Proforman 1/5 upprättad efter att
 inkråmsförsäljning skett till nya TIAB

Proforma 1/9 upprättad efter att
utdelning av fritt eget kapital lämnats, utbetalas ej
slutbetalning av mark samt investeringar i projekt görs under perioden fram till 1/9
Lån Timrå Kommun ( 6 mnkr) amorteras direkt i september med medel ur Sundsvalls investering/inbetalning



slutbetalning av mark samt investeringar i projekt görs under perioden fram till 1/9
Lån Timrå Kommun ( 6 mnkr) amorteras direkt i september med medel ur Sundsvalls investering/inbetalning



 

Postadress:  
C/o Timrå Kommun 
861 82 Timrå 
 

Bankgiro: 5626-9327  
Organisationsnummer: 556415-5231 
 

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

 

 

STYRELSEMÖTE Timrå Invest AB 
 

Datum och tidpunkt: Fredag 2022-01-28, klockan 15:30-17:15 
Plats: Digitalt möte via Zoom  

Deltagare:  Stefan Dalin (S), Ordförande 
 Mari Eliasson (S), Ledamot 
 Robert Thunfors (T), Ledamot 
 Christian Söderberg, Tjänsteperson/VD 
Protokoll 

§ 102 Mötets öppnande 

 Ordförande Stefan Dalin önskar alla välkommen till dagens 
 styrelsemöte och förklarar mötet för öppnat. 

§ 103 Val av Sekreterare 

 VD Christian Söderberg utses till sekreterare för mötet.  

§ 104 Val av Justeringsperson 

 Till justeringsperson utses Robert Thunfors att jämte ordförande 
 Stefan Dalin justera protokollet. 

§ 105 Godkännande av dagordningen 

 Mötet beslutar godkänna dagordningen. 

§  106 Föregående styrelseprotokoll  

 Styrelsen beslutar att: 

Godkänna föregående styrelseprotokoll från 2021-11-24 och lägga det 
 till handlingarna.  

 

§  107 VDs verksamhetsrapport  
 inkl. Balans- och Resultaträkning, uppföljning av 
 styrelsens beslutslista samt status pågående 
 exploateringsprojekt.  



 
 

VD föredrar verksamhetsrapport för perioden 2021-11-15 t.om.  
 2022-01-28 samt går igenom ekonomin i bolaget och redogör för 
 status styrelsens beslutslista. 

 Styrelsen beslutar att: 

- Godkänna verksamhetsrapporten och lägga den till handlingarna. 
- Godkänna resultat- och balansräkning för perioden och lägga dessa 

till handlingarna. 
- Godkänna beslutslistan och lägga den till handlingarna.   

 

§ 108 Affärsrelationer 

 VD föredrar status i de pågående affärsrelationerna.  

 Styrelsen beslutar att: 

- Godkänna informationen och låta diskussionen utgöra svaret på 
frågan. 

§ 109 Industripark Torsboda – Det fortsatta arbetet 

 Ordförande föredrar statusen för pågående dialoger med olika 
 samarbetspartners i syfte att stärka bolagets utveckling.  

Styrelsen beslutar att: 

- Diskussionen utgör svaret på frågan. 
- VD uppdras att fortsätta samverkan med Sundsvalls kommun i 

arbetet med att locka energiintensiv industri till Torsboda. 
- VD uppdras att i dialog med Sundsvalls kommun inkludera även 

Härnösands kommun i samverkan för att locka energiintensiv 
industri till Torsboda. 
 

§ 110 Avsiktsförklaring Trafikverket 

 VD föredrar Trafikverkets förslag på avsiktsförklaring Trafikplats 
 Torsboda. 

 Styrelsen beslutar att: 

- Uppdra till VD och Ordförande att underteckna föreslagen 
avsiktsförklaring. 

- Uppdra till VD att informera ägaren Timrå kommun om att 
ingången avsiktsförklaring är undertecknad. 



 
 

§ 111 Årsredovisning 2021 

 VD föredrar förslag på årsredovisning. 

 Styrelsen beslutar att: 

- Godkänna förslaget på Årsredovisningen för 2021 med följande 
tillägg: 

o Värdeuppräkning skall ske enligt utförd värdering för 
Torsboda 1:2 med 8kr/kvm. 

o Slutgiltigt beslut om att godkänna Årsredovisning skall 
fattas av styrelsen efter att revision genomförts. 

     

§ 112 Bolagsstyrningsrapport 

 VD föredrar förslag på bolagsstyrningsrapport 

 Styrelsen beslutar att: 

- Godkänna bolagsstyrningsrapporten och bifoga den med 
Årsredovisningen för 2021. 

§ 113 Utvärdering av styrelsearbete 2021 och VDs arbete 2021 

Styrelsen beslutar att: 

- Uppdra till VD att ta fram ett onlineformulär för att utvärdera 
styrelsen- och VDs arbete 2021. 

- Utvärdering av arbetet och genomgång av formuläret skall göras av 
styrelsen på det kommande styrelseinternatet i maj. 

§ 114 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor 
 

§ 115 Nästa möte 

 Styrelsen beslutar att: 

- Nästa möte Torsdag 17 februari 2022 kl 13-16 flyttas till 
den 16 februari kl 13:00-15:00 

- VD uppdras att i dialog med Sundsvall bjuda in 
TIAB/Sundsvall/Härnösand till och planera utbildning/workshop 



 
 

med Business Sweden/High Coast Invest den 16/2 kl 15:00 om 
energiintensiva etableringar. 

- Styrelseinternat planeras till den 2-3 maj-2022 för strategiska 
utvecklingsdiskussioner m.m. VD uppdras ta fram förslag och 
skicka kallelse. 

 Preliminär plan för styrelsemöten/Bolagsstämma 2022 
 Torsdag 2022-02-16 13.00-15.00 - Löpande förvaltning, årsbokslut, verksamhetsberättelse och utvärdering av VD 
 Torsdag 2022-06-16 15:00-17:00 – Business Sweden – Energiintensiva etableringar Torsboda 

 Onsdag 2022-04-27 13.00-16.00 - Löpande förvaltning och genomgång av projektportföljen 
 
 Måndag/tisdag 2-3 maj 2022 – Styrelseinternat på annan ort 
 
 Torsdag 2022-05-19 13.00-14.00 - Bolagsstämma 
 Torsdag 2022-05-19 14.00-17.00 – Konstituerande möte, se punkt 4 nedan, ev. löpande förvaltning 
 
 Torsdag 2022-09-01 13.00-16.00 - Löpande förvaltning genomgång av projektportföljen 
 Torsdag 2022-11-10 13.00-16.00 - Affärsplan och budget 2023 – strategisk riktning 
 Torsdag 2022-12-15 13.00-16.00 - Affärsplan och budget 2023 

 

§ 116 Mötets avslutande 

 Ordförande Stefan Dalin tackar för engagerat deltagande och avslutar 
 mötet med att önska alla en god dag. 

 
Timrå 2022 -   -     Timrå 2022 -   -   

________________   ___________________ 
Stefan Dalin - Ordförande   Robert Thunfors - Ledamot 

 
 
Timrå 2022 -   -   
 
____________________ 
Christian Söderberg - VD 

 



 

Postadress:  
C/o Timrå Kommun 
861 82 Timrå 
 

Bankgiro: 5626-9327  
Organisationsnummer: 556415-5231 
 

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

 
 

STYRELSEMÖTE Timrå Invest AB 
 

Datum och tidpunkt: Torsdag 2022-03-30, kl 15:30 
Plats; Polstjernan – Timrå Kommun 

Deltagare:  Stefan Dalin (S), Ordförande 
 Mari Eliasson (S), Ledamot 
 Robert Thunfors (T), Ledamot 
 Christian Söderberg, Tjänsteperson/VD 
Protokoll 

 

§ 132 Mötets öppnande 

 Ordförande Stefan Dalin önskar alla välkommen till dagens 
 styrelsemöte och förklarar mötet för öppnat. 

§ 133 Val av Sekreterare 

 Mötet utser VD Christian Söderberg till sekreterare för mötet.  

§ 134 Val av Justeringsperson 

 Till justeringsperson utses Robert Thunfors att jämte ordförande 
 Stefan Dalin justera protokollet. 

§ 135 Godkännande av dagordningen 

 Mötet beslutar godkänna dagordningen. 

§  136 Föregående styrelseprotokoll  

Styrelsen beslutar att godkänna protokollen nedan och lägga dem till 
handlingarna. 

- Styrelsemöte 2022-01-28 extra 
- Styrelsemöte 2022-02-16 

  



 
 

§ 137 Torsboda Industripark – det fortsatta arbetet 

 Ordförande och VD föredrar statusen för pågående dialoger med olika 
 samarbetspartners i syfte att stärka bolagets utveckling.  

Styrelsen beslutar att: 

- Godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
 

§ 138 Samverkansplan Torsboda Industrial Park  

 Sundsvall, Timrå och Härnösands kommuner är eniga om en 
 gemensam fortsatt kraftsamling på att marknadsföra Torsboda  
 Industripark. I Timrå kommun är det Timrå Invest AB som i egenskap 
 av markägare som ansvarar för att leda arbetet samt att finansiera 
 insatsen. 

 Styrelsen beslutar att: 

- Ingå i samverkan med Sundsvall och Härnösands kommuner för att 
marknadsföra Torsboda industripark 

- Medfinansiera samverkans- och marknadsföringsarbetet med 
1 050 000 kr 

- Uppdra till VD att verka för att växla upp marknadsföring och 
utvecklingsarbetet i ett regionalt projekt. 
 
 

§ 139 Årsredovisning 2021 

Förslag på årsredovisning för Timrå Invest AB 2021 bifogas: 

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen för 2021. 
 

§ 140 Statusrapport 

 VD föredrar status för bolagets pågående utvecklingsprojekt och 
 dialoger med intressenter. 

 Styrelsen beslutar att: 

 - Diskussionen utgör svaret på frågan 

  



 
 

§ 141 Likviditet 

 VD föredrar status för bolagets likviditetsplanering 

 Styrelsen beslutar: 

- Uppdra till VD att ansöka om utökad checkkredit eller lån för att 
hantera bolagets likviditet. 

 - Uppdra till VD att ansöka om borgen av Timrå kommun om så 
 erfordras. 

 
 

§ 142 Övriga frågor 

 Robert Thunfors lyfter frågor om Presentkort Timrå och hur det 
 fungerar och hur utfallet varit. 

 Styrelsen beslutar att: 

- Uppdra till VD att återkoppla med en statusuppdatering på nästa 
styrelsemöte. 
 

§ 143 Nästa möte 

Nästa möte: 

- Nästa ordinarie styrelsemöte planeras till den 3 maj 2022 
- 08:30 Söråkers Herrgård (VD skickar ut kalenderbokning) 
- Planerat styrelseinternat ställs in 2-3 maj ställs in. 

 
 

  



 
 

§ 144 Mötets avslutande 

 Ordförande Stefan Dalin tackar för engagerat deltagande och avslutar 
 mötet med att önskar en fortsatt god dag. 

 
Timrå 2022 -   -     Timrå 2022 -   -   

________________   ___________________ 
Stefan Dalin - Ordförande   Robert Thunfors - Ledamot 

 
 
Timrå 2022 -   -   
 
____________________ 
Christian Söderberg - VD 
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Advokaterna Magdalena Persson, Jimmy Carnelind och Pontus 

Gunnarsson, MAQS Advokatbyrå 

Datum: 

 

2021-09-30 

Angående: 

 

Organisationsformer, kommunalrättsliga principer och upphandlingsfrågor 

inför samarbete om företagsetablering 

  

1 BAKGRUND 

1.1 MAQS Advokatbyrå har fått i uppdrag av Timrå Invest AB att utreda flera frågeställningar som 

uppkommer i samband med att regionens kommuner har planer på ett fördjupat samarbete 

för att förbättra förutsättningarna för företagsetableringar i regionen. Den närmare 

utformningen av verksamheten och vilka åtgärder eller eventuella investeringar som ska göras 

är ännu inte fastställda. 

1.2 De frågor som utredningen ska omfatta är huvudsakligen följande: 

- Vilka möjliga organisationsformer finns det? 

- Hur ser möjligheterna till att dela resurser/köpa tjänster ut för respektive 

organisationsform? 

- Hur ser styrningsmöjligheterna ut för respektive organisationsform? 

- Hur kan finansieringsfrågan lösas för respektive organisationsform? 

- Vad gäller samarbete i bolagsform – kan befintliga bolag användas? 

- Vilka begränsningar ställer den kommunala kompetensen och övrig offentligrättslig 

lagstiftning upp? 

- Vilka beslut behöver fattas? 

 



1.3 En konkret motiverad rekommendation efterfrågas.   

2 ORGANISATIONSFORMER 

2.1 Möjliga organisationsformer 

2.1.1 Vi har identifierat följande huvudsakliga möjliga organisationsformer vars för- och nackdelar 

översiktligt beskrivs nedan: 

A. Verksamhet i förvaltningsform/avtalssamverkan 

B. Gemensamt ägt aktiebolag 

C. Aktiebolag ägt av en kommun (direkt eller indirekt) 

D. Kommunalförbund 

E. Joint Venture 

2.2 Verksamhet i förvaltningsform/avtalssamverkan 

2.2.1 Med detta alternativ avses att någon eller flera av kommunerna som ingår i samarbetet driver 

verksamheten inom ramen för sin förvaltning och anställer eller anlitar resurser som kan 

användas även av övriga kommuner.  

2.2.2 Denna samarbetsform regleras i 9 kap 37 § kommunallagen. En kommun får ingå avtal om att 

någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun och sådan 

avtalssamverkan hindras inte av kravet i 2 kap. 1 § kommunallagen på anknytning till 

kommunens område eller dess medlemmar.  

2.2.3 I förarbetena till denna bestämmelse tydliggörs dock att avtalssamverkan inte utgör något 

undantag till lagen om offentlig upphandling (”LOU”). LOU gäller för en upphandlande 

myndighets anskaffningar av varor, tjänster och byggentreprenader oavsett om motparten är 

en upphandlande myndighet eller inte. Däremot finns vissa specifika undantag för 

anskaffningar som sker mellan upphandlande myndigheter. För att de involverade parterna 

ska kunna anskaffa tjänster från varandra utan att konkurrensutsätta anskaffningarna måste 

dessa eller något annat undantag i LOU aktualiseras.  

Direktupphandling 

2.2.4 I 19 kap. 7 § LOU föreskrivs vissa direktupphandlingsmöjligheter. Direktupphandling kan ske 

då kontraktets värde inte överstiger det s.k. direktupphandlingsbeloppet, vilket i LOU för 

närvarande uppgår till 615 312 kr. När kontraktets värde beräknas ska direktupphandlingar av 

samma slag gjorda av myndigheten under räkenskapsåret beaktas. Detta innebär att värdet 

av kontraktet normalt får bedömas utifrån de anskaffningar som görs under ett räkenskapsår. 

Det är emellertid inte tillåtet att dela upp ett kontrakts värde för att komma under 



direktupphandlingsbeloppet. Ett kontrakt som ingås över en tidperiod om flera år får således 

inte delas upp i flera olika avtal som var och ett endast löper under ett räkenskapsår.  

2.2.5 I 5 kap. 10-11 §§ LOU finns vissa hjälpverktyg för hur ett kontrakts värde beräknas om det inte 

är möjligt att närmare uppskatta värdet. I detta fall är det bestämmelsen i 11 § om 

tjänstekontrakt som blir aktuellt. Bestämmelsen anger: 

Värdet av ett varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet återkommer eller som ska förnyas 

inom en viss tid, ska uppskattas med ledning av 

1. det verkliga totala värdet av en följd av liknande kontrakt som upphandlats under den 

föregående tolvmånadersperioden eller under det föregående räkenskapsåret, om möjligt 

justerat med hänsyn till förutsebara ändringar i kvantitet eller värde under den 

tolvmånadersperiod som följer efter det första kontraktet, eller 

2. det uppskattade totala värdet av en följd av kontrakt som kommer att upphandlas under den 

tolvmånadersperiod som följer på den första leveransen eller, om räkenskapsåret är längre än 

tolv månader, under räkenskapsåret.  

2.2.6 Direktupphandlingsbeloppet kan nyttjas på följande vis: 

 Sundsvalls kommun anskaffar tjänster av Timrå kommun för 615 312 kr. 

 Sundsvalls kommun anskaffar tjänster av Timrå Invest för 615 312 kr.  

 Timrå kommun anskaffar tjänster av Sundsvalls kommun för 615 312 kr. 

 Timrå kommun anskaffar tjänster av Timrå Invest för 615 3012 kr. 

 Timrå Invest anskaffar tjänster av Sundsvalls kommun eller Timrå kommun för 

615 312 kr.  

2.2.7 Det ska poängteras att motprestationen för anskaffningarna inte behöver bestå i att 

mottagaren av tjänsterna erlägger betalning. Motprestationen kan bestå i utbyte av tjänster.  

2.2.8 I 19 kap. 7 § LOU anges även att direktupphandling får ske om det föreligger synnerliga skäl. 

Detta kapitel i LOU gäller för upphandlingar som understiger tröskelvärdet, vilket för tjänster 

uppgår till 2 197 545 kr. I förarbetena till LOU exemplifieras detta bland annat med att en 

brukare (exempelvis inom regelverket för assistansersättning) ska få välja leverantör för att 

inte relationen ska störas. Det finns ingen uttömmande lista över vad som utgör synnerliga 

skäl och begreppet är sparsamt hanterat i praxis.  

2.2.9 I 6 kap. LOU finns andra möjligheter till direktupphandling vilka kan sneglas på för att avgöra 

om synnerliga skäl föreligger. Direktupphandling enligt 6 kap. LOU kan ske bland annat om 

det av tekniska skäl inte finns någon konkurrens eller då det som anskaffas skyddas av 

ensamrätt (immaterialrättsligt skydd). Det finns således visst stöd i 6 kap LOU för att synnerliga 

skäl skulle kunna föreligga om det bara finns en leverantör som kan utföra tjänsten. Om utbytet 

mellan kommunerna inte kan ske med mindre än att det är deltagare från respektive kommun 

som direkt deltar skulle anskaffningarna som görs mellan kommunerna kunna motiveras 

utifrån bestämmelsen om synnerliga skäl. Hur saken skulle bedömas i en domstol är näst intill 

omöjlig att bedöma och det kommer att vara de involverade parterna som har bevisbörda för 

att direktupphandlingen är tillåten. Föreligger synnerliga skäl kan anskaffningar göras på 



motsvarande sätt som gäller för direktupphandlingsbeloppet ovan med skillnaden att beloppet 

istället uppgår till 2 197 545 kr.  

Upphandling mellan upphandlande myndigheter 

2.2.10 Direktupphandling mellan de involverade parterna är också möjlig om bestämmelserna i 3 kap. 

17-18 §§ LOU är uppfyllda. Bestämmelserna är en kodifiering av bland annat EU-domstolens 

mål C-480/06 Hamburg i vilket EU-domstolen utökade möjligheterna för upphandlande 

myndigheter att göra anskaffningar från varandra utan annonseringsskyldighet. S.k. 

Hamburgsamarbeten är tillåtna när upphandlingen syftar till att (i) upprätta eller reglera 

formerna för ett samarbete mellan myndigheterna som (ii) ska säkerställa att de offentliga 

tjänster som myndigheterna ska utföra tillhandahålls för att uppnå myndigheternas 

gemensamma mål, (iii) samarbetet styrs endast av överväganden som hänger samman med 

allmänintresset, och 

(iv) myndigheterna på den öppna marknaden utövar mindre än 20 procent av den verksamhet 

som berörs av samarbetet.  

2.2.11 Det är inte helt klarlagt vad som avses med ”offentliga tjänster” och ”allmänintresset”. Den 

mest lättillgängliga källan på området utgörs sannolikt av Upphandlingsmyndighetens rapport 

2017:3, Offentlig avtalssamverkan. I rapporten görs en noggrann genomgång av relevanta 

avgöranden från EU-domstolen och det förs en relativt djupgående diskussion om i vilka fall 

som undantaget kan vara tillämpligt. Av särskilt intresse kan nämnas följande: 

 Samarbetsavtalet får inte ha sitt ursprung enbart i den ena partens behov. Det ska 

vara fråga om ett samarbete för att uppnå parternas gemensamma mål. Därutöver 

ska parterna rent faktiskt samarbeta och bidra till ett fullgörande av tjänsten.  

 Samarbetet ska avse offentliga tjänster. Med offentliga tjänster avses troligen sådana 

tjänster som utförs för att nå operativa mål, till exempel avfallshantering.  

 Undantaget kan inte tillämpas för samarbeten som enbart avser stödverksamhet, till 

exempel ekonomitjänster och städning.  

 Utöver gränsdragningen mot stödverksamhet öppnar skälen till direktivet upp för en 

vid tolkning av vad ett samarbete kan avse. Enligt skälen kan ett samarbete avse såväl 

obligatoriska som frivilliga uppgifter och alla typer av verksamhet som sammanhänger 

med fullgörandet av tjänsterna.  

 I förarbetena till LOU anges att en indikation på att en tjänst inte är en offentlig tjänst 

i lagens mening kan vara att avtalet i betydande mån gäller tjänster som typiskt sett 

tillhandahålls av andra aktörer än myndigheter. 

2.2.12 Rättsläget är oklart vilket också poängteras i rapporten. Men, det finns stöd i rapporten för att 

den typ av etableringsverksamhet som involverade parter ska bedriva kan omfattas av 

undantaget. En grundförutsättning som ska vara uppfylld är dock att samarbetet ska avse 

myndigheternas gemensamma mål. Är undantaget uppfyllt saknar det beloppsmässiga 

gränser som parterna behöver beakta.  

2.2.13 Sammanfattningsvis rörande förvaltningsform/avtalssamverkan kan konstateras att en sådan 

lösning innebär att verksamheten kan inledas omgående inom ramen för befintlig förvaltning. 

Nackdelen är att verksamheten blandas med övrig verksamhet vilket försvårar styrningen och 

möjligheten att hålla verksamheten avskild från annan verksamhet. Vidare kommer 



beslutsfattandet att inordnas i det sedvanliga kommunala beslutsfattandet vilket medför att det 

kommer att krävas politiska beslut eller troligen utökade delegationer för att få ett smidigt 

beslutsfattande. Mot denna bakgrund framstår det som lämpligare att bedriva verksamheten i 

bolagsform för att uppnå en bättre styrning och ett mer effektivt beslutsfattande. Alternativet 

förvaltningsform/avtalssamverkan innebär också att offentlighetsprincipen gäller i alla delar 

och inordnandet i befintlig förvaltning kan också göra det svårare att motivera 

sekretessbeläggning när handlingar begärs ut. 

2.3 Verksamhet i bolagsform 

2.3.1 Ett bolag som ägs av flera kommuner tillsammans utgör ett delägt kommunalt bolag enligt 

definitionen i 10 kap. 2 § 2 st kommunallagen.  

2.3.2 Vad gäller helägda bolag gäller enligt 10 kap. 3 § kommunallagen bland annat att innan 

skötseln av en kommunal angelägenhet överlämnas till ett helägt kommunalt bolag, ska 

fullmäktige: 

 fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, 

 se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna 

som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen, 

 utse samtliga styrelseledamöter, 

 se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut 

i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de 

fattas. 

2.3.3 För delägda bolag gäller enligt 10 kap. 4 § att fullmäktige ska se till att bolaget blir bundet av 

de villkor som anges ovan i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, 

verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Fullmäktige ska också i delägda bolag verka 

för att offentlighetsprincipen ska gälla.  

2.3.4 En samlad bedömning av omständigheterna måste alltså göras i fråga om delägda bolag. I 

det här fallet får man sannolikt räkna med, då det endast är kommuner och/eller helägda 

kommunala bolag som ska vara ägare till bolaget, att en samlad bedömning skulle utfalla så 

att ovanstående krav åtminstone delvis måste uppfyllas. Man får således räkna med att krav i 

vart fall kommer att ställas på att det kommunala ändamålet med verksamheten fastställs i 

bolagsordningen tillsammans med de befogenheter som utgör ram för verksamheten samt att 

offentlighetsprincipen ska gälla.  

2.3.5 Vi har vid upprättandet av denna PM tagit del av bolagsordningar och ägardirektiv för flera 

kommunala bolag som ägs direkt och indirekt av de aktuella kommunerna. Vi gör 

bedömningen att samtliga dessa bolag har för stora begränsningar vad gäller bland annat 

verksamhetsändamål för att kunna bedriva den verksamhet som nu är aktuell. För att dessa 

bolag ska kunna användas behövs således en ändring av bland annat bolagsordningar vilket 

kräver bolagsstämmobeslut och eventuellt godkännande av kommunfullmäktige.  

2.3.6 Utöver de direktupphandlingsmöjligheter som redogjorts för ovan (vid verksamhet i 

förvaltningsform/avtalssamverkan) så tillkommer för verksamhet i bolagsform möjligheterna till 

direktupphandling i 3 kap. 11-16 §§ LOU om s.k. intern upphandling eller ”in-house”. Dessa 



bestämmelser möjliggör för en ägarkommun och ett kommunalt dotterbolag (”Dottern”) att 

anskaffa tjänster från varandra utan att anskaffningar behöver ske enligt LOU. För att detta 

ska kunna ske ska tre kriterier vara uppfyllda; kontrollkriteriet, verksamhetskriteriet samt att 

det inte får finnas något direkt privat ägarintresse i Dottern.  

2.3.7 Ägarkommunen ska utöva samma kontroll över Dottern som ägarkommunen har över sin egen 

förvaltning. Det räcker inte med ett 100-procentigt ägande (vilket kan vara direkt eller indirekt) 

utan ägarkommunen behöver också utöva en faktisk, aktiv och effektiv kontroll över Dottern. 

Ägarkommunen ska således utöva ett bestämmande inflytande över Dotterns strategiska mål 

och viktiga beslut. Det är vidare viktigt att det finns rutiner för tillsyn och informationsutbyte. 

Ett sätt att säkerställa att kontroll föreligger är i form av styrdokument som exempelvis 

föreskriver att viktiga beslut i Dottern inte får fattas innan beslut härom har fattats i fullmäktige. 

2.3.8 Verksamhetskriteriet innebär att Dottern ska utföra mer än 80 procent av sin verksamhet för 

ägarkommunens räkning eller för andra juridiska personer eller organ som ägarkommunen 

utövar kontroll över.  

2.3.9 Motsvarande intern upphandling kan också föreligga i en situation med flera ägarkommuner 

och ett gemensamt ägt kommunalt bolag. Ägarkommunerna ska då gemensamt utöva sådan 

kontroll över det kommunala bolaget som ägarkommunerna utövar över sina egna 

förvaltningar och det kommunala bolaget ska utöva mer än 80 procent av sin verksamhet för 

ägarkommunernas räkning eller för andra juridiska personer eller organ som ägarkommunerna 

utövar kontroll över. Även i denna situation får det inte finns något direkt privat ägarintresse i 

det kommunala bolaget. Ur ett upphandlingsperspektiv är ett av flera kommuner gemensamt 

ägt aktiebolag att föredra. Direktupphandling utan beloppsgränser görs med stöd av ett 

undantag och det osäkra rättsläget avseende Hamburgsamarbeten undviks.   

2.3.10 Upphandlande myndigheter ska anses ha en gemensam kontroll om det kommunala bolagets 

beslutsorgan består av representanter från samtliga ägarkommuner och dessa tillsammans 

har ett avgörande inflytande över det kommunala bolagets strategiska mål och viktiga beslut. 

Slutligen får det kommunala bolaget inte ha något eget intresse som strider mot 

ägarkommunernas intressen. 

2.3.11 Vad gäller styrning av verksamheten anses det allmänt att det är möjligt att uppnå en god 

styrning av kommunal verksamhet i bolagsform. Det finns ingen anledning att göra en annan 

bedömning i det här fallet. Några problem att tillföra finansiering till bolaget kan vi inte se vilket 

kan ske såväl genom lån till bolaget som genom aktieägartillskott.  

2.3.12 Sammanfattningsvis gör vi bedömningen att bolagsformen är lämplig för verksamheten.  

2.4 Aktiebolag ägt av en kommun (direkt eller indirekt) 

2.4.1 Ett annat alternativ är att verksamheten bedrivs i ett aktiebolag som en av de deltagande 

kommunerna äger – direkt eller indirekt. Detta bolag ingår sedan ett samarbetsavtal med 



övriga kommuner (eller kommunala bolag) som med stöd av avtalet köper tjänster och tillför 

bolaget resurser.  

2.4.2 Ovan i punkt 2.3.6 - 2.3.8 har vi redogjort för det upphandlingsrättsliga undantaget intern 

upphandling som träffar den i punkt 2.4 rubricerade situationen. Är förutsättningarna för intern 

upphandling uppfyllda kan således kommunen och det kommunala aktiebolaget anskaffa 

tjänster från varandra utan annonseringsskyldighet.  

2.4.3 Övriga involverade kommuner kommer i denna situation inte åt undantaget intern upphandling 

utan behöver ingå ett samarbetsavtal rörande ett s.k. Hamburgsamarbete med 

ägarkommunen och det kommunala bolaget. Så länge som alla involverade parter har ett 

gemensamt mål och övriga förutsättningar är uppfyllda, jfr punkt 2.2.10 - 2.2.12 ovan, kan 

direktupphandlingar göras mellan involverade parter.  

2.4.4 Vår bedömning är att detta alternativ är mindre lämpligt än alternativet att bedriva 

verksamheten i ett aktiebolag som (direkt eller indirekt) ägs av de deltagande kommunerna. 

Detta bland annat eftersom alternativet bolag som ägs av en kommun ensamt sannolikt 

kommer att behöva föra principiella beslut och beslut av större vikt till kommunfullmäktige i 

den kommunen samt att det finns större risk för att lokaliseringsprincipen ifrågasätts i detta 

alternativ. Det innebär också troligen att ett samarbetsavtal måste ingås vilket måste föregås 

av politiskt beslutsfattande.  

2.5 Kommunalförbund 

2.5.1 Kommuner och regioner får bilda kommunalförbund och lämna över skötseln av kommunala 

angelägenheter till sådana förbund (3 kap. 8 § kommunallagen). Bildandet sker genom att en 

förbundsordning antas (9 kap. 1 § kommunallagen). Ett kommunalförbund ska ha en 

beslutande församling i form av ett förbundsfullmäktige eller en förbundsdirektion som ska 

utses av förbundsmedlemmarnas fullmäktige. Den styrande församlingen utser sedan en 

förbundsstyrelse.  

2.5.2 I 9 kap. 1-18 §§ kommunallagen finns ytterligare bestämmelser om beslutsfattande, budget 

m.m. i ett kommunalförbund.  

2.5.3 Vår bedömning är att stiftandet av ett kommunalförbund skulle medföra bland annat en 

omfattande administrativ börda, med medföljande tidsutdräkt, varför det inte framstår som ett 

lämpligt alternativ.  

2.6 Joint Venture 

2.6.1 En annan möjlighet är att verksamheten bedrivs som ett Joint Venture tillsammans med den 

etablerande näringsidkaren. Vår uppfattning är att en sådan lösning inte är lämplig då det 

medför avsevärda risker för att det uppfattas och bedöms som ett otillåtet stöd till enskild 

näringsidkare (se nedan om offentligrättslig reglering) då det blir en mängd transaktioner 



mellan parterna som var för sig, och tillsammans, riskerar att bedömas som ett otillåtet stöd 

eller otillåtet statsstöd.  

3 OFFENTLIGRÄTTSLIG REGLERING FÖR AKTUELL VERKSAMHET 

3.1 Allmänt 

3.1.1 Kommunernas, och de kommunala bolagens, verksamhet inom det aktuella området styrs av 

en rad olika lagstiftningar varav i detta sammanhang särskilt kan nämnas kommunallagens 

bestämmelser samt EU:s statsstödsregler.  

3.1.2 Nedanstående redogörelse utgör inte en fullständig och uttömmande bild av regelverket på 

området utan syftar till att ge en överblick inför fortsatta överväganden om verksamhetens 

utformning och inriktning.  

3.2 Det kommunala ändamålet och kompetensen 

3.2.1 En grundläggande förutsättning för att en kommun ska få bedriva en verksamhet är att den 

ligger inom den s.k. kommunala kompetensen vilket i 2 kap. 1 § kommunallagen anges som 

att det ska vara en angelägenhet av allmänt intresse. Om verksamheten ska bedrivas i ett 

helägt bolag, och i många fall även i delägda bolag, måste det kommunala ändamålet anges 

i bolagsordningen (se ovan).  

3.2.2 Det är sedan länge etablerat att kommuner allmänt får främja näringslivet i kommunen1 vilket 

också följer av 2 kap. 8 § kommunallagen som anger att kommuner får genomföra åtgärder 

för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller regionen. En sådan verksamhet faller alltså 

under kommunens kompetens.  

3.2.3 Vid formuleringen av det kommunala ändamålet för verksamheten är det vår rekommendation 

att ansluta till denna bestämmelse. Den verksamhet som bedrivs ska alltså ha till ändamål att 

allmänt främja näringslivet. Om ändamålet beskrivs så att det kan tolkas som ett stöd till en 

enskild verksamhet, eller en begränsad krets av verksamheter, strider det troligen mot 

gällande lagstiftning.  

3.3 Lokaliseringsprincipen 

3.3.1 Den s.k. lokaliseringsprincipen finns i 2 kap. 1 § kommunallagen och anger att de 

angelägenheter som kommunen tar hand om ska ha anknytning till kommunens område eller 

dess medlemmar.  

3.3.2 Det är inte nödvändigt att den verksamhet som man vill främja bedrivs inom kommunens 

gränser, utan det avgörande är att intresset av den är knutet till kommunen. En kommun har 

ansetts kunna engagera sig i verksamheter inom en annan kommuns område, bland annat för 

                                                      
1 Ulf Lindquist mfl: Kommunala befogenheter kap 18.3 (Juno 2021-09-22) 



flygtrafik, när anläggningarna i fråga behövts och varit till nytta för den egna kommunen och 

dess invånare.2 

3.3.3 I den mån det finns goda argument för att verksamheten är till nytta för var och en av 

kommunerna som deltar i samarbetet bör mot bakgrund därav inte lokaliseringsprincipen 

utgöra något hinder.  

3.3.4 Vår rekommendation i denna del är att inventera och dokumentera argumenten för att 

verksamheten är till nytta för var och en av de kommuner som deltar i samarbetet.  

3.4 Förbudet mot stöd till enskild näringsidkare och EU:s statsstödsregler 

3.4.1 Av 2 kap. 8 § 2 st kommunallagen framgår att individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare 

får lämnas endast om det finns synnerliga skäl för det. Kravet för att undantaget ska vara 

tillämpligt, att synnerliga skäl ska föreligga, är mycket högt ställt.  

3.4.2 Vid kommunalt stöd till näringslivet måste kommunerna beakta inte bara regleringen i 

kommunallagen utan också EU-rättens regler om statsstöd.  

3.4.3 Enligt artikel 107 i EUF-fördraget gäller som huvudregel för länderna inom EU att statligt eller 

kommunalt stöd som gynnar vissa företag eller viss produktion är oförenligt med den 

gemensamma marknaden i den utsträckning stödet påverkar handeln mellan 

medlemsstaterna. 

3.4.4 Begreppet stöd ska, precis som gäller för kommunallagens bestämmelse på området, tolkas 

vidsträckt. Det innebär att inte endast direkta stöd innefattas utan även exempelvis ett 

borgensåtagande eller en överlåtelse som inte sker till marknadsmässigt pris eller ej 

marknadsmässiga villkor i övrigt omfattas.  

3.4.5 Ett stöd kan kommunalrättsligt vara godtagbart men inte EU-rättsligt och vice-versa. Viktigt är 

att notera att EU-rättens definition av stöd är vidare än kommunallagens regler. Stöd till ett 

eget företag kan vara stöd i EU-rättslig, men inte kommunalrättslig mening. EU-rätten vilar 

också på tanken att stöd principiellt är förbjudet, men genom undantagsbestämmelser finns 

ett stort utrymme för statsstöd. Undantagsreglerna enligt EU-rätten är betydligt mer generösa 

än de ”synnerliga skälen” enligt kommunallagen. Enligt de s.k. de minimis-reglerna 

(kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen 

av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre 

betydelse), får stöd lämnas till enskilda företag utan krav på anmälan till kommissionen om de 

är av mindre omfattning (de minimis). Enligt förordningen gäller gränsen 200 000 euro per 
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företag under en treårsperiod. Stöd till tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (artikel 106 

EUF) kan uppgå till 500 000 euro. 

3.4.6 Vid bedömning av om stöd föreligger eller inte ska en helhetsbedömning göras av 

transaktionen där det kan beaktas om transaktionen exempelvis är en del av ett större 

stadsutvecklingsprojekt. 

3.4.7 Statsstödsreglerna har aktualiserats vid flera tillfällen när en kommun eller ett landsting säljer 

fast egendom till ett företag; exempelvis om priset understiger marknadspriset. I en sådan 

situation anses stödet utgöra skillnaden mellan det erlagda priset och marknadspriset. Även 

andra omständigheter än försäljningspriset kan utgöra stöd i samband med att en offentlig 

aktör säljer fast egendom. Exempelvis kan omständigheterna vid betalningen utgöra stöd även 

om beloppet i sig motsvarar marknadspriset – om villkoren för betalningen inte motsvarar de 

villkor som en marknadsmässig säljare normalt hade accepterat kan stödbegreppet vara 

uppfyllt. 

3.4.8 Om ett ej tillåtet statsstöd lämnas aktualiserar det lagen (2013:388) om tillämpning av 

Europeiska unionens statsstödsregler. Denna lag ålägger den som lämnat ett otillåtet stöd att 

utan dröjsmål vidta alla nödvändiga åtgärder för att stödet ska återbetalas (inklusive ränta). 

Den ålägger också den som tagit emot stödet att återbetala det.  

3.5 Särskilt om infrastrukturkostnader och marköverlåtelser 

3.5.1 Det har länge ansetts höra till kommunernas befogenhet att allmänt främja näringslivets 

utveckling inom kommunen. Som exempel på sådana befogenheter som angetts i de äldre 

förarbetena är att ställa i ordning byggklara industriområden med trafikleder, stickspår, vatten 

och avlopp m.m. samt att anskaffa och ställa i ordning särskilda byggnader, där ett flertal 

verkstäder för hantverk och småindustri skulle kunna inrymmas. Sådana och därmed 

jämförliga åtgärder har traditionellt på grund av sin allmänna natur ansetts falla inom 

kommunernas kompetensområde3.  

3.5.2 Det finns dock vad gäller infrastrukturåtgärder ett krav på att åtgärderna ska ha ett visst 

allmänintresse. Från rättspraxis kan nämnas att ett omfattande ekonomiskt engagemang i 

brobygge har ansetts överskrida kompetensen när anläggningen huvudsakligen skulle betjäna 

ett visst enskilt industriföretag (RÅ 1967 K 821). Det är således viktigt att kunna motivera 

allmänintresset i de åtgärder som ska utföras eller bekostas av kommunen.  

3.5.3 Det anses allmänt att tillåtna åtgärder är bland annat att tillhandahålla mark och 

kommunalteknisk service till företagen. I tidigare praxis har det även godtagits att en generell 

lågprislinje tillämpas vid upplåtelse av mark eller elkraft, men individuella prisförmåner får inte 

förekomma. Det är dock tveksamt om denna praxis alltjämt är hållbar vad gäller 

markupplåtelser, eftersom den strider mot de riktlinjer som Europeiska kommissionen utfärdat. 

                                                      
3 Johan Hööks Lexinokommentar till 2 kap. 8 § kommunallagen 2021-09-22 



Härvid gäller att det ska vara en värdering av oberoende värderingsman inför varje försäljning 

för att utesluta att försäljning sker till underpris.4 

3.5.4 Slutsatsen i denna del är att det finns ett kommunalrättsligt stöd för att köpa in mark för att 

tillhandahålla till näringslivet och även att iordningsställa sådan mark och vidta 

infrastrukturåtgärder i den mån det går att motivera att det finns ett allmänintresse. Vid de 

transaktioner som görs med den som ska bedriva verksamheten måste dock EU:s 

statsstödsregler beaktas vilket bland annat innebär att exempelvis marköverlåtelser måste ske 

till ett säkerställt marknadsvärde om risken för en stödsituation ska kunna undvikas.   

4 SAMMANFATTNING OCH REKOMMENDATION 

4.1 Vår uppfattning är att den lämpligaste organisationsformen utifrån det som är känt hittills är att 

verksamheten bedrivs i ett aktiebolag som ägs gemensamt av de deltagande 

kommunerna. Ägandet behöver inte vara direkt utan kan ske genom befintliga koncerner. 

Vilka beslut som behöver fattas beror på vilket upplägg som väljs.  

4.2 Vad gäller verksamhetens bedrivande är det viktigt att utforma verksamheten på ett sätt som 

gör att den inte utgör, eller uppfattas som, ett stöd till enskild näringsidkare. Det finns ett 

utrymme att utföra infrastrukturåtgärder så länge dessa har ett tillräckligt allmänintresse 

och inte utgör ett stöd till en enskild näringsidkare. Det finns också ett stöd för att köpa in 

och bereda mark men vid överlåtelse av marken måste särskild försiktighet iakttas så 

att inte EU:s statsstödsregler träds för när. 
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Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-03-28 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 34 
Inriktning och uppdrag samverkansform för energiintensiv  etablering 
KS/2022:75 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Inrikta och prioritera fortsatt arbete med uppdraget Samhällsbyggande för ett växande 
Timrå för att möjliggöra en etablering av en storskalig energiintensiv industri med tusentals 
arbetstillfällen. 

 
2. Uppdra till kommunstyrelsen att formalisera samverkan med Sundsvalls kommun och 

återkomma med förslag till gemensam bolagsstruktur för fortsatt utveckling av Torsboda för 
industrietablering enligt punkt 1 ovan. 

 
3. Återkomma till kommunfullmäktige med förslag till aktieägaravtal, bolagsordning och 

ägardirektiv enligt punkt 2 ovan. 
 

4. Uppdra till kommunstyrelsen att fortsätta samverka med Sundsvallsregionens kommuner i 
det fortsatta etableringsarbetet. 

5. Beslutet gäller under förutsättning att Sundsvalls kommun fattar motsvarande beslut enligt 
punkt 2, 3 och 4 ovan. 

 
Ärendet 
Tillsammans med Sundsvalls kommun har Timrå samordnat ett arbete i Sundsvallsregionen för att 
attrahera Northvolts och Volvos nästa Gigafabrik för batteritillverkning till Torsboda. Samverkan har 
fungerat väl, Torsboda har varit kvar som en av ett fåtal platser som har varit högintressant för 
etableringen. Tyvärr valde Northvolt och Volvo att inte lägga sin nästa fabrik i Timrå och 
Sundsvallsregionen. Det har samtidigt uttryckts att det finns ett fortsatt intresse från Northvolt att 
föra dialog kring annan etablering i Torsboda, och flera andra intressenter har bekräftat sitt intresse 
för platsen. I ärendet föreslås fortsatta och formaliserade samverkansformer för att fortsätta förbereda 
platsen Torsboda för nästa riktigt stora näringslivsetablering. En sådan inriktning och satsning kräver 
att den prioriteras i gällande uppdrag Ett samhällsbyggande för ett växande Timrå i kommunens 
verksamhetsplan och budget, vilket ger kommunkoncernen möjlighet att verka för en intressent som 
ger många tusen arbetstillfällen och prioritera detta i förhållande till andra politiska uppdrag. 
Uppdraget ska återrapporteras med detaljerat förslag till bolagsstruktur för att formalisera samverkan 
med Sundsvalls kommun. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Verksamhetsplan  och budget 2022-2024, uppdrag Samhällsbyggande för ett växande Timrå 
(KS/2021:183) KF § 127 2021-06-14. 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Per-Arne frisk (Tidigare S) föreslår att återremittera ärendet för att undersöka möjligheten att bilda 
den demokratiska formen kommunförbund (Medelpad).  



Protokollsutdrag 
2 

 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-03-28 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Att föreslå bildandet av ett kommunförbund med Sundsvall, Timrå och Ånge, alternativt Sundsvall-
Timrå. Stefan Dalin (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden ställer Per-Arne Frisk (Tidigare S) återremissförslag under proposition avslag-bifall och 
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att avslå återremissyrkandet. 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition avslag bifall och konstaterar att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsen förslag. 
 
 
Beslutsunderlag 
PM Timrå Invest AB Organisationsformer 2021-09-30 
Skrivelse - Inriktning och samverkansformer för energiintensiv etablering 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
Sundsvalls kommun 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



 
 
 

 

 

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



 
 
 

 

 

Vilken/vilka av kommunens övergripande mål anser förvaltningen 
överensstämmer med ärendet och är i enlighet med kommunens vision 2025? 
 
Tillväxt 
Kommentar: Timrå kommun och Västernorrland växer för lite. 100.000 personer till kommer att flytta 
till Norr- och Västerbotten och storstadsregionerna i söder kommer att fortsätta att växa. Det innebär 
befolkningsminskning i Västernorrland fram till 2040, sämre skatteunderlag och nedskärningar i 
välfärd och offentlig service. För att hejda denna utveckling krävs en riktigt stor etablering med många 
arbetstillfällen. Den medelstora kommunen Timrå måste samverka med andra kommuner för att fäven 
fortsatt erbjuda ett riktigt starkt alternativ för en sådan etablering. 
 
 
Service  
Kommentar: Inte relevant 
 
 
Livsmiljö 
Kommentar: En stor etablering förbättrar attraktiviteten för hela Västernorrland. 
 
 
Medarbetaren 
Kommentar: Nya samverkans- och organisationsformer krävs för att kontinuerligt kunna arbeta med 
denna fråga. Varaktig organisation är nödvändigt då befintlig organisation inte själv kan organisera, 
kraftsamla och forma ett sådant erbjudande. 
 
 
Ekonomi 
Kommentar: En bolagssamverkan innebär att Timrå kommun kan växla tillgång mot kapital och dela 
risktagandet med andra kommuner. Finansiellt är det nödvändigt för att Timrå kommun ska kunna ta 
kostnader för industriinfrastruktur som krävs för att locka till sig en stor etablering. Kostnaden kan 
täckas av framtida intäkter vid försäljning till ett etablerande företag. 
 
 
Om inte, motivera varför beslutet ska tas; 
      
 
 
Namn Andreaz Strömgren   Förvaltning Kommunledningksontoret 
 



1 
Delegationsbeslut KS DEL/2022 § 25 

 

 Beslutsdatum Diarienummer 
  2022-04-11 KS/2022:75 
 
 

 Utdragsbestyrkande 

 
 
BESLUT FATTAT PÅ DELEGATION AV 
Kommunchefen (KS § 257/17) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Upprätta bolag med företagsnamn BASCA Invest AB för att möjliggöra inriktningen på 
gemensam bolagsbildning med Sundsvalls kommun. 

 
2. Anta bolagsordning tillfälligt och tillskriva kommunfullmäktige för bolagsordning, 

ägardirektiv och tillsättning av styrelse när bolaget ska tas i bruk för Timrå kommuns 
ändamål. 

 
3. Upprätta avtal mellan Bolagsstiftarna AB (556218-7301) och Timrå kommun (212000-2395) 

för samtliga aktier i Startplattan 193543 AB (559373-9526). 
 

4. Uppdra till ekonomichefen att verkställa avtalet. 
 

5. Kommunchefen tar fram förslag till bolagsordning och ägardirektiv för bolaget och initierar 
valberedningen att föreslå till kommunfullmäktige att utse styrelse i bolaget. 

 
6. Verksamhet ska inte bedrivas i bolaget förrän kommunfullmäktige har beslutat om 

bolagsordning och ägardirektiv och utsatt politiska representanter till styrelsen. 
 

7. Inriktningen för det fortsatta arbetet är att nuvarande Timrå Invest AB används för 
samgående med Sundsvalls kommun i gemensamt ägt bolag enligt KF § 34 2022 och att 
BASCA Invest AB används för kvarvarande tillgångar som ska vara kvar i Timrå kommuns 
ägo till 100 % efter bildandet av gemensamt bolag med Sundsvall. 

 
Ärendetyp 
Struktur för förändrad bolagsbildning Timrå Invest AB och Sundsvalls kommun - BASCA Invest AB 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har uppdragit till kommunstyrelsen att formalisera samverkan med Sundsvalls 
kommun och återkomma med förslag till gemensam bolagsstruktur för fortsatt utveckling av 
Torsboda för industrietablering och återkomma med förslag till aktieägaravtal, bolagsordning och 
ägardirektiv (KF § 34 2022). För att möjliggöra gemensam ägarstruktur har Sundsvall och Timrå 
bedömt att nuvarande Timrå Invest AB bör övergå till ett gemensamägt bolag där Timrå tillför 
marktillgångarna i Torsboda och Sundsvall kapital till motsvarande värde. Det bedöms som 
fördelaktigt då inga transaktionskostnader i form av stämpelskatt uppstår när marktillgångarna inte 
flyttas. 
 
För att möjliggöra ett samgående utifrån kommunfullmäktiges beslut behöver ett nytt bolag skapas 
där övriga tillgångar i Timrå Invest AB – bland annat byggrätter samt mark vid flygplatsen och Y:et – 
förs över för fortsatt utveckling enligt ägarens direktiv och målbilder. 
 



2 
Delegationsbeslut KS DEL/2022 § 25 

 

 Beslutsdatum Diarienummer 
  2022-04-11 KS/2022:75 
 
 

 Utdragsbestyrkande 

 
 
För att möjliggöra denna förändring måste ett nytt bolag tillskapas dit övriga tillgångar i Timrå 
Invest AB kan föras och verksamhet bedrivas. 
 
För ändamålet förvärvas ett bolag av Bolagsstiftarna AB. Avtal upprättas och enkel bolagsordning 
skapas. Bolagets styrelse tillsätts med tjänstepersoner. Ingen verksamhet bedrivs i bolaget förutom att 
struktur skapas för det framtida gemensamägda bolaget med Sundsvall. 
 
Kommunfullmäktige ska därefter besluta om bolagsordning och ägardirektiv för det nya Timrå Invest 
AB och utse en politisk styrelse. Då kan marktillgångar överföras till det nya bolaget och 
verksamheten fortsätta att bedrivas. 
 
Utifrån inriktningsbeslutet om att skapa en gemensam bolagsstruktur med Sundsvalls kommun 
använder kommunchefen sin delegation 6. 2 Beslut att ingå avtal inom nämndens 
verksamhetsområde och givna uppdrag som kan generera en kostnad inom ramen för varje delegats 
attesträtt – med rätten att ingå avtal följer rätten att säga upp och häva avtal. Kostnaden är initialt 
25.000 kr för att förvärva aktierna i ett nytt bolag som därefter kan användas för att ska ett nytt 
Timrå Invest AB och använda det befintliga bolaget Timrå Invest AB för att skapa ett gemensamt 
bolag med Sundsvall (här kallat Torsboda AB). Aktiekapitalet återförs ägaren om bolaget upphör. 
 
Bolagsordningen är bara tillfällig, i avvaktan på att inriktningsbeslutet och uppdraget från 
kommunfullmäktige verkställs och beslutas därmed enligt delegation 4.10 Upprätta skrivelser och 
andra handlingar av mindre vikt. För det nya Timrå Invest AB ska kommunfullmäktige därefter 
fastställa bolagsordning och ägardirektiv samt utse styrelse. I ärendet ges uppdrag till kommunchefen 
att bereda det ärendet till kommunstyrelsen och därefter till kommunfullmäktige, och 
ekonomichefen får i uppdrag att verkställa detta beslut om att genomföra bolagsaffären. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KS/2022:75 - Uppdrag inriktning och samverkansform för energiintensiv etablering, KF § 34 2022. 
 
Beslutsunderlag 



3 
Delegationsbeslut KS DEL/2022 § 25 

 

 Beslutsdatum Diarienummer 
  2022-04-11 KS/2022:75 
 
 

 Utdragsbestyrkande 

Generalfullmakt_193543 
 
 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
 
 
 
Andreaz Strömgren 
Kommunchef 
 
 
 
Kopia till 
Ekonomichefen 
 
Exp      /      2022 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 171 
Aktieägaravtal avseende det gemensamma ägandet av Torsboda 
Industrial Park AB (tidigare Timrå Invest AB) 
KS/2022:246 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Fastställa aktieägaravtal för Torsboda Industrial Park AB. 
 

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

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

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har 2022-03-28, § 34,  särskilt prioriterat att inrikta och prioritera fortsatt arbete 
med uppdraget Samhällsbyggande för ett växande Timrå för att möjliggöra en etablering av en 
storskalig energiintensiv industri med tusentals arbetstillfällen. I ärendet uppdrog 
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att formalisera samverkan med Sundsvall kommun och 
återkomma med förslag till gemensam bolagsstruktur för fortsatt utveckling av Torsboda för 
industrietablering. 
 
För att Timrå och Sundsvall ska kunna erbjuda goda förutsättningar för en större etablering behövs 
ett gemensamt bolag. Då skatteeffekterna blir för kostsamma med att flytta marken i Torsboda till ett 
nytt bolag är den rimliga lösningen att behålla nuvarande Timrå Invest AB, släppa in Sundsvall som 
delägare på 50 % och att Timrå kommun öppnar ett nytt aktiebolag för de satsningar och 
utvecklingsprojekt som ska fortsätta bedrivas i ett av Timrå kommun helägt bolag under namnet 
Timrå Invest AB. I det bolaget fortsätter kommunen att bedriva allt utvecklingsarbete som inte har en 
direkt koppling till marken i Torsboda syd och nord. 
 
I detta ärende fastställs aktieägaravtalet för det gemensamt ägda bolaget med Sundsvall. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige har 2022-03-28, § 34, i ärende 
Inriktning och uppdrag samverkansform för energiintensiv etablering 
KS/2022:75, uppdragit till kommunstyrelsen att formalisera samverkan med Sundsvall i bolagsform 
och återkomma med förslag till bolagsstruktur 
 

Verksamhetsplan och budget 2022-2024, uppdrag Samhällsbyggande för ett växande Timrå 
(KS/2021:183) KF § 127 2021-06-14 
 
Beslutsunderlag 
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Mellan Sundsvalls kommun org. nr 212000-2411 (”Sundsvall”) och Timrå kommun org. nr 
212000-2395 (”Timrå”) nedan var och en kallad för ”Part” eller ”Aktieägare” och gemensamt 
för ”Parterna” eller ”Aktieägarna” har träffats följande  

 

AKTIEÄGARAVTAL 
avseende det gemensamma ägandet av Torsboda Industrial Park AB (tidigare Timrå Invest AB). 

 

§ 1 Bakgrund 

Parterna äger gemensamt Torsboda Industrial Park (Bolaget). Bolaget ska förvärva, äga, sälja, 
bebygga och förvalta fastigheter för näringslivets behov och infrastruktur för tillväxt inom 
Sundsvallsregionen.  

Parterna förbinder sig gentemot varandra att efterfölja bestämmelserna i detta aktieägaravtal. 
Strider någon bestämmelse i detta avtal mot bestämmelse i bolagsordningen ska i förhållande 
mellan Parterna detta avtal gälla för bolagsordningen.  

§ 2 Aktieägaravtalets syfte 

Avsikten med detta aktieägaravtal är att reglera samverkan i Bolaget mellan aktieägarna samt 
reglera Parternas inbördes rättigheter respektive skyldigheter såsom aktieägare i Bolaget. 
Parterna förbinder sig att använda sitt inflytande i Bolaget så att bestämmelserna i Avtalet följs 
av Bolaget.  

§ 3 Aktiekapitalets fördelning  

Parterna ska tillsammans äga samtliga aktier i Bolaget. Bolaget ska ha ett aktiekapital  
om 1 200 000 kronor. 

Aktierna i Bolaget, 1 200 stycken, fördelar sig enligt nedanstående uppställning:  

 

Sundsvalls kommun   600 aktier (50%) 

Timrå kommun    600 aktier (50%) 

 

Denna aktiefördelning ska bestå även vid framtida ökning eller minskning av aktiekapitalet, 
såvida inte Parterna enas om annan fördelning.  

§ 4 Styrelsen 

Bolagets förvaltning och ledning ska utövas av bolagets styrelse enligt aktiebolagslagens 
bestämmelser, om inte annat framgår av detta avtal. I frågor som är av principiell betydelse eller 
annars av större vikt ska dock styrelsen inhämta kommunfullmäktige i Sundsvalls och Timrå 
kommun ställningstagande innan beslut fattas. Med detta förstås exempelvis ändring av detta 
avtal, ändring av gällande bolagsordning, ändring av aktiekapitalet, fusion av bolaget eller 
beslut om kapitaltillskott.  
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Bolagets styrelse ska bestå av lägst sex (6) och högst tolv (12) ledamöter med högst fyra (4) 
suppleanter, varav kommunfullmäktige i Sundsvall och Timrå kommun, utser vardera hälften 
av ledamöterna och hälften suppleanterna i Bolaget.  

Styrelsens ordförande utses av kommunfullmäktige i Timrå kommun och vice ordförande av 
kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun.  

Sker omfördelning av aktier ska Parterna göra erforderliga justeringar i avtalet med avseende på 
det antal styrelseledamöter som respektive kommun ska utse (inom ramen för det totala antalet 
ledamöter).  

§ 5 Revisorer 

Revisor ska utses av bolagsstämman i enlighet med Bolagets bolagsordning. Dessutom ska 
kommunfullmäktige i Sundsvall och Timrå utse vardera en (1) lekmannarevisor med suppleant 
enligt bestämmelserna i Bolagets bolagsordning.  

§ 6 Enkel majoritet 

Beslut vid styrelsesammanträde fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens 
utslagsröst.  

§ 7 Kvalificerad majoritet 

För beslut i särskilt viktiga frågor krävs kvalificerad majoritet, 2/3 av samtliga styrelseledamöter 
för giltigt beslut i styrelsen eller på bolagsstämma, oavsett vad aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen stadgar. Med särskilt viktiga beslut avses frågor som:  

 inriktning försäljning av mark och utformning av bolagsstruktur 
 tillsätta/avsätta verkställande direktör 
 instruktion till verkställande direktör 
 upprättande av investeringsbudget 

 

Vid vart styrelsemöte ska protokoll föras, vilket justeras av ordföranden samt av en av 
sammanträdet utsedd justeringsman.  

§ 8 Samråd 

På Parts eller styrelsens begäran ska Parterna samråda beträffande frågor av strategiska eller 
ekonomisk betydande karaktär. Samrådet ska ske i god tid före frågans behandling. Med beslut 
i viktiga frågor avses bl.a. investeringar, inriktningar, vilka etableringar som ska prioriteras och 
ekonomiska åtaganden. 

Part eller styrelse kan även kräva att extern expertis inhämtas innan beslut i viktiga frågor fattas. 

§ 9 Verkställande direktör 

Parterna ska tillse att styrelsen utser verkställande direktör i Bolaget. Beslut om såväl 
tillsättande, som avsättande av verkställande direktör fattas med kvalificerad majoritet. 

§ 10 Ägardirektiv 

De styrande förutsättningarna för Bolagets verksamhet anges i ägardirektiven. 
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§ 11 Finansiering 
 

Bolagets verksamhet ska finansieras genom aktieägartillskott och vid behov lån med lika delar 
enligt aktiefördelningen om ej annat överenskommits. 

 
§ 12 Överlåtelse av aktie – förköp  
Part äger endast överlåta, pantsätta, bortgiva eller på annat sätt förfoga över aktie i Bolaget i 
enlighet med bestämmelserna i detta avtal. Part äger dock fritt överlåta sina aktier till eventuellt 
helägt dotterbolag. Part är solidariskt förpliktigad med sitt helägda dotterbolag att fullgöra 
åtagandena enligt detta avtal.  

Parterna åtar sig i förhållande till varandra att, om Part skulle önska sälja eller på annat sätt 
avhända sig visst aktieinnehav, inte sluta bindande avtal därom förrän den andra Parten haft 
tillfälle att ta ställning till huruvida denne önskar förvärva aktierna i fråga för en köpeskilling 
per aktie som motsvarar aktuellt justerat eget kapital. Med justerat eget kapital menas synligt 
eget kapital och eventuell eget kapitalandel i obeskattade reserver enligt senast fastställda 
årsredovisning med tillägg för skillnad mellan marknadsvärde och bokfört värde på bolagets 
fastigheter reducerat med eventuell vinstskatt. Marknadsvärde skall fastställas av auktoriserad 
fastighetsvärderare.  

Det åligger den förköpsberättigade Parten att inom tre månader från det att förköpserbjudandet 
mottogs, lämna den överlåtande Parten besked om den förköpsberättigade Parten önskar utöva 
sin förköpsrätt.  Part som önskar anta erbjudandet måste förvärva hela den erbjudna 
aktieposten.   

Köpeskillingen ska erläggas inom 30 dagar från det att köpeskillingen blivit överenskommen. 

I det fall Part inte önskar förvärva erbjuden aktiepost eller om köpeskillingen inte erläggs i tid, 
är överlåtande Part fri att inom tre månader från att den andre Parten meddelat att denne 
avstår från att förvärva nämnda aktiepost alternativt den dag köpeskillingen skulle ha erlagts 
överlåta aktieposten till annan till lägst samma pris och på likvärdiga villkor som erbjudits den 
andra Parten, varvid hembudsklausulen i Bolagets bolagsordning inte ska äga tillämpning. Den 
överlåtande Parten är därvid skyldig att meddela förvärvaren att aktieposten överlåts med 
skyldighet för förvärvaren att i vad den av denne förvärvade aktieposten ankommer, biträda 
detta aktieägaravtal och inträda som Part. Det åligger den utträdande Parten att tillse detta.  

§ 13 Ny aktieägare  
Om ny Part avser tillträda i Bolaget utan att annan Part utgår som aktieägare ska samtliga 
Parter vara överens om det.  

§ 14 Likvidation 
Om bolaget likvideras upphör detta avtal att gälla när likvidationen är slutförd. Vid Bolagets 
likvidation ska Bolagets behållna tillgångar utskiftas bland aktieägarna i förhållande till 
respektive Parts dåvarande aktieinnehav.  

§ 15 Skadestånd  
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Part, som gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott ska betala skadestånd till den skadelidande 
Parten. Skadeståndet ska motsvara den skada den skadelidande Parten åsamkats genom 
avtalsbrottet.  

§ 16 Bestämmelses ogiltighet 

Skulle någon bestämmelse i avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att 
avtalet i dess helhet är ogiltigt utan då ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar Parts 
utbyte av eller prestation enligt avtalet ska skälig jämkning av avtalet ske.  

§ 17 Tidigare avtal 
Detta avtal ersätter Parternas samtliga tidigare överenskommelser med avseende på de 
frågeställningar som regleras i detta avtal.  

§ 18 Ändringar och tillägg 

Ändringar av och tillägg till detta avtal ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och 
undertecknades av båda Parter.  

§ 19 Avtalets giltighet  
Detta avtal är giltigt endast under förutsättning att kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun 
respektive Timrå kommun godkänner det och att besluten vunnit laga kraft.  

§ 20 Tvist 

Eventuell tvist angående tolkning och tillämpning av detta Avtal ska avgöras av svensk allmän 
domstol.  

 

Detta Avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, var av Parterna tagit var sitt.  

 

Datum och ort    Datum och ort 

____________________   ____________________ 

____________________   ____________________ 

____________________   ____________________ 
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Kommunledningskontoret   
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 Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
Samverkansformer för energiintensiv etablering 

Kommunfullmäktige har under två år gett hela kommunkoncernen i uppdrag att arbeta med 
uppdraget Samhällsbyggande för ett växande Timrå. Uppdraget har dels syftat till att ställa om 
förvaltningsorganisationen och dess arbetssätt för att möjliggöra en ökad tillväxt, dels till att faktiskt 
producera fler bostäder och nya verksamhetsområden för både bostäder och verksamhetslokaler. 
Under 2021 har stora delar av uppdraget utförts enligt plan. Dock har både ökad inflyttning och 
lägre arbetslöshet uteblivit som önskvärda samhällseffekter. 
 
Under 2021 har Timrå kommun i nära samverkan med Sundsvalls kommun och övriga kommuner i 
Sundsvallsregionen deltagit i kampen om Northvolt och Volvos nya gigafabrik. En sådan etablering 
skulle ha skapat ca: 2.500 nya arbetstillfällen, med betydande effekter på övrig arbetsmarknad. 
Sammantaget skulle den ha medfört en inflyttning till arbetsmarknadsregionen på ca: 13.000 nya 
invånare. 
 
Northvolt och Volvo kommer inte lägga sin nya anläggning i Sundsvallsregionen. Torsboda föll på 
målsnöret men har varit med som ett av de absolut hetaste slutliga alternativen. Platsens styrka bygger 
på att tillräcklig markyta finns, med god elförsörjning av förnyelsebar energi från vatten och vind, 
tillsammans med fungerande och befintlig infrastruktur i form av europaväg, flyg, hamn/logistikpark 
och järnväg. Torsbodaområdet är även på väg att detaljplaneras. En ny detaljplan som medger 
energiintensiv industri i denna storleksordning kan vara antagen av Timrå kommun i april 2022. 
 
Timrå och Sundsvallsregionen har visat att vi klarar av att arbeta med en stor industrietablering med 
denna inriktning och karaktär, samt att främja nödvändiga investeringar i samhällsinfrastrukturen 
för att klara av den tillväxt som en sådan etablering medför. Inte minst har Sundsvall och Timrå 
kommuner visat att de kan samverka som en stark kommun och verka tillsammans med en hel 
arbetsmarknadsregion. Erbjudandet uppfattas av marknadens aktörer som mycket starkt, även om det 
inte räckte ända fram för Northvolt och Volvo. Det finns en tillräcklig markreserv för produktion av 
bostäder, arbetsmarknadsregionen är väl utformad för att kompetensförsörja tillverkningsindustri och 
kompetensförsörjningen kan riktas om och kraftsamla för att bemanna en batterifabrik med tusentals 
nya arbetstillfällen. 
 
Kommunledningskontoret har som utgångspunkt för verksamhetsplan och budget 2023-2025 
beräknat skatteeffekter av en riktigt stor etablering. Baserat på exemplet Northvolt och Volvo skulle 
en sådan kunna innebära ökade skatteintäkter på motsvarande +105 till +229 mnkr för Timrå med 
variation beroende på befolkningsökningens storlek (7000-13000 invånare) och hur stor andel som 
bosätter sig i Timrå i förhållande till övriga Sundsvallsregionen (20-25 %). Sammantaget bedömer 
kommunledningskontoret att satsningen på en etablering är väl värd prioritering och gemensamma 
ansträngningar inom den funktionella arbetsmarknadsregionen. 
 
Om det inte sker en större etablering kommer Västernorrland att fortsätta minska sin befolkning till 
2040, enligt SCB:s senaste bedömning den största befolkningsmässiga minskningen av alla regioner i 
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Sverige. Timrå kommer att drabbas och andelen av befolkningen som förvärvsarbetar kommer att 
sjunka i antal i förhållande till barn och unga samt pensionärer. Enligt upprättade 
planeringsförutsättningar kommer gruppen +80 år att öka med 55 % fram till 2030. Arbetslösheten 
har ökat mer i Timrå än i övriga kommuner i Västernorrland och ligger nu kvar på en hög nivå i 
förhållande till riket. Sammantaget kommer det att innebära att kommunen behöver göra omfattande 
besparingar inom flera välfärdsområden och snarare avveckla verksamhet än att investera i nya 
verksamhetslokaler för såväl förskola, skola som äldreboenden. Det är verksamhetsmässigt 
nödvändigt med befolkningstillväxt och fler arbetstillfällen med fler förvärvsarbetande för att säkra 
en god kvalitet och förnyelse inom hela välfärdsområdet. 
 
Även om Torsboda var med i slutstriden för etablering av en ny batterifabrik för Northvolt och 
Volvo, finns det insatser som ytterligare kan förbättra möjligheten att få till en etablering. Det har 
visat sig i processen att platsen skulle kunna vara mer förberedd för ändamålet. Det gäller såväl 
lagakraftvunnen detaljplan som markförvärv av intilliggande områden på norra sidan av E4. Även 
väganslutning, kraftledningens dragning, viss teknisk försörjning med exempelvis kyla och 
förberedande markarbeten har nämnts som ytterligare insatsområden som hade kunnat förberedas 
ytterligare och främjat valet av Timrå-Sundsvall. 
 
Det kommer att byggas ca: 40 batterifabriker i Europa den kommande 10 åren för att förse 
fordonsindustrin med batterier. Med tillgång på yta, förnyelsebar el till ett av Europas lägsta pris och 
god infrastruktur är Torsboda kanske en av Sveriges lämpligaste platser för en sådan etablering. 
Bedömningen bekräftas av både Business Sweden, som arbetar nationellt med dessa stora etableringar, 
och E.on, som äger elnät och konkurrerar nationellt och internationellt på elnätsmarknaden. Det är 
dock hård konkurrens och flera andra regioner förbereder motsvarande satsningar för att locka till 
sig nästa batteritillverkare. 
 
För att fortsätta förbereda platsen, arbeta med etableringsfrämjande åtgärder i Sundsvallsregionen och 
vara en aktiv part i försäljningen till andra intressenter föreslår kommunledningskontoret i 
samverkan med Sundsvalls kommunstyrelsekontor en formalisering av kommunernas 
samverkansmodell. Den har hittills skett i lös projektform, utan samlade resurser och med begränsad 
förmåga att ytterligare förbereda platsen för etablering. Den mest framkomliga vägen för fortsatt 
samverkan bedöms vara en gemensam bolagsstruktur. 
 
MAQS advokatbyrå har på uppdrag av Timrå Invest utrett lämpliga samverkansformer. En gemensam 
bolagsstruktur bedöms vara den mest framkomliga vägen att samverka på för att dela risk, skapa 
kapital för fortsatt utvecklingsarbete och för att i förlängningen sälja en potentiell tillgång till en 
framtida intressent. 
 
Det finns fördelar med att paketera Torsboda industriområde med mark, kommande detaljplan och 
förutsättningar i gemensam bolagstruktur. Bolagsstyrelsen ansvarar för den operativa styrningen men 
kommunfullmäktige i bägge kommunerna agerar ägare och anger bolagsordning och ägardirektiv. 
Genom att paketera befintliga tillgångar i bolagsstruktur kan det även kapitaliseras genom Sundsvalls 
förvärv av bolagsandelar. Det samlade kapitalet i bolaget kan användas för att fortsätta förbereda 
platsen för etableringen. Genom förädling av platsen med lagakraftvunnen detaljplan, bättre 
infrastruktur och påbörjad markberedning ökar även försäljningspriset. Kommunerna delar på risken 
men delar även på avkastningen vid en framtida försäljning. Det är även skattetekniskt fördelaktigt 
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för en intressent att förvärva ett bolag med marktillgångar vid en framtida etablering, i jämförelse 
med att bara köpa marken för ändamålet. 
 
Kommunledningskontoret har tillgodosett kommunfullmäktiges inriktning i uppdraget för ny 
bolagsstruktur.  Följande inriktning har säkerställts i bolagsbildningsprocessen: 

 Ett 50/50 fördelat ägande mellan kommunerna 
 Ordförandepost för Timrå kommun som går in med den mark som behövs för etapp ett av 

industriområdet och som har det geografiska områdesansvaret, med vice ordförandeposten 
från Sundsvalls kommun 

 Inriktningen är att paketera både Torsboda syd och nord i en bolagsstruktur och förädla 
platsen för vidare försäljning av hela eller delar av bolaget 

 Nedlagda kommunala medel och tillgångar i arbetet med att förbereda platsen för en 
etablering ska täckas vid en framtida försäljning 

 Kommunfullmäktiges beslut att medfinansiera trafikplats vid Torsboda har via tilläggsavtal  
till aktieägaravtalet säkerställt ett solidariskt ansvarstagande för medfinansieringen mellan 
Timrå och Sundsvalls kommuner genom det bildade bolaget 

 I anslutning till bolagsbildningen har ett samverkansavtal upprättats där bolaget samverkar 
med de angränsande kommunala organisationerna i närområdet kring Torsboda för att 
paketera och marknadsföra platsen för framtida etableringar samt att agera tillsammans med 
hela Sundsvallsregionen för att förstärka vårt regionala erbjudande 

 
Beslutet ligger i linje med kommunfullmäktiges uttalade vilja att prioritera arbetet med energiintensiv 
etablering med flera tusen arbetstillfällen. Det gemensamma bolaget blir de bägge 
kommunorganisationernas främsta instrument för att lyckas med det arbetet. Beslutet om 
bolagsbildning följer av kommunfullmäktiges inriktningsbeslut att Torsboda markområde och 
kommunens elkapacitet ska prioriteras för att främja en sådan etablering. 
 
Timrå går in med mark och Sundsvall med kapital. Principen för överenskommelse om 
bolagsbildning har varit att dela på risk samt att dela på vinst. Utgångspunkten har varit en 
marknadsmässig prövning av markens värde, vid föregående etablering, och att Sundsvall går in med 
motsvarande värde i kapital – 120 mnkr. För att göra det möjligt utan att det uppstår för stora 
transaktionskostnader vid överförande av mark till nytt bolag används befintliga Timrå Invest AB för 
den gemensamma bolagskonstruktionen Torsboda Syd och Nord ligger kvar i bolaget som 
marktillgång och får ett nytt namn: Torsboda Industrial Park AB. Timrå kommun återtar kapital, lån 
och mark som inte används till industriparken och för över till ett nyskapat bolag. För ändamålet har 
ett bolag förvärvats av Bolagsstiftarna AB som döps om till Timrå Invest AB. Timrå förlorar eller 
tillför inget kapital i förändringen och transaktionskostnaderna har beaktats och legat till grund för 
Sundsvalls kapitalinsats i den nya bolagsstrukturen. 
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Genom samverkan har på det sättet Sundsvall skapat en marktillgång för en stor energiintensiv 
etablering som kommunen inte har haft tillgång till inom den egna geografin. Timrå kommun har 
kapitaliserat ett bolag som har kapital att fortsätta driva utveckling och förberedelser för en stor 
etablering. 
 
 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
 
 
Andreaz Strömgren 
Kommunchef



 
 
 

 

 

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



 
 
 

 

 

Vilken/vilka av kommunens övergripande mål anser förvaltningen 
överensstämmer med ärendet och är i enlighet med kommunens vision 2025? 
 
Tillväxt 
Kommentar: Timrå kommun och Västernorrland växer för lite. 100.000 personer till kommer att flytta 
till Norr- och Västerbotten och storstadsregionerna i söder kommer att fortsätta att växa. Det innebär 
befolkningsminskning i Västernorrland fram till 2040, sämre skatteunderlag och nedskärningar i 
välfärd och offentlig service. För att hejda denna utveckling krävs en riktigt stor etablering med många 
arbetstillfällen. Den medelstora kommunen Timrå måste samverka med andra kommuner för att fäven 
fortsatt erbjuda ett riktigt starkt alternativ för en sådan etablering. 
 
 
Service  
Kommentar: Inte relevant 
 
 
Livsmiljö 
Kommentar: En stor etablering förbättrar attraktiviteten för hela Västernorrland. 
 
 
Medarbetaren 
Kommentar: Nya samverkans- och organisationsformer krävs för att kontinuerligt kunna arbeta med 
denna fråga. Varaktig organisation är nödvändigt då befintlig organisation inte själv kan organisera, 
kraftsamla och forma ett sådant erbjudande. 
 
 
Ekonomi 
Kommentar: En bolagssamverkan innebär att Timrå kommun kan växla tillgång mot kapital och dela 
risktagandet med andra kommuner. Finansiellt är det nödvändigt för att Timrå kommun ska kunna ta 
kostnader för industriinfrastruktur som krävs för att locka till sig en stor etablering. Kostnaden kan 
täckas av framtida intäkter vid försäljning till ett etablerande företag. 
 
 
Om inte, motivera varför beslutet ska tas; 
      
 
 
Namn Andreaz Strömgren   Förvaltning Kommunledningksontoret 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 172 
Tilläggsavtal till aktieägaravtal mellan Timrå och Sundsvalls kommuner 
gällande Torsboda Industrial Park AB 
KS/2022:247 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

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

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

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

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

Ärendet 
Kommunfullmäktige har 2022-03-28, § 34,  särskilt prioriterat att inrikta och prioritera fortsatt arbete 
med uppdraget Samhällsbyggande för ett växande Timrå för att möjliggöra en etablering av en 
storskalig energiintensiv industri med tusentals arbetstillfällen. I ärendet uppdrog 
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att formalisera samverkan med Sundsvall kommun och 
återkomma med förslag till gemensam bolagsstruktur för fortsatt utveckling av Torsboda för 
industrietablering. 
 
För att Timrå och Sundsvall ska kunna erbjuda goda förutsättningar för en större etablering behövs 
ett gemensamt bolag. Då skatteeffekterna blir för kostsamma med att flytta marken i Torsboda till ett 
nytt bolag är den rimliga lösningen att behålla nuvarande Timrå Invest AB, släppa in Sundsvall som 
delägare på 50 % och att Timrå kommun öppnar ett nytt aktiebolag för de satsningar och 
utvecklingsprojekt som ska fortsätta bedrivas i ett av Timrå kommun helägt bolag under namnet 
Timrå Invest AB. I det bolaget fortsätter kommunen att bedriva allt utvecklingsarbete som inte har en 
direkt koppling till marken i Torsboda syd och nord. 
 
I ärende om medfinansiering av trafikplats vid Torsboda mellan Timrå kommun och Trafikverket 
framgår av kommunfullmäktiges beslut att ansvar för genomförandet av medfinansieringsavtalet 
överförs till Timrå Invest AB. Av tillägsavtalet framgår att kostnader för medfinansiering av vägplan 
och bygghandlingar ska hanteras av bolaget, samt att kommunerna solidariskt ska finansiera 
medfinansiering av trafikplats om den inte ryms i nationell eller regional plan eller annan 
finansiering finns. Kostnader som upparbetas för att förbereda Torsboda Syd och Nord från den 1 
maj och tills bolaget har bildats ska även finansieras solidariskt mellan kommunerna. För Timrås del 
sker det genom det fria kapitalet som redan tillskjutits befintligt bolag Timrå Invest AB eller med det 



Protokollsutdrag 
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 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

fria kapitalet som återtagits och återgått till ägaren Timrå kommun. Det innebär att tilläggsavtalet 
inte ska innebära att nya medel ska tillskjutas vid bolagets bildande för att finansiera dessa kostnader. 
 
I detta ärende fastställs tilläggsavtal till aktieägaravtalet för det gemensamt ägda bolaget med 
Sundsvall. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige har 2022-03-28, § 34, i ärende 
Inriktning och uppdrag samverkansform för energiintensiv  etablering 
KS/2022:75, uppdragit till kommunstyrelsen att formalisera samverkan med Sundsvall i bolagsform 
och återkomma med förslag till bolagsstruktur 
 
Verksamhetsplan  och budget 2022-2024, uppdrag Samhällsbyggande för ett växande Timrå 
(KS/2021:183) KF § 127 2021-06-14 
 
Medfinansieringsavtal – ny trafikplats E4 Torsboda, Timrå kommun (KS/2022:178 ), KF § 61 2022-
04-25, där framgår att inriktningen på fortsatt samverkan med Sundsvalls kommun i gemensam 
bolagsstruktur ska vara att ägarna solidariskt delar ansvaret för medfinansiering/finansiering av 
trafikplatsens genomförande enligt avtalets bedömda summa om 150 mnkr om den inte inryms i sin 
helhet i nationell/regional plan. Kostnaden ska i så fall överföras på ansvarig exploatör i och med 
markförsäljning. 
 
Beslutsunderlag 
Tilläggsavtal Torsboda_220429_final 
Samverkansformer för energiintensiv etablering 
KF §61 Medfinansieringsavtal – ny trafikplats E4 Torsboda, Timrå kommun 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Sundsvall kommun 
 
Exp     /     2022 
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Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Andreaz Strömgren 2022-05-08 KS/2022:247 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 31 23 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Tilläggsavtal till aktieägaravtal mellan Timrå och Sundsvalls kommuner 
gällande Torsboda Industrial Park AB 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

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

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

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

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

Ärendet 
Kommunfullmäktige har 2022-03-28, § 34,  särskilt prioriterat att inrikta och prioritera fortsatt arbete 
med uppdraget Samhällsbyggande för ett växande Timrå för att möjliggöra en etablering av en 
storskalig energiintensiv industri med tusentals arbetstillfällen. I ärendet uppdrog 
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att formalisera samverkan med Sundsvall kommun och 
återkomma med förslag till gemensam bolagsstruktur för fortsatt utveckling av Torsboda för 
industrietablering. 
 
För att Timrå och Sundsvall ska kunna erbjuda goda förutsättningar för en större etablering behövs 
ett gemensamt bolag. Då skatteeffekterna blir för kostsamma med att flytta marken i Torsboda till ett 
nytt bolag är den rimliga lösningen att behålla nuvarande Timrå Invest AB, släppa in Sundsvall som 
delägare på 50 % och att Timrå kommun öppnar ett nytt aktiebolag för de satsningar och 
utvecklingsprojekt som ska fortsätta bedrivas i ett av Timrå kommun helägt bolag under namnet 
Timrå Invest AB. I det bolaget fortsätter kommunen att bedriva allt utvecklingsarbete som inte har en 
direkt koppling till marken i Torsboda syd och nord. 
 
I ärende om medfinansiering av trafikplats vid Torsboda mellan Timrå kommun och Trafikverket 
framgår av kommunfullmäktiges beslut att ansvar för genomförandet av medfinansieringsavtalet 
överförs till Timrå Invest AB. Av tillägsavtalet framgår att kostnader för medfinansiering av vägplan 
och bygghandlingar ska hanteras av bolaget, samt att kommunerna solidariskt ska finansiera 
medfinansiering av trafikplats om den inte ryms i nationell eller regional plan eller annan 
finansiering finns. Kostnader som upparbetas för att förbereda Torsboda Syd och Nord från den 1 
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maj och tills bolaget har bildats ska även finansieras solidariskt mellan kommunerna. För Timrås del 
sker det genom det fria kapitalet som redan tillskjutits befintligt bolag Timrå Invest AB eller med det 
fria kapitalet som återtagits och återgått till ägaren Timrå kommun. Det innebär att tilläggsavtalet 
inte ska innebära att nya medel ska tillskjutas vid bolagets bildande för att finansiera dessa kostnader. 
 
I detta ärende fastställs tilläggsavtal till aktieägaravtalet för det gemensamt ägda bolaget med 
Sundsvall. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige har 2022-03-28, § 34, i ärende 
Inriktning och uppdrag samverkansform för energiintensiv  etablering 
KS/2022:75, uppdragit till kommunstyrelsen att formalisera samverkan med Sundsvall i bolagsform 
och återkomma med förslag till bolagsstruktur 
 
Verksamhetsplan  och budget 2022-2024, uppdrag Samhällsbyggande för ett växande Timrå 
(KS/2021:183) KF § 127 2021-06-14 
 
Medfinansieringsavtal – ny trafikplats E4 Torsboda, Timrå kommun (KS/2022:178 ), KF § 61 2022-
04-25, där framgår att inriktningen på fortsatt samverkan med Sundsvalls kommun i gemensam 
bolagsstruktur ska vara att ägarna solidariskt delar ansvaret för medfinansiering/finansiering av 
trafikplatsens genomförande enligt avtalets bedömda summa om 150 mnkr om den inte inryms i sin 
helhet i nationell/regional plan. Kostnaden ska i så fall överföras på ansvarig exploatör i och med 
markförsäljning. 
 
Beslutsunderlag 
Tilläggsavtal Torsboda_220429_final 
Samverkansformer för energiintensiv etablering 
KF §61 Medfinansieringsavtal – ny trafikplats E4 Torsboda, Timrå kommun 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Sundsvall kommun 
 
Exp     /     2022 
 
 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
 
 
 
Andreaz Strömgren 
Kommunchef



  

TILLÄGGSAVTAL  
Detta tilläggsavtal (”Avtalet”) har denna dag slutits mellan Sundsvalls kommun org. nr 212000-
2411 (”Sundsvall”) och Timrå kommun org. nr 212000-2395 (”Timrå”) nedan var och en 
kallad för ”Part” och gemensamt för ”Parterna”. 

 

Bakgrund 

Parterna äger gemensamt Torsboda Industrial Park AB. Den datum ingick Parterna ett 
aktieägaravtal för att reglera Parternas samverkan i bolaget samt Parternas inbördes rättigheter 
och skyldigheter såsom aktieägare.   

Parterna har kommit överens om följande tillägg för sin samverkan vad gäller finansiering av 
bolagets kostnader från den 1 maj 2022 fram till slutförd bolagsbildning samt eventuell 
finansiering av framtida Trafikplats.   

Överenskommelse 

Parterna är överens om att hantera eventuell finansiering av framtida Trafikplats enligt 
följande: 

 Timrå kommun har fattat beslut om att ingå avtal med Trafikverket om finansiering av 
Trafikplats vid Torsboda industripark i den händelse att kostnaden för ny trafikplats ej 
inkluderas i den nationella eller regionala planen. 

 Bolaget finansierar framtagande av vägplan och bygghandlingar enligt avtalet med 
Trafikverket. 

 Sundsvall och Timrå kommun (Parterna) delar solidariskt på ansvaret för finansiering 
av Trafikplats om den ej i sin helhet ryms inom nationell/regional plan eller annan 
finansiering finns. 

Parterna är överens om att hantera kostnader från den 1 maj 2022 fram till slutförd 
bolagsbildning enligt nedan: 

 Sundsvall och Timrå kommun (Parterna) delar solidariskt på ansvaret för finansiering 
av kostnader från och med 1 maj 2022 till bolagets bildande, vilket regleras inom det 
befintliga bolaget eller parterna emellan. Kostnader som behöver finansieras kan vara t 
ex. vägplan, naturvärdesinventering, markundersökningar, etc.   

 

Övrigt  

Detta Avtal ska utgöra en integrerad del av aktieägaravtalet och får endast läsas, tolkas och 
användas som sådant.  

Avtalet träder i kraft samma dag som båda Parter undertecknat Avtalet.  

Ändringar av och tillägg till detta avtal ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och 
undertecknade av båda Parter.   

Eventuell tvist angående tolkning och tillämpning av detta Avtal ska avgöras av allmän 
domstol.  



  

Avtalet är giltigt endast under förutsättning att kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun 
respektive Timrå kommun godkänner det och att besluten vunnit laga kraft.  

Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, var av Parterna tagit var sitt. 

 

Datum och ort    Datum och ort 

____________________   ____________________ 

____________________   ____________________ 

____________________   ____________________ 
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 Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
Samverkansformer för energiintensiv etablering 

Kommunfullmäktige har under två år gett hela kommunkoncernen i uppdrag att arbeta med 
uppdraget Samhällsbyggande för ett växande Timrå. Uppdraget har dels syftat till att ställa om 
förvaltningsorganisationen och dess arbetssätt för att möjliggöra en ökad tillväxt, dels till att faktiskt 
producera fler bostäder och nya verksamhetsområden för både bostäder och verksamhetslokaler. 
Under 2021 har stora delar av uppdraget utförts enligt plan. Dock har både ökad inflyttning och 
lägre arbetslöshet uteblivit som önskvärda samhällseffekter. 
 
Under 2021 har Timrå kommun i nära samverkan med Sundsvalls kommun och övriga kommuner i 
Sundsvallsregionen deltagit i kampen om Northvolt och Volvos nya gigafabrik. En sådan etablering 
skulle ha skapat ca: 2.500 nya arbetstillfällen, med betydande effekter på övrig arbetsmarknad. 
Sammantaget skulle den ha medfört en inflyttning till arbetsmarknadsregionen på ca: 13.000 nya 
invånare. 
 
Northvolt och Volvo kommer inte lägga sin nya anläggning i Sundsvallsregionen. Torsboda föll på 
målsnöret men har varit med som ett av de absolut hetaste slutliga alternativen. Platsens styrka bygger 
på att tillräcklig markyta finns, med god elförsörjning av förnyelsebar energi från vatten och vind, 
tillsammans med fungerande och befintlig infrastruktur i form av europaväg, flyg, hamn/logistikpark 
och järnväg. Torsbodaområdet är även på väg att detaljplaneras. En ny detaljplan som medger 
energiintensiv industri i denna storleksordning kan vara antagen av Timrå kommun i april 2022. 
 
Timrå och Sundsvallsregionen har visat att vi klarar av att arbeta med en stor industrietablering med 
denna inriktning och karaktär, samt att främja nödvändiga investeringar i samhällsinfrastrukturen 
för att klara av den tillväxt som en sådan etablering medför. Inte minst har Sundsvall och Timrå 
kommuner visat att de kan samverka som en stark kommun och verka tillsammans med en hel 
arbetsmarknadsregion. Erbjudandet uppfattas av marknadens aktörer som mycket starkt, även om det 
inte räckte ända fram för Northvolt och Volvo. Det finns en tillräcklig markreserv för produktion av 
bostäder, arbetsmarknadsregionen är väl utformad för att kompetensförsörja tillverkningsindustri och 
kompetensförsörjningen kan riktas om och kraftsamla för att bemanna en batterifabrik med tusentals 
nya arbetstillfällen. 
 
Kommunledningskontoret har som utgångspunkt för verksamhetsplan och budget 2023-2025 
beräknat skatteeffekter av en riktigt stor etablering. Baserat på exemplet Northvolt och Volvo skulle 
en sådan kunna innebära ökade skatteintäkter på motsvarande +105 till +229 mnkr för Timrå med 
variation beroende på befolkningsökningens storlek (7000-13000 invånare) och hur stor andel som 
bosätter sig i Timrå i förhållande till övriga Sundsvallsregionen (20-25 %). Sammantaget bedömer 
kommunledningskontoret att satsningen på en etablering är väl värd prioritering och gemensamma 
ansträngningar inom den funktionella arbetsmarknadsregionen. 
 
Om det inte sker en större etablering kommer Västernorrland att fortsätta minska sin befolkning till 
2040, enligt SCB:s senaste bedömning den största befolkningsmässiga minskningen av alla regioner i 
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Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Andreaz Strömgren 2022-02-24 KS/2022:75 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 31 23 

Sverige. Timrå kommer att drabbas och andelen av befolkningen som förvärvsarbetar kommer att 
sjunka i antal i förhållande till barn och unga samt pensionärer. Enligt upprättade 
planeringsförutsättningar kommer gruppen +80 år att öka med 55 % fram till 2030. Arbetslösheten 
har ökat mer i Timrå än i övriga kommuner i Västernorrland och ligger nu kvar på en hög nivå i 
förhållande till riket. Sammantaget kommer det att innebära att kommunen behöver göra omfattande 
besparingar inom flera välfärdsområden och snarare avveckla verksamhet än att investera i nya 
verksamhetslokaler för såväl förskola, skola som äldreboenden. Det är verksamhetsmässigt 
nödvändigt med befolkningstillväxt och fler arbetstillfällen med fler förvärvsarbetande för att säkra 
en god kvalitet och förnyelse inom hela välfärdsområdet. 
 
Även om Torsboda var med i slutstriden för etablering av en ny batterifabrik för Northvolt och 
Volvo, finns det insatser som ytterligare kan förbättra möjligheten att få till en etablering. Det har 
visat sig i processen att platsen skulle kunna vara mer förberedd för ändamålet. Det gäller såväl 
lagakraftvunnen detaljplan som markförvärv av intilliggande områden på norra sidan av E4. Även 
väganslutning, kraftledningens dragning, viss teknisk försörjning med exempelvis kyla och 
förberedande markarbeten har nämnts som ytterligare insatsområden som hade kunnat förberedas 
ytterligare och främjat valet av Timrå-Sundsvall. 
 
Det kommer att byggas ca: 40 batterifabriker i Europa den kommande 10 åren för att förse 
fordonsindustrin med batterier. Med tillgång på yta, förnyelsebar el till ett av Europas lägsta pris och 
god infrastruktur är Torsboda kanske en av Sveriges lämpligaste platser för en sådan etablering. 
Bedömningen bekräftas av både Business Sweden, som arbetar nationellt med dessa stora etableringar, 
och E.on, som äger elnät och konkurrerar nationellt och internationellt på elnätsmarknaden. Det är 
dock hård konkurrens och flera andra regioner förbereder motsvarande satsningar för att locka till 
sig nästa batteritillverkare. 
 
För att fortsätta förbereda platsen, arbeta med etableringsfrämjande åtgärder i Sundsvallsregionen och 
vara en aktiv part i försäljningen till andra intressenter föreslår kommunledningskontoret i 
samverkan med Sundsvalls kommunstyrelsekontor en formalisering av kommunernas 
samverkansmodell. Den har hittills skett i lös projektform, utan samlade resurser och med begränsad 
förmåga att ytterligare förbereda platsen för etablering. Den mest framkomliga vägen för fortsatt 
samverkan bedöms vara en gemensam bolagsstruktur. 
 
MAQS advokatbyrå har på uppdrag av Timrå Invest utrett lämpliga samverkansformer. En gemensam 
bolagsstruktur bedöms vara den mest framkomliga vägen att samverka på för att dela risk, skapa 
kapital för fortsatt utvecklingsarbete och för att i förlängningen sälja en potentiell tillgång till en 
framtida intressent. 
 
Det finns fördelar med att paketera Torsboda industriområde med mark, kommande detaljplan och 
förutsättningar i gemensam bolagstruktur. Bolagsstyrelsen ansvarar för den operativa styrningen men 
kommunfullmäktige i bägge kommunerna agerar ägare och anger bolagsordning och ägardirektiv. 
Genom att paketera befintliga tillgångar i bolagsstruktur kan det även kapitaliseras genom Sundsvalls 
förvärv av bolagsandelar. Det samlade kapitalet i bolaget kan användas för att fortsätta förbereda 
platsen för etableringen. Genom förädling av platsen med lagakraftvunnen detaljplan, bättre 
infrastruktur och påbörjad markberedning ökar även försäljningspriset. Kommunerna delar på risken 
men delar även på avkastningen vid en framtida försäljning. Det är även skattetekniskt fördelaktigt 
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Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Andreaz Strömgren 2022-02-24 KS/2022:75 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 31 23 

för en intressent att förvärva ett bolag med marktillgångar vid en framtida etablering, i jämförelse 
med att bara köpa marken för ändamålet. 
 
Kommunledningskontoret har tillgodosett kommunfullmäktiges inriktning i uppdraget för ny 
bolagsstruktur.  Följande inriktning har säkerställts i bolagsbildningsprocessen: 

 Ett 50/50 fördelat ägande mellan kommunerna 
 Ordförandepost för Timrå kommun som går in med den mark som behövs för etapp ett av 

industriområdet och som har det geografiska områdesansvaret, med vice ordförandeposten 
från Sundsvalls kommun 

 Inriktningen är att paketera både Torsboda syd och nord i en bolagsstruktur och förädla 
platsen för vidare försäljning av hela eller delar av bolaget 

 Nedlagda kommunala medel och tillgångar i arbetet med att förbereda platsen för en 
etablering ska täckas vid en framtida försäljning 

 Kommunfullmäktiges beslut att medfinansiera trafikplats vid Torsboda har via tilläggsavtal  
till aktieägaravtalet säkerställt ett solidariskt ansvarstagande för medfinansieringen mellan 
Timrå och Sundsvalls kommuner genom det bildade bolaget 

 I anslutning till bolagsbildningen har ett samverkansavtal upprättats där bolaget samverkar 
med de angränsande kommunala organisationerna i närområdet kring Torsboda för att 
paketera och marknadsföra platsen för framtida etableringar samt att agera tillsammans med 
hela Sundsvallsregionen för att förstärka vårt regionala erbjudande 

 
Beslutet ligger i linje med kommunfullmäktiges uttalade vilja att prioritera arbetet med energiintensiv 
etablering med flera tusen arbetstillfällen. Det gemensamma bolaget blir de bägge 
kommunorganisationernas främsta instrument för att lyckas med det arbetet. Beslutet om 
bolagsbildning följer av kommunfullmäktiges inriktningsbeslut att Torsboda markområde och 
kommunens elkapacitet ska prioriteras för att främja en sådan etablering. 
 
Timrå går in med mark och Sundsvall med kapital. Principen för överenskommelse om 
bolagsbildning har varit att dela på risk samt att dela på vinst. Utgångspunkten har varit en 
marknadsmässig prövning av markens värde, vid föregående etablering, och att Sundsvall går in med 
motsvarande värde i kapital – 120 mnkr. För att göra det möjligt utan att det uppstår för stora 
transaktionskostnader vid överförande av mark till nytt bolag används befintliga Timrå Invest AB för 
den gemensamma bolagskonstruktionen Torsboda Syd och Nord ligger kvar i bolaget som 
marktillgång och får ett nytt namn: Torsboda Industrial Park AB. Timrå kommun återtar kapital, lån 
och mark som inte används till industriparken och för över till ett nyskapat bolag. För ändamålet har 
ett bolag förvärvats av Bolagsstiftarna AB som döps om till Timrå Invest AB. Timrå förlorar eller 
tillför inget kapital i förändringen och transaktionskostnaderna har beaktats och legat till grund för 
Sundsvalls kapitalinsats i den nya bolagsstrukturen. 
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861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 31 23 

 
 
Genom samverkan har på det sättet Sundsvall skapat en marktillgång för en stor energiintensiv 
etablering som kommunen inte har haft tillgång till inom den egna geografin. Timrå kommun har 
kapitaliserat ett bolag som har kapital att fortsätta driva utveckling och förberedelser för en stor 
etablering. 
 
 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
 
 
Andreaz Strömgren 
Kommunchef



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-04-25 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 61 
Medfinansieringsavtal – ny trafikplats E4 Torsboda, Timrå kommun 
KS/2022:178 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Godkänna medfinansieringsavtalet och garantera en medfinansiering på ca: 150 mnkr. 
 

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

 
3. Medfinansieringsavtalet åtgärd 3 – produktion av ny trafikplats - gäller under förutsättning att 

detaljplan för industriverksamhetdetaljplan för Torsboda 1:2 m.fl vinner laga kraft. Åtgärd 1 
och 2 – vägplan och produktion av bygghandlingar - kan påbörjas innan detaljplan vunnit 
laga kraft. 

 
4. Medfinansieringsavtalet gäller under förutsättning att Trafikverket fattar likalydande beslut. 

 
5. Uppdra som tillägg till ägardirektiv till Timrå Invest AB att tillämpa och uppfylla villkoren i 

avtalet i fortsatt arbete med att iordningställa Torsboda industripark för etablering av 
energiintensiv verksamhet med många tusen arbetstillfällen. 
 

6. Uppdra till ägarombudet för Timrå Invest AB att överlämna beslut med avseende på punkt 5. 
ovan till årsstämman för bolaget. 

 
7. Inriktningen på fortsatt samverkan med Sundsvalls kommun i gemensam bolagsstruktur ska 

vara att ägarna solidariskt delar ansvaret för medfinansiering/finansiering av trafikplatsens 
genomförande enligt avtalets bedömda summa om 150 mnkr om den inte inryms i sin helhet 
i nationell/regional plan. Kostnaden ska i så fall överföras på ansvarig exploatör i och med 
markförsäljning. 

____ 

Ärendet 
Arbetet fortgår med ett samhällsbyggande för ett växande Timrå och Sundsvallsregionen samverkar 
för en riktigt stor etablering med flera tusen arbetstillfällen. Parallellt med att fördjupade 
samverkansformer med Sundsvalls kommun bereds ska detaljplan för området upprättas. För att 
godkänna detaljplan har Trafikverket krävt ett medfinansieringsavtal med Timrå kommun för ny 
trafikplats vid E4 Torsboda. Ärendet om antagande av ny detaljplan förutsätter därför beslut om 
medfinansieringsavtal. Detaljplanens inriktning  på markanvändningen kräver en fungerande 
trafikplats vid E4:a. Avtalet reglerar finansieringen och kommunens skyldigheter om trafikplatsen 
inte kommer till stånd. Avtalet ska därför gälla i sin helhet endast om detaljplanen vinner laga kraft 
och detaljplanen ska i sin tur upphävas om inte trafikplatsen byggs.  Detaljplan och 
medfinansieringsavtal utgör i sin tur nödvändiga förutsättningar för att kunna fortsätta 
exploateringen av marken i Torsboda för stora etableringar inom energiintensiv verksamhet som 
skapar förutsättningar för flera tusen arbetstillfällen i regionen. Medfinansiering av trafikplats sker 
endast till den del av kostnaden som inte inryms inom den nationella regionala infrastrukturplanen. 



Protokollsutdrag 
2 

 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-04-25 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Om kommunen behöver finansiera hela eller delar av trafikplatsen är avsikten att överföra kostnaden 
på exploatör vid försäljning. Åtaganden för genomförandet av detaljplanen och 
medfinansieringsavtalet ska följa med i den organisationsstruktur som förväntas verka för och 
genomföra den stora etableringen. Nya samverkansstrukturer med Sundsvall i bolagsform tar därmed 
över ansvaret och åtagandet för avtalet. Om samverkansstrukturen av någon anledning inte fungerar 
eller om ingen etablering kommer till, kan Timrå kommun välja att upphäva planen istället för att 
genomföra medfinansieringsplanens avsikter. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Verksamhetsplan  och budget 2022-2024, uppdrag Samhällsbyggande för ett växande Timrå 
(KS/2021:183) KF § 127 2021-06-14. 
 
Uppdrag inriktning och samverkansform för energiintensiv etablering (KS/2022:75) KF § 72 2022-03-
28 
 
Ärendet hänger ihop med och hanteras parallellt med Torsboda 1:2 m.fl - Detaljplan för fastigheten 
(KS/2021:342) 
 
Beslutsunderlag 
Medfinansieringsavtal – ny trafikplats E4 Torsboda, Timrå kommun – Trafikverket 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Timrå Invest AB 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



 
 
 

 

 

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



 
 
 

 

 

Vilken/vilka av kommunens övergripande mål anser förvaltningen 
överensstämmer med ärendet och är i enlighet med kommunens vision 2025? 
 
Tillväxt 
Kommentar: Timrå kommun och Västernorrland växer för lite. 100.000 personer till kommer att flytta 
till Norr- och Västerbotten och storstadsregionerna i söder kommer att fortsätta att växa. Det innebär 
befolkningsminskning i Västernorrland fram till 2040, sämre skatteunderlag och nedskärningar i 
välfärd och offentlig service. För att hejda denna utveckling krävs en riktigt stor etablering med många 
arbetstillfällen. Den medelstora kommunen Timrå måste samverka med andra kommuner för att fäven 
fortsatt erbjuda ett riktigt starkt alternativ för en sådan etablering. 
 
 
Service  
Kommentar: Inte relevant 
 
 
Livsmiljö 
Kommentar: En stor etablering förbättrar attraktiviteten för hela Västernorrland. 
 
 
Medarbetaren 
Kommentar: Nya samverkans- och organisationsformer krävs för att kontinuerligt kunna arbeta med 
denna fråga. Varaktig organisation är nödvändigt då befintlig organisation inte själv kan organisera, 
kraftsamla och forma ett sådant erbjudande. 
 
 
Ekonomi 
Kommentar: En bolagssamverkan innebär att Timrå kommun kan växla tillgång mot kapital och dela 
risktagandet med andra kommuner. Finansiellt är det nödvändigt för att Timrå kommun ska kunna ta 
kostnader för industriinfrastruktur som krävs för att locka till sig en stor etablering. Kostnaden kan 
täckas av framtida intäkter vid försäljning till ett etablerande företag. 
 
 
Om inte, motivera varför beslutet ska tas; 
      
 
 
Namn Andreaz Strömgren   Förvaltning Kommunledningksontoret 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 173 
Bolagsordning för Torsboda Industrial Park AB 
KS/2022:244 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Fastställa bolagsordningen för Torsboda Industrial Park AB. 
 

2. Utse Timrå kommuns representanter i bolagets styrelse och ägarombud genom särskilt 
valärende. 
 

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

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

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

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har 2022-03-28, § 34,  särskilt prioriterat att inrikta och prioritera fortsatt arbete 
med uppdraget Samhällsbyggande för ett växande Timrå för att möjliggöra en etablering av en 
storskalig energiintensiv industri med tusentals arbetstillfällen. I ärendet uppdrog 
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att formalisera samverkan med Sundsvall kommun och 
återkomma med förslag till gemensam bolagsstruktur för fortsatt utveckling av Torsboda för 
industrietablering. 
 
För att Timrå och Sundsvall ska kunna erbjuda goda förutsättningar för en större etablering behövs 
ett gemensamt bolag. Då skatteeffekterna blir för kostsamma med att flytta marken i Torsboda till ett 
nytt bolag är den rimliga lösningen att behålla nuvarande Timrå Invest AB, släppa in Sundsvall som 
delägare på 50 % och att Timrå kommun öppnar ett nytt aktiebolag för de satsningar och 
utvecklingsprojekt som ska fortsätta bedrivas i ett av Timrå kommun helägt bolag under namnet 
Timrå Invest AB. I det bolaget fortsätter kommunen att bedriva allt utvecklingsarbete som inte har en 
direkt koppling till marken i Torsboda syd och nord. 
 
I detta ärende fastställs bolagsordning för det gemensamt ägda bolaget med Sundsvall. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige har 2022-03-28, § 34, i ärende 
Inriktning och uppdrag samverkansform för energiintensiv  etablering 
KS/2022:75, uppdragit till kommunstyrelsen att formalisera samverkan med Sundsvall i bolagsform 
och återkomma med förslag till bolagsstruktur 
 



Protokollsutdrag 
2 

 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Verksamhetsplan  och budget 2022-2024, uppdrag Samhällsbyggande för ett växande Timrå 
(KS/2021:183) KF § 127 2021-06-14. 
 
Beslutsunderlag 
Bolagsordning Torsboda Industrial Park AB_220429_final 
Samverkansformer för energiintensiv etablering 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Sundsvall kommun 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Andreaz Strömgren 2022-05-08 KS/2022:244 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 31 23 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Bolagsordning för Torsboda Industrial Park AB 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Fastställa bolagsordningen för Torsboda Industrial Park AB. 
 

2. Utse Timrå kommuns representanter i bolagets styrelse och ägarombud genom särskilt 
valärende. 
 

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

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

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

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har 2022-03-28, § 34,  särskilt prioriterat att inrikta och prioritera fortsatt arbete 
med uppdraget Samhällsbyggande för ett växande Timrå för att möjliggöra en etablering av en 
storskalig energiintensiv industri med tusentals arbetstillfällen. I ärendet uppdrog 
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att formalisera samverkan med Sundsvall kommun och 
återkomma med förslag till gemensam bolagsstruktur för fortsatt utveckling av Torsboda för 
industrietablering. 
 
För att Timrå och Sundsvall ska kunna erbjuda goda förutsättningar för en större etablering behövs 
ett gemensamt bolag. Då skatteeffekterna blir för kostsamma med att flytta marken i Torsboda till ett 
nytt bolag är den rimliga lösningen att behålla nuvarande Timrå Invest AB, släppa in Sundsvall som 
delägare på 50 % och att Timrå kommun öppnar ett nytt aktiebolag för de satsningar och 
utvecklingsprojekt som ska fortsätta bedrivas i ett av Timrå kommun helägt bolag under namnet 
Timrå Invest AB. I det bolaget fortsätter kommunen att bedriva allt utvecklingsarbete som inte har en 
direkt koppling till marken i Torsboda syd och nord. 
 
I detta ärende fastställs bolagsordning för det gemensamt ägda bolaget med Sundsvall. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige har 2022-03-28, § 34, i ärende 
Inriktning och uppdrag samverkansform för energiintensiv  etablering 
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Bolagsordning för Torsboda Industrial Park Aktiebolag  
(tidigare Timrå Invest AB) 

Org. nr 556415-5231 
Godkänd av kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun 2022-XX-XX 

Godkänd av kommunfullmäktige i Timrå kommun 2022-XX-XX 

Antagen av bolagsstämma 2022-XX-XX 

 

§ 1 Firma 

Bolagets firma är Torsboda Industrial Park Aktiebolag. 

§ 2 Säte 

Styrelsen ska ha sitt säte i Timrå kommun.  

§ 3 Verksamhetsföremål 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, äga, sälja, bebygga och förvalta 
fastigheter för näringslivets behov och infrastruktur för tillväxt inom Sundsvallsregionen. Vid 
försäljning av fastigheter ska bolaget upprätta en lämplig bolagsstruktur.  

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet  

Bolaget ska attrahera industriell verksamhet till Sundsvallsregionen, genom att driva och 
utveckla Torsboda industripark utifrån allmänintresset.  

§ 5 Befogenhetsbegränsningar 

Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsade villkor som skulle ha 
gällt för det fall bolagets verksamhet istället utförts i kommunal regi. Detta innebär att bolaget 
kontinuerligt ska säkerställa att det agerar väl inom ramen för det kommunala ändamålet med 
bolagets verksamhet (den kommunala kompetensen) samt med efterlevnad av de 
befogenhetsbegränsande principer som reglerar den kommunala förvaltningen. 

Bolaget äger endast göra avsteg från nämnda principer i den utsträckning författningsreglerade 
undantag medger.  

§ 6 Fullmäktiges ställningstagande  

Bolaget ska inhämta kommunfullmäktige i Sundsvalls och Timrå kommun ställningstagande 
innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.  

§ 7 Aktiekapital 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst en miljon (1 000 000) kronor och högst fyra miljoner 
(4 000 000) miljoner kronor. 

§ 8 Antal aktier 

I bolaget ska finnas lägst tusen (1 000) aktier och högst fyra tusen (4 000) aktier. 
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§ 9 Styrelsen 

Styrelsen ska bestå av lägst sex (6) och högst tolv (12) ledamöter samt max fyra (4) suppleanter 
varav kommunfullmäktige i Sundsvall och Timrå kommun, utser vardera hälften av 
ledamöterna.  

Styrelsens ordförande utses av kommunfullmäktige i Timrå kommun.                                               
Styrelsens vice ordförande utses av kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun. 

Styrelsen utses enligt föregående för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast 
efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer 
efter nästa val till kommunfullmäktige.  

Styrelsen är beslutsför, om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande där 
respektive kommun är representerade till 50 % vardera. 

§ 10 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning, utses av bolagsstämman en (1) revisor.  

Revisorns uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman som hålls under fjärde 
räkenskapsåret efter revisorsvalet.  

§ 11 Lekmannarevisorer 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Sundsvall 
och Timrå utse vardera en (1) lekmannarevisor med suppleant. 

§ 12 Kallelse till ordinarie bolagsstämma  

Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske genom brev med posten, alternativ e-post till 
aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 

§ 13 Representant på bolagsstämman 

Kommunfullmäktige i Sundsvall och Timrå ska vardera utse en representant, som ska företräda 
respektive kommuns aktieinnehav på bolagsstämman. 

Representanten utses för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det 
val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa 
val till kommunfullmäktige.  

§ 14 Ärende på ordinarie bolagsstämma  

Ordinarie bolagsstämma hålls en gång om året. På denna bolagsstämma ska följande ärenden 
förekomma till behandling: 

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Val av protokollsjusterare 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
6. Godkännande av dagordning 
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7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas 
granskningsrapport 
8. Beslut om 
a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och 
koncernbalansräkningen 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
9. Fastställande av arvoden för styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter 
10. I förekommande fall, val av revisor 
11. Anteckning om kommunfullmäktige i Sundsvall och Timrå val av styrelseledamöter, 
suppleanter, ordförande och vice ordförande i styrelsen samt lekmannarevisorer jämte 
suppleant 
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman att besluta enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen 
 
§ 15 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 

§ 16 Rösträtt 

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av hen företrädda aktier utan 
begräsning i röstetalet.  

§ 17 Kommunstyrelsens rätt till insyn 

Kommunstyrelsen i Sundsvalls och Timrå kommun äger rätt att när som helst ta del av 
bolagets räkenskaper och övriga handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och dess 
verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möts på grund av författningsreglerad 
sekretess. 

§ 18 Firmateckning  

Styrelsen få inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant 
bemyndigande får endast avse två personer i förening. VD äger därutöver rätt att teckna 
bolagets firma beträffande löpande förvaltning.  

§ 19 Utdelning 

Aktierna medför inte rätt till utdelning. Eventuell vinst i bolaget ska i den mån den inte 
reserveras helt användas för att främja bolagets syfte. 

§ 20 Hembud  

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genast 
hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av 
aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den 
betingade köpeskillingen. 

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till 
bolagets aktieägare med anmodan till den som önskar använda sig av hembudsrätten att 
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skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos 
styrelsen om akties övergång.  

Lösningsrätten ska enbart kunna utnyttjas för samtliga hembjudna aktier. Om flera 
hembudsberättigande anmäler sig ska aktierna så långt det är möjligt fördelas mellan de 
lösningsberättigade i förhållande till deras aktieinnehav i bolaget. Återstående aktier fördelas 
genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius 
publicus.  

 

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet 
motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom 
en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.  

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte 
erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.  

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då 
lösningsanspråket framställdes hos bolaget.  

§ 21 Likvidation 

Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar utskiftas bland aktieägarna. 

§ 22 Ändring av bolagsordning  

Denna bolagsordning får inte ändras utan medgivande av kommunfullmäktige i Sundsvall och 
Timrå. 
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 Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
Samverkansformer för energiintensiv etablering 

Kommunfullmäktige har under två år gett hela kommunkoncernen i uppdrag att arbeta med 
uppdraget Samhällsbyggande för ett växande Timrå. Uppdraget har dels syftat till att ställa om 
förvaltningsorganisationen och dess arbetssätt för att möjliggöra en ökad tillväxt, dels till att faktiskt 
producera fler bostäder och nya verksamhetsområden för både bostäder och verksamhetslokaler. 
Under 2021 har stora delar av uppdraget utförts enligt plan. Dock har både ökad inflyttning och 
lägre arbetslöshet uteblivit som önskvärda samhällseffekter. 
 
Under 2021 har Timrå kommun i nära samverkan med Sundsvalls kommun och övriga kommuner i 
Sundsvallsregionen deltagit i kampen om Northvolt och Volvos nya gigafabrik. En sådan etablering 
skulle ha skapat ca: 2.500 nya arbetstillfällen, med betydande effekter på övrig arbetsmarknad. 
Sammantaget skulle den ha medfört en inflyttning till arbetsmarknadsregionen på ca: 13.000 nya 
invånare. 
 
Northvolt och Volvo kommer inte lägga sin nya anläggning i Sundsvallsregionen. Torsboda föll på 
målsnöret men har varit med som ett av de absolut hetaste slutliga alternativen. Platsens styrka bygger 
på att tillräcklig markyta finns, med god elförsörjning av förnyelsebar energi från vatten och vind, 
tillsammans med fungerande och befintlig infrastruktur i form av europaväg, flyg, hamn/logistikpark 
och järnväg. Torsbodaområdet är även på väg att detaljplaneras. En ny detaljplan som medger 
energiintensiv industri i denna storleksordning kan vara antagen av Timrå kommun i april 2022. 
 
Timrå och Sundsvallsregionen har visat att vi klarar av att arbeta med en stor industrietablering med 
denna inriktning och karaktär, samt att främja nödvändiga investeringar i samhällsinfrastrukturen 
för att klara av den tillväxt som en sådan etablering medför. Inte minst har Sundsvall och Timrå 
kommuner visat att de kan samverka som en stark kommun och verka tillsammans med en hel 
arbetsmarknadsregion. Erbjudandet uppfattas av marknadens aktörer som mycket starkt, även om det 
inte räckte ända fram för Northvolt och Volvo. Det finns en tillräcklig markreserv för produktion av 
bostäder, arbetsmarknadsregionen är väl utformad för att kompetensförsörja tillverkningsindustri och 
kompetensförsörjningen kan riktas om och kraftsamla för att bemanna en batterifabrik med tusentals 
nya arbetstillfällen. 
 
Kommunledningskontoret har som utgångspunkt för verksamhetsplan och budget 2023-2025 
beräknat skatteeffekter av en riktigt stor etablering. Baserat på exemplet Northvolt och Volvo skulle 
en sådan kunna innebära ökade skatteintäkter på motsvarande +105 till +229 mnkr för Timrå med 
variation beroende på befolkningsökningens storlek (7000-13000 invånare) och hur stor andel som 
bosätter sig i Timrå i förhållande till övriga Sundsvallsregionen (20-25 %). Sammantaget bedömer 
kommunledningskontoret att satsningen på en etablering är väl värd prioritering och gemensamma 
ansträngningar inom den funktionella arbetsmarknadsregionen. 
 
Om det inte sker en större etablering kommer Västernorrland att fortsätta minska sin befolkning till 
2040, enligt SCB:s senaste bedömning den största befolkningsmässiga minskningen av alla regioner i 
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Sverige. Timrå kommer att drabbas och andelen av befolkningen som förvärvsarbetar kommer att 
sjunka i antal i förhållande till barn och unga samt pensionärer. Enligt upprättade 
planeringsförutsättningar kommer gruppen +80 år att öka med 55 % fram till 2030. Arbetslösheten 
har ökat mer i Timrå än i övriga kommuner i Västernorrland och ligger nu kvar på en hög nivå i 
förhållande till riket. Sammantaget kommer det att innebära att kommunen behöver göra omfattande 
besparingar inom flera välfärdsområden och snarare avveckla verksamhet än att investera i nya 
verksamhetslokaler för såväl förskola, skola som äldreboenden. Det är verksamhetsmässigt 
nödvändigt med befolkningstillväxt och fler arbetstillfällen med fler förvärvsarbetande för att säkra 
en god kvalitet och förnyelse inom hela välfärdsområdet. 
 
Även om Torsboda var med i slutstriden för etablering av en ny batterifabrik för Northvolt och 
Volvo, finns det insatser som ytterligare kan förbättra möjligheten att få till en etablering. Det har 
visat sig i processen att platsen skulle kunna vara mer förberedd för ändamålet. Det gäller såväl 
lagakraftvunnen detaljplan som markförvärv av intilliggande områden på norra sidan av E4. Även 
väganslutning, kraftledningens dragning, viss teknisk försörjning med exempelvis kyla och 
förberedande markarbeten har nämnts som ytterligare insatsområden som hade kunnat förberedas 
ytterligare och främjat valet av Timrå-Sundsvall. 
 
Det kommer att byggas ca: 40 batterifabriker i Europa den kommande 10 åren för att förse 
fordonsindustrin med batterier. Med tillgång på yta, förnyelsebar el till ett av Europas lägsta pris och 
god infrastruktur är Torsboda kanske en av Sveriges lämpligaste platser för en sådan etablering. 
Bedömningen bekräftas av både Business Sweden, som arbetar nationellt med dessa stora etableringar, 
och E.on, som äger elnät och konkurrerar nationellt och internationellt på elnätsmarknaden. Det är 
dock hård konkurrens och flera andra regioner förbereder motsvarande satsningar för att locka till 
sig nästa batteritillverkare. 
 
För att fortsätta förbereda platsen, arbeta med etableringsfrämjande åtgärder i Sundsvallsregionen och 
vara en aktiv part i försäljningen till andra intressenter föreslår kommunledningskontoret i 
samverkan med Sundsvalls kommunstyrelsekontor en formalisering av kommunernas 
samverkansmodell. Den har hittills skett i lös projektform, utan samlade resurser och med begränsad 
förmåga att ytterligare förbereda platsen för etablering. Den mest framkomliga vägen för fortsatt 
samverkan bedöms vara en gemensam bolagsstruktur. 
 
MAQS advokatbyrå har på uppdrag av Timrå Invest utrett lämpliga samverkansformer. En gemensam 
bolagsstruktur bedöms vara den mest framkomliga vägen att samverka på för att dela risk, skapa 
kapital för fortsatt utvecklingsarbete och för att i förlängningen sälja en potentiell tillgång till en 
framtida intressent. 
 
Det finns fördelar med att paketera Torsboda industriområde med mark, kommande detaljplan och 
förutsättningar i gemensam bolagstruktur. Bolagsstyrelsen ansvarar för den operativa styrningen men 
kommunfullmäktige i bägge kommunerna agerar ägare och anger bolagsordning och ägardirektiv. 
Genom att paketera befintliga tillgångar i bolagsstruktur kan det även kapitaliseras genom Sundsvalls 
förvärv av bolagsandelar. Det samlade kapitalet i bolaget kan användas för att fortsätta förbereda 
platsen för etableringen. Genom förädling av platsen med lagakraftvunnen detaljplan, bättre 
infrastruktur och påbörjad markberedning ökar även försäljningspriset. Kommunerna delar på risken 
men delar även på avkastningen vid en framtida försäljning. Det är även skattetekniskt fördelaktigt 
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för en intressent att förvärva ett bolag med marktillgångar vid en framtida etablering, i jämförelse 
med att bara köpa marken för ändamålet. 
 
Kommunledningskontoret har tillgodosett kommunfullmäktiges inriktning i uppdraget för ny 
bolagsstruktur.  Följande inriktning har säkerställts i bolagsbildningsprocessen: 

 Ett 50/50 fördelat ägande mellan kommunerna 
 Ordförandepost för Timrå kommun som går in med den mark som behövs för etapp ett av 

industriområdet och som har det geografiska områdesansvaret, med vice ordförandeposten 
från Sundsvalls kommun 

 Inriktningen är att paketera både Torsboda syd och nord i en bolagsstruktur och förädla 
platsen för vidare försäljning av hela eller delar av bolaget 

 Nedlagda kommunala medel och tillgångar i arbetet med att förbereda platsen för en 
etablering ska täckas vid en framtida försäljning 

 Kommunfullmäktiges beslut att medfinansiera trafikplats vid Torsboda har via tilläggsavtal  
till aktieägaravtalet säkerställt ett solidariskt ansvarstagande för medfinansieringen mellan 
Timrå och Sundsvalls kommuner genom det bildade bolaget 

 I anslutning till bolagsbildningen har ett samverkansavtal upprättats där bolaget samverkar 
med de angränsande kommunala organisationerna i närområdet kring Torsboda för att 
paketera och marknadsföra platsen för framtida etableringar samt att agera tillsammans med 
hela Sundsvallsregionen för att förstärka vårt regionala erbjudande 

 
Beslutet ligger i linje med kommunfullmäktiges uttalade vilja att prioritera arbetet med energiintensiv 
etablering med flera tusen arbetstillfällen. Det gemensamma bolaget blir de bägge 
kommunorganisationernas främsta instrument för att lyckas med det arbetet. Beslutet om 
bolagsbildning följer av kommunfullmäktiges inriktningsbeslut att Torsboda markområde och 
kommunens elkapacitet ska prioriteras för att främja en sådan etablering. 
 
Timrå går in med mark och Sundsvall med kapital. Principen för överenskommelse om 
bolagsbildning har varit att dela på risk samt att dela på vinst. Utgångspunkten har varit en 
marknadsmässig prövning av markens värde, vid föregående etablering, och att Sundsvall går in med 
motsvarande värde i kapital – 120 mnkr. För att göra det möjligt utan att det uppstår för stora 
transaktionskostnader vid överförande av mark till nytt bolag används befintliga Timrå Invest AB för 
den gemensamma bolagskonstruktionen Torsboda Syd och Nord ligger kvar i bolaget som 
marktillgång och får ett nytt namn: Torsboda Industrial Park AB. Timrå kommun återtar kapital, lån 
och mark som inte används till industriparken och för över till ett nyskapat bolag. För ändamålet har 
ett bolag förvärvats av Bolagsstiftarna AB som döps om till Timrå Invest AB. Timrå förlorar eller 
tillför inget kapital i förändringen och transaktionskostnaderna har beaktats och legat till grund för 
Sundsvalls kapitalinsats i den nya bolagsstrukturen. 
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Genom samverkan har på det sättet Sundsvall skapat en marktillgång för en stor energiintensiv 
etablering som kommunen inte har haft tillgång till inom den egna geografin. Timrå kommun har 
kapitaliserat ett bolag som har kapital att fortsätta driva utveckling och förberedelser för en stor 
etablering. 
 
 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
 
 
Andreaz Strömgren 
Kommunchef



 
 
 

 

 

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



 
 
 

 

 

Vilken/vilka av kommunens övergripande mål anser förvaltningen 
överensstämmer med ärendet och är i enlighet med kommunens vision 2025? 
 
Tillväxt 
Kommentar: Timrå kommun och Västernorrland växer för lite. 100.000 personer till kommer att flytta 
till Norr- och Västerbotten och storstadsregionerna i söder kommer att fortsätta att växa. Det innebär 
befolkningsminskning i Västernorrland fram till 2040, sämre skatteunderlag och nedskärningar i 
välfärd och offentlig service. För att hejda denna utveckling krävs en riktigt stor etablering med många 
arbetstillfällen. Den medelstora kommunen Timrå måste samverka med andra kommuner för att fäven 
fortsatt erbjuda ett riktigt starkt alternativ för en sådan etablering. 
 
 
Service  
Kommentar: Inte relevant 
 
 
Livsmiljö 
Kommentar: En stor etablering förbättrar attraktiviteten för hela Västernorrland. 
 
 
Medarbetaren 
Kommentar: Nya samverkans- och organisationsformer krävs för att kontinuerligt kunna arbeta med 
denna fråga. Varaktig organisation är nödvändigt då befintlig organisation inte själv kan organisera, 
kraftsamla och forma ett sådant erbjudande. 
 
 
Ekonomi 
Kommentar: En bolagssamverkan innebär att Timrå kommun kan växla tillgång mot kapital och dela 
risktagandet med andra kommuner. Finansiellt är det nödvändigt för att Timrå kommun ska kunna ta 
kostnader för industriinfrastruktur som krävs för att locka till sig en stor etablering. Kostnaden kan 
täckas av framtida intäkter vid försäljning till ett etablerande företag. 
 
 
Om inte, motivera varför beslutet ska tas; 
      
 
 
Namn Andreaz Strömgren   Förvaltning Kommunledningksontoret 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 174 
Ägardirektiv för Torsboda Industrial Park AB 
KS/2022:245 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Fastställa ägardirektiv för Torsboda Industrial Park AB. 
 

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

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

 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har 2022-03-28, § 34, särskilt prioriterat att inrikta och prioritera fortsatt arbete 
med uppdraget Samhällsbyggande för ett växande Timrå för att möjliggöra en etablering av en 
storskalig energiintensiv industri med tusentals arbetstillfällen. I ärendet uppdrog 
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att formalisera samverkan med Sundsvall kommun och 
återkomma med förslag till gemensam bolagsstruktur för fortsatt utveckling av Torsboda för 
industrietablering. 
 
För att Timrå och Sundsvall ska kunna erbjuda goda förutsättningar för en större etablering behövs 
ett gemensamt bolag. Då skatteeffekterna blir för kostsamma med att flytta marken i Torsboda till ett 
nytt bolag är den rimliga lösningen att behålla nuvarande Timrå Invest AB, släppa in Sundsvall som 
delägare på 50 % och att Timrå kommun öppnar ett nytt aktiebolag för de satsningar och 
utvecklingsprojekt som ska fortsätta bedrivas i ett av Timrå kommun helägt bolag under namnet 
Timrå Invest AB. I det bolaget fortsätter kommunen att bedriva allt utvecklingsarbete som inte har en 
direkt koppling till marken i Torsboda syd och nord. 
 
I detta ärende fastställs ägardirektivet för det gemensamt ägda bolaget med Sundsvall. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige har 2022-03-28, § 34, i ärende 
Inriktning och uppdrag samverkansform för energiintensiv  etablering 
KS/2022:75, uppdragit till kommunstyrelsen att formalisera samverkan med Sundsvall i bolagsform 
och återkomma med förslag till bolagsstruktur 
 
Verksamhetsplan  och budget 2022-2024, uppdrag Samhällsbyggande för ett växande Timrå 
(KS/2021:183) KF § 127 2021-06-14. 
 
Beslutsunderlag 
Ägardirektiv Torsboda Industrial Park AB_220429_final 
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 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Samverkansformer för energiintensiv etablering 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Sundsvall kommun 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Andreaz Strömgren 2022-05-08 KS/2022:245 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 31 23 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Ägardirektiv för Torsboda Industrial Park AB 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Fastställa ägardirektiv för Torsboda Industrial Park AB. 
 

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

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

 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har 2022-03-28, § 34,  särskilt prioriterat att inrikta och prioritera fortsatt arbete 
med uppdraget Samhällsbyggande för ett växande Timrå för att möjliggöra en etablering av en 
storskalig energiintensiv industri med tusentals arbetstillfällen. I ärendet uppdrog 
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att formalisera samverkan med Sundsvall kommun och 
återkomma med förslag till gemensam bolagsstruktur för fortsatt utveckling av Torsboda för 
industrietablering. 
 
För att Timrå och Sundsvall ska kunna erbjuda goda förutsättningar för en större etablering behövs 
ett gemensamt bolag. Då skatteeffekterna blir för kostsamma med att flytta marken i Torsboda till ett 
nytt bolag är den rimliga lösningen att behålla nuvarande Timrå Invest AB, släppa in Sundsvall som 
delägare på 50 % och att Timrå kommun öppnar ett nytt aktiebolag för de satsningar och 
utvecklingsprojekt som ska fortsätta bedrivas i ett av Timrå kommun helägt bolag under namnet 
Timrå Invest AB. I det bolaget fortsätter kommunen att bedriva allt utvecklingsarbete som inte har en 
direkt koppling till marken i Torsboda syd och nord. 
 
I detta ärende fastställs ägardirektivet för det gemensamt ägda bolaget med Sundsvall. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige har 2022-03-28, § 34, i ärende 
Inriktning och uppdrag samverkansform för energiintensiv  etablering 
KS/2022:75, uppdragit till kommunstyrelsen att formalisera samverkan med Sundsvall i bolagsform 
och återkomma med förslag till bolagsstruktur 
 
Verksamhetsplan  och budget 2022-2024, uppdrag Samhällsbyggande för ett växande Timrå 
(KS/2021:183) KF § 127 2021-06-14. 
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Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Andreaz Strömgren 2022-05-08 KS/2022:245 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 31 23 

 
Beslutsunderlag 
Ägardirektiv Torsboda Industrial Park AB_220429_final 
Samverkansformer för energiintensiv etablering 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Sundsvall kommun 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
 
 
Andreaz Strömgren 
Kommunchef



Torsboda Industrial Park AB – Bolagsspecifikt ägardirektiv 
Ägardirektiv avseende Torsboda Industrial Park AB antagna av kommunfullmäktige i Sundsvall 
2022-XX-XX § XX och kommunfullmäktige i Timrå 2022-XX-XX § XX samt fastställda av 
bolagsstämma i Torsboda Industrial Park AB 2022-XX-XX. 

Ägardirektiv för Torsboda Industrial Park AB utgör tillsammans med bolagsordningen, 
aktieägaravtal, etableringsstrategi, VD-instruktion och arbetsordning för styrelsen bolagets 
styrande dokument. 

Bakgrund 
Sundsvall och Timrå kommuner arbetade intensivt under sommar/höst 2021 med att attrahera 
etableringen av Northvolt/Volvo Cars batterifabrik. Som främsta konkurrensfördel stod 
tillgången på grön energi i kombination med mark i attraktivt läge, nära god infrastruktur. 
Batterifabriken valde att etablera sig i Göteborg, en kommun som arbetat intensivt sen 2017 då 
de förlorade slaget om Northvolt 1, med att vara bästa alternativ för Northvolts nästa 
batterifabrik. Vi behöver göra en liknande resa, fortsätta utveckla Torsboda Industrial Park och 
förbereda våra omkringliggande samhällen för en storskalig etablering. Vi är övertygade om att 
vi ökar möjligheterna att lyckas med detta genom att tillsammans äga Torsboda Industrial Park 
AB. Att Sundsvall och Timrå kommuner tillsammans väljer att äga Torsboda Industrial Park 
AB skapar en ökad tyngd och trovärdighet gentemot marknaden.     

Syfte med verksamheten  
Torsboda Industrial Park AB:s syfte är att skapa förutsättningar för etableringar av en 
industripark med företag som genererar lägst 2 000 - 4 000 arbetstillfällen.  

Verksamhetsdirektiv 
Uppdraget ska fortlöpa under den period som förverkligandet av Torsboda industripark pågår. 
Bolaget ska endast i begränsad omfattning långsiktigt äga och förvalta fastigheter/mark.  

Torsboda Industrial Park AB ska bidra till helhetssyn, god samverkan och ett effektivt 
samarbete med såväl de egna organisationerna som externa intressenter i syfte att etablera 
storskalig verksamhet. Bolaget ska också utveckla sitt samarbete med extern expertis inom 
området i vad frågor som kan ankomma på Bolaget.  

Marknadsföring och paketering av Torsboda Industripark 

- Intill dess att annat beslutas av ägarna så skall arbetet med att marknadsföra och sälja 
Torsboda Industripark ske inom ramen för överenskommen samverkan mellan: Härnösand-
, Sundsvall- och Timrå kommuner tillsammans med bolaget. 

- Styrning och ledning av försäljningsarbetet regleras genom separat överenskommelse och 
finansieras i en gemensam projektsatsning administrerad av bolaget. 

 

  



Ekonomiska direktiv  
Torsboda Industrial Park AB aktieägare ska säkerställa ett ekonomiskt handlingsutrymme som 
möjliggör investeringar för att exploatera Torsboda industripark.  

Finansiering av bolagets verksamhet sker genom kapitaltillskott eller lån. 

 

______________________________________ 
Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet beslutas av kommunfullmäktige i Sundsvall och 
Timrå kommun och därefter antas på bolagsstämman. Ägardirektivet gäller tills vidare.
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Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Andreaz Strömgren 2022-02-24 KS/2022:75 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 31 23 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
Samverkansformer för energiintensiv etablering 

Kommunfullmäktige har under två år gett hela kommunkoncernen i uppdrag att arbeta med 
uppdraget Samhällsbyggande för ett växande Timrå. Uppdraget har dels syftat till att ställa om 
förvaltningsorganisationen och dess arbetssätt för att möjliggöra en ökad tillväxt, dels till att faktiskt 
producera fler bostäder och nya verksamhetsområden för både bostäder och verksamhetslokaler. 
Under 2021 har stora delar av uppdraget utförts enligt plan. Dock har både ökad inflyttning och 
lägre arbetslöshet uteblivit som önskvärda samhällseffekter. 
 
Under 2021 har Timrå kommun i nära samverkan med Sundsvalls kommun och övriga kommuner i 
Sundsvallsregionen deltagit i kampen om Northvolt och Volvos nya gigafabrik. En sådan etablering 
skulle ha skapat ca: 2.500 nya arbetstillfällen, med betydande effekter på övrig arbetsmarknad. 
Sammantaget skulle den ha medfört en inflyttning till arbetsmarknadsregionen på ca: 13.000 nya 
invånare. 
 
Northvolt och Volvo kommer inte lägga sin nya anläggning i Sundsvallsregionen. Torsboda föll på 
målsnöret men har varit med som ett av de absolut hetaste slutliga alternativen. Platsens styrka bygger 
på att tillräcklig markyta finns, med god elförsörjning av förnyelsebar energi från vatten och vind, 
tillsammans med fungerande och befintlig infrastruktur i form av europaväg, flyg, hamn/logistikpark 
och järnväg. Torsbodaområdet är även på väg att detaljplaneras. En ny detaljplan som medger 
energiintensiv industri i denna storleksordning kan vara antagen av Timrå kommun i april 2022. 
 
Timrå och Sundsvallsregionen har visat att vi klarar av att arbeta med en stor industrietablering med 
denna inriktning och karaktär, samt att främja nödvändiga investeringar i samhällsinfrastrukturen 
för att klara av den tillväxt som en sådan etablering medför. Inte minst har Sundsvall och Timrå 
kommuner visat att de kan samverka som en stark kommun och verka tillsammans med en hel 
arbetsmarknadsregion. Erbjudandet uppfattas av marknadens aktörer som mycket starkt, även om det 
inte räckte ända fram för Northvolt och Volvo. Det finns en tillräcklig markreserv för produktion av 
bostäder, arbetsmarknadsregionen är väl utformad för att kompetensförsörja tillverkningsindustri och 
kompetensförsörjningen kan riktas om och kraftsamla för att bemanna en batterifabrik med tusentals 
nya arbetstillfällen. 
 
Kommunledningskontoret har som utgångspunkt för verksamhetsplan och budget 2023-2025 
beräknat skatteeffekter av en riktigt stor etablering. Baserat på exemplet Northvolt och Volvo skulle 
en sådan kunna innebära ökade skatteintäkter på motsvarande +105 till +229 mnkr för Timrå med 
variation beroende på befolkningsökningens storlek (7000-13000 invånare) och hur stor andel som 
bosätter sig i Timrå i förhållande till övriga Sundsvallsregionen (20-25 %). Sammantaget bedömer 
kommunledningskontoret att satsningen på en etablering är väl värd prioritering och gemensamma 
ansträngningar inom den funktionella arbetsmarknadsregionen. 
 
Om det inte sker en större etablering kommer Västernorrland att fortsätta minska sin befolkning till 
2040, enligt SCB:s senaste bedömning den största befolkningsmässiga minskningen av alla regioner i 
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Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Andreaz Strömgren 2022-02-24 KS/2022:75 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 31 23 

Sverige. Timrå kommer att drabbas och andelen av befolkningen som förvärvsarbetar kommer att 
sjunka i antal i förhållande till barn och unga samt pensionärer. Enligt upprättade 
planeringsförutsättningar kommer gruppen +80 år att öka med 55 % fram till 2030. Arbetslösheten 
har ökat mer i Timrå än i övriga kommuner i Västernorrland och ligger nu kvar på en hög nivå i 
förhållande till riket. Sammantaget kommer det att innebära att kommunen behöver göra omfattande 
besparingar inom flera välfärdsområden och snarare avveckla verksamhet än att investera i nya 
verksamhetslokaler för såväl förskola, skola som äldreboenden. Det är verksamhetsmässigt 
nödvändigt med befolkningstillväxt och fler arbetstillfällen med fler förvärvsarbetande för att säkra 
en god kvalitet och förnyelse inom hela välfärdsområdet. 
 
Även om Torsboda var med i slutstriden för etablering av en ny batterifabrik för Northvolt och 
Volvo, finns det insatser som ytterligare kan förbättra möjligheten att få till en etablering. Det har 
visat sig i processen att platsen skulle kunna vara mer förberedd för ändamålet. Det gäller såväl 
lagakraftvunnen detaljplan som markförvärv av intilliggande områden på norra sidan av E4. Även 
väganslutning, kraftledningens dragning, viss teknisk försörjning med exempelvis kyla och 
förberedande markarbeten har nämnts som ytterligare insatsområden som hade kunnat förberedas 
ytterligare och främjat valet av Timrå-Sundsvall. 
 
Det kommer att byggas ca: 40 batterifabriker i Europa den kommande 10 åren för att förse 
fordonsindustrin med batterier. Med tillgång på yta, förnyelsebar el till ett av Europas lägsta pris och 
god infrastruktur är Torsboda kanske en av Sveriges lämpligaste platser för en sådan etablering. 
Bedömningen bekräftas av både Business Sweden, som arbetar nationellt med dessa stora etableringar, 
och E.on, som äger elnät och konkurrerar nationellt och internationellt på elnätsmarknaden. Det är 
dock hård konkurrens och flera andra regioner förbereder motsvarande satsningar för att locka till 
sig nästa batteritillverkare. 
 
För att fortsätta förbereda platsen, arbeta med etableringsfrämjande åtgärder i Sundsvallsregionen och 
vara en aktiv part i försäljningen till andra intressenter föreslår kommunledningskontoret i 
samverkan med Sundsvalls kommunstyrelsekontor en formalisering av kommunernas 
samverkansmodell. Den har hittills skett i lös projektform, utan samlade resurser och med begränsad 
förmåga att ytterligare förbereda platsen för etablering. Den mest framkomliga vägen för fortsatt 
samverkan bedöms vara en gemensam bolagsstruktur. 
 
MAQS advokatbyrå har på uppdrag av Timrå Invest utrett lämpliga samverkansformer. En gemensam 
bolagsstruktur bedöms vara den mest framkomliga vägen att samverka på för att dela risk, skapa 
kapital för fortsatt utvecklingsarbete och för att i förlängningen sälja en potentiell tillgång till en 
framtida intressent. 
 
Det finns fördelar med att paketera Torsboda industriområde med mark, kommande detaljplan och 
förutsättningar i gemensam bolagstruktur. Bolagsstyrelsen ansvarar för den operativa styrningen men 
kommunfullmäktige i bägge kommunerna agerar ägare och anger bolagsordning och ägardirektiv. 
Genom att paketera befintliga tillgångar i bolagsstruktur kan det även kapitaliseras genom Sundsvalls 
förvärv av bolagsandelar. Det samlade kapitalet i bolaget kan användas för att fortsätta förbereda 
platsen för etableringen. Genom förädling av platsen med lagakraftvunnen detaljplan, bättre 
infrastruktur och påbörjad markberedning ökar även försäljningspriset. Kommunerna delar på risken 
men delar även på avkastningen vid en framtida försäljning. Det är även skattetekniskt fördelaktigt 
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för en intressent att förvärva ett bolag med marktillgångar vid en framtida etablering, i jämförelse 
med att bara köpa marken för ändamålet. 
 
Kommunledningskontoret har tillgodosett kommunfullmäktiges inriktning i uppdraget för ny 
bolagsstruktur.  Följande inriktning har säkerställts i bolagsbildningsprocessen: 

 Ett 50/50 fördelat ägande mellan kommunerna 
 Ordförandepost för Timrå kommun som går in med den mark som behövs för etapp ett av 

industriområdet och som har det geografiska områdesansvaret, med vice ordförandeposten 
från Sundsvalls kommun 

 Inriktningen är att paketera både Torsboda syd och nord i en bolagsstruktur och förädla 
platsen för vidare försäljning av hela eller delar av bolaget 

 Nedlagda kommunala medel och tillgångar i arbetet med att förbereda platsen för en 
etablering ska täckas vid en framtida försäljning 

 Kommunfullmäktiges beslut att medfinansiera trafikplats vid Torsboda har via tilläggsavtal  
till aktieägaravtalet säkerställt ett solidariskt ansvarstagande för medfinansieringen mellan 
Timrå och Sundsvalls kommuner genom det bildade bolaget 

 I anslutning till bolagsbildningen har ett samverkansavtal upprättats där bolaget samverkar 
med de angränsande kommunala organisationerna i närområdet kring Torsboda för att 
paketera och marknadsföra platsen för framtida etableringar samt att agera tillsammans med 
hela Sundsvallsregionen för att förstärka vårt regionala erbjudande 

 
Beslutet ligger i linje med kommunfullmäktiges uttalade vilja att prioritera arbetet med energiintensiv 
etablering med flera tusen arbetstillfällen. Det gemensamma bolaget blir de bägge 
kommunorganisationernas främsta instrument för att lyckas med det arbetet. Beslutet om 
bolagsbildning följer av kommunfullmäktiges inriktningsbeslut att Torsboda markområde och 
kommunens elkapacitet ska prioriteras för att främja en sådan etablering. 
 
Timrå går in med mark och Sundsvall med kapital. Principen för överenskommelse om 
bolagsbildning har varit att dela på risk samt att dela på vinst. Utgångspunkten har varit en 
marknadsmässig prövning av markens värde, vid föregående etablering, och att Sundsvall går in med 
motsvarande värde i kapital – 120 mnkr. För att göra det möjligt utan att det uppstår för stora 
transaktionskostnader vid överförande av mark till nytt bolag används befintliga Timrå Invest AB för 
den gemensamma bolagskonstruktionen Torsboda Syd och Nord ligger kvar i bolaget som 
marktillgång och får ett nytt namn: Torsboda Industripark AB. Timrå kommun återtar kapital, lån 
och mark som inte används till industriparken och för över till ett nyskapat bolag. För ändamålet har 
ett bolag förvärvats av Bolagsstiftarna AB som döps om till Timrå Invest AB. Timrå förlorar eller 
tillför inget kapital i förändringen och transaktionskostnaderna har beaktats och legat till grund för 
Sundsvalls kapitalinsats i den nya bolagsstrukturen. 
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 Andreaz Strömgren 2022-02-24 KS/2022:75 
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861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 31 23 

 
 
Genom samverkan har på det sättet Sundsvall skapat en marktillgång för en stor energiintensiv 
etablering som kommunen inte har haft tillgång till inom den egna geografin. Timrå kommun har 
kapitaliserat ett bolag som har kapital att fortsätta driva utveckling och förberedelser för en stor 
etablering. 
 
 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
 
 
Andreaz Strömgren 
Kommunchef



 
 
 

 

 

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



 
 
 

 

 

Vilken/vilka av kommunens övergripande mål anser förvaltningen 
överensstämmer med ärendet och är i enlighet med kommunens vision 2025? 
 
Tillväxt 
Kommentar: Timrå kommun och Västernorrland växer för lite. 100.000 personer till kommer att flytta 
till Norr- och Västerbotten och storstadsregionerna i söder kommer att fortsätta att växa. Det innebär 
befolkningsminskning i Västernorrland fram till 2040, sämre skatteunderlag och nedskärningar i 
välfärd och offentlig service. För att hejda denna utveckling krävs en riktigt stor etablering med många 
arbetstillfällen. Den medelstora kommunen Timrå måste samverka med andra kommuner för att fäven 
fortsatt erbjuda ett riktigt starkt alternativ för en sådan etablering. 
 
 
Service  
Kommentar: Inte relevant 
 
 
Livsmiljö 
Kommentar: En stor etablering förbättrar attraktiviteten för hela Västernorrland. 
 
 
Medarbetaren 
Kommentar: Nya samverkans- och organisationsformer krävs för att kontinuerligt kunna arbeta med 
denna fråga. Varaktig organisation är nödvändigt då befintlig organisation inte själv kan organisera, 
kraftsamla och forma ett sådant erbjudande. 
 
 
Ekonomi 
Kommentar: En bolagssamverkan innebär att Timrå kommun kan växla tillgång mot kapital och dela 
risktagandet med andra kommuner. Finansiellt är det nödvändigt för att Timrå kommun ska kunna ta 
kostnader för industriinfrastruktur som krävs för att locka till sig en stor etablering. Kostnaden kan 
täckas av framtida intäkter vid försäljning till ett etablerande företag. 
 
 
Om inte, motivera varför beslutet ska tas; 
      
 
 
Namn Andreaz Strömgren   Förvaltning Kommunledningksontoret 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 175 
Bolagsordning för timrå Invest AB (nuvarande Startplattan 193543 AB) 
KS/2022:248 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

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

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

 
3. Upphäva bolagsordning för Startplattan 193543 AB beslutade på delegation (KS DEL/2022 § 

25; KS § 257/17). 
 

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

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har 2022-03-28, § 34,  särskilt prioriterat att inrikta och prioritera fortsatt arbete 
med uppdraget Samhällsbyggande för ett växande Timrå för att möjliggöra en etablering av en 
storskalig energiintensiv industri med tusentals arbetstillfällen. I ärendet uppdrog 
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att formalisera samverkan med Sundsvall kommun och 
återkomma med förslag till gemensam bolagsstruktur för fortsatt utveckling av Torsboda för 
industrietablering. 
 
För att Timrå och Sundsvall ska kunna erbjuda goda förutsättningar för en större etablering behövs 
ett gemensamt bolag. Då skatteeffekterna blir för kostsamma med att flytta marken i Torsboda till ett 
nytt bolag är den rimliga lösningen att behålla nuvarande Timrå Invest AB, släppa in Sundsvall som 
delägare på 50 % och att Timrå kommun öppnar ett nytt aktiebolag för de satsningar och 
utvecklingsprojekt som ska fortsätta bedrivas i ett av Timrå kommun helägt bolag under namnet 
Timrå Invest AB. I det bolaget fortsätter kommunen att bedriva allt utvecklingsarbete som bedrivs av 
dagens Timrå Invest AB som inte har en direkt koppling till marken i Torsboda syd och nord. 
 
För att möjliggöra ett samgående utifrån kommunfullmäktiges beslut behöver ett nytt bolag skapas 
där övriga tillgångar i Timrå Invest AB – bland annat byggrätter samt mark vid flygplatsen och Y:et – 
förs över för fortsatt utveckling enligt ägarens direktiv och målbilder. För ändamålet har ett bolag 
förvärvats av Bolagsstiftarna AB. Avtal har upprättas och enkel bolagsordning skapats på delegation, 
villkorat med att ingen verksamhet för bedrivas i boolaget innan kommunfullmäktige beslutat om 
styrelse, ägardirektiv och bolagsordning. Bolagets styrelse har tillfälligt tillsats med tjänstepersoner 
och namngivits till BASCA Invest AB (Under namnändring Startplattan 193543 AB).  
Ingen verksamhet har bedrivits i bolaget förutom att struktur skapats för det framtida gemensamägda 
bolaget med Sundsvall. Kostnaden för bolagsbildningen uppgår till 25 tkr. 
 



Protokollsutdrag 
2 

 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige ska i detta ärende besluta om bolagsordning och ägardirektiv för det nya Timrå 
Invest AB, som ersätter det tillfälliga BASCA Invest AB och utse en politisk styrelse. Då kan 
marktillgångar överföras till det nya bolaget och verksamheten fortsätta att bedrivas. 
 
I detta ärende fastställs bolagsordning för det nya helägda bolaget Timrå Invest AB (tidigare 
Startplattan 193543 AB) 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige har 2022-03-28, § 34, i ärende 
Inriktning och uppdrag samverkansform för energiintensiv  etablering 
KS/2022:75, uppdragit till kommunstyrelsen att formalisera samverkan med Sundsvall i bolagsform 
och återkomma med förslag till bolagsstruktur 
 
Verksamhetsplan  och budget 2022-2024, uppdrag Samhällsbyggande för ett växande Timrå 
(KS/2021:183) KF § 127 2021-06-14). 
 
Struktur för förändrad bolagsbildning Timrå Invest AB och Sundsvalls kommun - BASCA Invest AB, 
(KS § 257/17 – KS DEL/2022 § 25). 
 
Beslutsunderlag 
Bolagsordning nya Timrå Invest AB 
Samverkansformer för energiintensiv etablering 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Sundsvall kommun 
 
Exp     /     2022 
 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Andreaz Strömgren 2022-05-08 KS/2022:248 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 31 23 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Bolagsordning för Timrå Invest AB (nuvarande Startplattan 193543 AB) 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

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

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

 
3. Upphäva bolagsordning för Startplattan 193543 AB beslutade på delegation (KS DEL/2022 § 

25; KS § 257/17). 
 

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

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har 2022-03-28, § 34,  särskilt prioriterat att inrikta och prioritera fortsatt arbete 
med uppdraget Samhällsbyggande för ett växande Timrå för att möjliggöra en etablering av en 
storskalig energiintensiv industri med tusentals arbetstillfällen. I ärendet uppdrog 
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att formalisera samverkan med Sundsvall kommun och 
återkomma med förslag till gemensam bolagsstruktur för fortsatt utveckling av Torsboda för 
industrietablering. 
 
För att Timrå och Sundsvall ska kunna erbjuda goda förutsättningar för en större etablering behövs 
ett gemensamt bolag. Då skatteeffekterna blir för kostsamma med att flytta marken i Torsboda till ett 
nytt bolag är den rimliga lösningen att behålla nuvarande Timrå Invest AB, släppa in Sundsvall som 
delägare på 50 % och att Timrå kommun öppnar ett nytt aktiebolag för de satsningar och 
utvecklingsprojekt som ska fortsätta bedrivas i ett av Timrå kommun helägt bolag under namnet 
Timrå Invest AB. I det bolaget fortsätter kommunen att bedriva allt utvecklingsarbete som bedrivs av 
dagens Timrå Invest AB som inte har en direkt koppling till marken i Torsboda syd och nord. 
 
För att möjliggöra ett samgående utifrån kommunfullmäktiges beslut behöver ett nytt bolag skapas 
där övriga tillgångar i Timrå Invest AB – bland annat byggrätter samt mark vid flygplatsen och Y:et – 
förs över för fortsatt utveckling enligt ägarens direktiv och målbilder. För ändamålet har ett bolag 
förvärvats av Bolagsstiftarna AB. Avtal har upprättas och enkel bolagsordning skapats på delegation, 
villkorat med att ingen verksamhet för bedrivas i boolaget innan kommunfullmäktige beslutat om 
styrelse, ägardirektiv och bolagsordning. Bolagets styrelse har tillfälligt tillsats med tjänstepersoner 
och namngivits till BASCA Invest AB (Under namnändring Startplattan 193543 AB). Ingen 
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Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Andreaz Strömgren 2022-05-08 KS/2022:248 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 31 23 

verksamhet har bedrivits i bolaget förutom att struktur skapats för det framtida gemensamägda 
bolaget med Sundsvall. Kostnaden för bolagsbildningen uppgår till 25 tkr. 
 
Kommunfullmäktige ska i detta ärende besluta om bolagsordning och ägardirektiv för det nya Timrå 
Invest AB, som ersätter det tillfälliga BASCA Invest AB och utse en politisk styrelse. Då kan 
marktillgångar överföras till det nya bolaget och verksamheten fortsätta att bedrivas. 
 
I detta ärende fastställs bolagsordning för det nya helägda bolaget Timrå Invest AB (tidigare 
Startplattan 193543 AB) 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige har 2022-03-28, § 34, i ärende 
Inriktning och uppdrag samverkansform för energiintensiv  etablering 
KS/2022:75, uppdragit till kommunstyrelsen att formalisera samverkan med Sundsvall i bolagsform 
och återkomma med förslag till bolagsstruktur 
 
Verksamhetsplan  och budget 2022-2024, uppdrag Samhällsbyggande för ett växande Timrå 
(KS/2021:183) KF § 127 2021-06-14). 
 
Struktur för förändrad bolagsbildning Timrå Invest AB och Sundsvalls kommun - BASCA Invest AB, 
(KS § 257/17 – KS DEL/2022 § 25). 
 
Beslutsunderlag 
Bolagsordning nya Timrå Invest AB 
Samverkansformer för energiintensiv etablering 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Sundsvall kommun 
 
Exp     /     2022 
 
 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
 
 
Andreaz Strömgren 
Kommunchef



 

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 

BOLAGSORDNING FÖR 
Startplattan 193543 AB  

 
under namnändring till 

TIMRÅ INVEST AB 
 
 

Organisationsnummer 559373-9526 
Fastställd av kommunfullmäktige, 2022-06-13 § XX 

 
  



 
 

§ 1 Firma  
Bolagets firma Startplattan 193543 AB  
under namnändring till TIMRÅ INVEST AB. 
 
§ 2 Säte  
Bolagets styrelse har sitt säte i Timrå kommun, Västernorrlands län.  
 
§ 3 Verksamhetsföremål  
Föremålet för bolagets verksamhet är att förvärva, äga, sälja, utveckla, bebygga och 
förvalta fastigheter för näringslivets behov, mark för bostäder och infrastruktur för 
tillväxt inom Timrå kommun.  
 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet  
Bolagets syfte är att genomföra verksamheten till gagn för medborgarna. Bolaget ska 
eftersträva en sund ekonomisk utveckling och sträva efter ekonomiskt överskott till 
Timrå kommun. Timrå kommuns syfte med bolaget är att stimulera tillväxt i Timrå 
kommun. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Timrå kommun. Vid 
försäljning av fastigheter ska bolaget upprätta en lämplig bolagsstruktur. 
 
§ 5 Befogenhetsbegränsningar  
Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsande villkor som 
skulle ha gällt för det fall bolagets verksamhet istället utförts i kommunal regi. Detta 
innebär att bolaget kontinuerligt ska säkerställa att det agerar väl inom ramen för det 
kommunala ändamålet med bolagets verksamhet (den kommunala kompentensen) 
samt med efterlevnad av de befogenhetsbegränsande principer som reglerar den 
kommunala förvaltningen. Bolaget äger endast göra avsteg från nämnda principer i 
den utsträckningen författningsreglerade undantag så medger.  
 
§ 6 Fullmäktiges rätt att ta ställning  
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Timrå kommun möjlighet att ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av 
större vikt fattas.  
 
§ 7 Aktiekapital  
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 600 000 kronor och högst 1 200 000 kronor.  
 
§ 8 Antal aktier  
I bolaget ska finnas lägst 600 aktier och högst 1 200 aktier.  
 
§ 9 Styrelse  
Bolagets styrelse ska bestå av lägst 3 och högst 6 ledamöter samt 2 suppleanter.  
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Timrå kommun för tiden från den årsstämma 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 
utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Styrelsen är beslutsför, 
om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. 
  
  



 
 

§ 10 Revisorer  
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor.  
Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde 
räkenskapsåret efter revisorsvalet.  
 
§ 11 Lekmannarevisorer  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i 
Timrå kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.  
 
§ 12 Kallelse till årsstämma  
Kallelse till årsstämma ska ske genom brev med posten, alternativt e-post till 
aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.  
 
§ 13 Ärenden på årsstämma  
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:  
1. Stämmans öppnande;  
2. Val av ordförande vid stämman;  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;  
4. Val av en eller två justeringsmän;  
5. Godkännande av dagordning;  
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;  
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse och lekmannarevisorns 
granskningsrapport;  
8. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningen b) dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) 
ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;  
9. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med 
suppleanter;  
10. I förekommande fall val av en revisor  
11. I förekommande fall anteckning om kommunfullmäktiges i Timrå val av styrelse, 
ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant  
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen.  
 
§ 14 Räkenskapsår  
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.  
 
§ 15 Firmateckning  
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. 
Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.  
VD äger därutöver rätt att teckna bolagets firma beträffande löpande förvaltning.  
 
§ 16 Inspektionsrätt  
Kommunstyrelsen i Timrå kommun äger rätt att när som helst ta del av bolagets 
räkenskaper och övriga handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och dess verk-
samhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författ-
ningsreglerad sekretess.  



 
 

§ 17 Ändring av bolagsordning  
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Timrå 
kommun. 
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Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Andreaz Strömgren 2022-02-24 KS/2022:75 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 31 23 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
Samverkansformer för energiintensiv etablering 

Kommunfullmäktige har under två år gett hela kommunkoncernen i uppdrag att arbeta med 
uppdraget Samhällsbyggande för ett växande Timrå. Uppdraget har dels syftat till att ställa om 
förvaltningsorganisationen och dess arbetssätt för att möjliggöra en ökad tillväxt, dels till att faktiskt 
producera fler bostäder och nya verksamhetsområden för både bostäder och verksamhetslokaler. 
Under 2021 har stora delar av uppdraget utförts enligt plan. Dock har både ökad inflyttning och 
lägre arbetslöshet uteblivit som önskvärda samhällseffekter. 
 
Under 2021 har Timrå kommun i nära samverkan med Sundsvalls kommun och övriga kommuner i 
Sundsvallsregionen deltagit i kampen om Northvolt och Volvos nya gigafabrik. En sådan etablering 
skulle ha skapat ca: 2.500 nya arbetstillfällen, med betydande effekter på övrig arbetsmarknad. 
Sammantaget skulle den ha medfört en inflyttning till arbetsmarknadsregionen på ca: 13.000 nya 
invånare. 
 
Northvolt och Volvo kommer inte lägga sin nya anläggning i Sundsvallsregionen. Torsboda föll på 
målsnöret men har varit med som ett av de absolut hetaste slutliga alternativen. Platsens styrka bygger 
på att tillräcklig markyta finns, med god elförsörjning av förnyelsebar energi från vatten och vind, 
tillsammans med fungerande och befintlig infrastruktur i form av europaväg, flyg, hamn/logistikpark 
och järnväg. Torsbodaområdet är även på väg att detaljplaneras. En ny detaljplan som medger 
energiintensiv industri i denna storleksordning kan vara antagen av Timrå kommun i april 2022. 
 
Timrå och Sundsvallsregionen har visat att vi klarar av att arbeta med en stor industrietablering med 
denna inriktning och karaktär, samt att främja nödvändiga investeringar i samhällsinfrastrukturen 
för att klara av den tillväxt som en sådan etablering medför. Inte minst har Sundsvall och Timrå 
kommuner visat att de kan samverka som en stark kommun och verka tillsammans med en hel 
arbetsmarknadsregion. Erbjudandet uppfattas av marknadens aktörer som mycket starkt, även om det 
inte räckte ända fram för Northvolt och Volvo. Det finns en tillräcklig markreserv för produktion av 
bostäder, arbetsmarknadsregionen är väl utformad för att kompetensförsörja tillverkningsindustri och 
kompetensförsörjningen kan riktas om och kraftsamla för att bemanna en batterifabrik med tusentals 
nya arbetstillfällen. 
 
Kommunledningskontoret har som utgångspunkt för verksamhetsplan och budget 2023-2025 
beräknat skatteeffekter av en riktigt stor etablering. Baserat på exemplet Northvolt och Volvo skulle 
en sådan kunna innebära ökade skatteintäkter på motsvarande +105 till +229 mnkr för Timrå med 
variation beroende på befolkningsökningens storlek (7000-13000 invånare) och hur stor andel som 
bosätter sig i Timrå i förhållande till övriga Sundsvallsregionen (20-25 %). Sammantaget bedömer 
kommunledningskontoret att satsningen på en etablering är väl värd prioritering och gemensamma 
ansträngningar inom den funktionella arbetsmarknadsregionen. 
 
Om det inte sker en större etablering kommer Västernorrland att fortsätta minska sin befolkning till 
2040, enligt SCB:s senaste bedömning den största befolkningsmässiga minskningen av alla regioner i 
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Sverige. Timrå kommer att drabbas och andelen av befolkningen som förvärvsarbetar kommer att 
sjunka i antal i förhållande till barn och unga samt pensionärer. Enligt upprättade 
planeringsförutsättningar kommer gruppen +80 år att öka med 55 % fram till 2030. Arbetslösheten 
har ökat mer i Timrå än i övriga kommuner i Västernorrland och ligger nu kvar på en hög nivå i 
förhållande till riket. Sammantaget kommer det att innebära att kommunen behöver göra omfattande 
besparingar inom flera välfärdsområden och snarare avveckla verksamhet än att investera i nya 
verksamhetslokaler för såväl förskola, skola som äldreboenden. Det är verksamhetsmässigt 
nödvändigt med befolkningstillväxt och fler arbetstillfällen med fler förvärvsarbetande för att säkra 
en god kvalitet och förnyelse inom hela välfärdsområdet. 
 
Även om Torsboda var med i slutstriden för etablering av en ny batterifabrik för Northvolt och 
Volvo, finns det insatser som ytterligare kan förbättra möjligheten att få till en etablering. Det har 
visat sig i processen att platsen skulle kunna vara mer förberedd för ändamålet. Det gäller såväl 
lagakraftvunnen detaljplan som markförvärv av intilliggande områden på norra sidan av E4. Även 
väganslutning, kraftledningens dragning, viss teknisk försörjning med exempelvis kyla och 
förberedande markarbeten har nämnts som ytterligare insatsområden som hade kunnat förberedas 
ytterligare och främjat valet av Timrå-Sundsvall. 
 
Det kommer att byggas ca: 40 batterifabriker i Europa den kommande 10 åren för att förse 
fordonsindustrin med batterier. Med tillgång på yta, förnyelsebar el till ett av Europas lägsta pris och 
god infrastruktur är Torsboda kanske en av Sveriges lämpligaste platser för en sådan etablering. 
Bedömningen bekräftas av både Business Sweden, som arbetar nationellt med dessa stora etableringar, 
och E.on, som äger elnät och konkurrerar nationellt och internationellt på elnätsmarknaden. Det är 
dock hård konkurrens och flera andra regioner förbereder motsvarande satsningar för att locka till 
sig nästa batteritillverkare. 
 
För att fortsätta förbereda platsen, arbeta med etableringsfrämjande åtgärder i Sundsvallsregionen och 
vara en aktiv part i försäljningen till andra intressenter föreslår kommunledningskontoret i 
samverkan med Sundsvalls kommunstyrelsekontor en formalisering av kommunernas 
samverkansmodell. Den har hittills skett i lös projektform, utan samlade resurser och med begränsad 
förmåga att ytterligare förbereda platsen för etablering. Den mest framkomliga vägen för fortsatt 
samverkan bedöms vara en gemensam bolagsstruktur. 
 
MAQS advokatbyrå har på uppdrag av Timrå Invest utrett lämpliga samverkansformer. En gemensam 
bolagsstruktur bedöms vara den mest framkomliga vägen att samverka på för att dela risk, skapa 
kapital för fortsatt utvecklingsarbete och för att i förlängningen sälja en potentiell tillgång till en 
framtida intressent. 
 
Det finns fördelar med att paketera Torsboda industriområde med mark, kommande detaljplan och 
förutsättningar i gemensam bolagstruktur. Bolagsstyrelsen ansvarar för den operativa styrningen men 
kommunfullmäktige i bägge kommunerna agerar ägare och anger bolagsordning och ägardirektiv. 
Genom att paketera befintliga tillgångar i bolagsstruktur kan det även kapitaliseras genom Sundsvalls 
förvärv av bolagsandelar. Det samlade kapitalet i bolaget kan användas för att fortsätta förbereda 
platsen för etableringen. Genom förädling av platsen med lagakraftvunnen detaljplan, bättre 
infrastruktur och påbörjad markberedning ökar även försäljningspriset. Kommunerna delar på risken 
men delar även på avkastningen vid en framtida försäljning. Det är även skattetekniskt fördelaktigt 
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för en intressent att förvärva ett bolag med marktillgångar vid en framtida etablering, i jämförelse 
med att bara köpa marken för ändamålet. 
 
Kommunledningskontoret har tillgodosett kommunfullmäktiges inriktning i uppdraget för ny 
bolagsstruktur.  Följande inriktning har säkerställts i bolagsbildningsprocessen: 

 Ett 50/50 fördelat ägande mellan kommunerna 
 Ordförandepost för Timrå kommun som går in med den mark som behövs för etapp ett av 

industriområdet och som har det geografiska områdesansvaret, med vice ordförandeposten 
från Sundsvalls kommun 

 Inriktningen är att paketera både Torsboda syd och nord i en bolagsstruktur och förädla 
platsen för vidare försäljning av hela eller delar av bolaget 

 Nedlagda kommunala medel och tillgångar i arbetet med att förbereda platsen för en 
etablering ska täckas vid en framtida försäljning 

 Kommunfullmäktiges beslut att medfinansiera trafikplats vid Torsboda har via tilläggsavtal  
till aktieägaravtalet säkerställt ett solidariskt ansvarstagande för medfinansieringen mellan 
Timrå och Sundsvalls kommuner genom det bildade bolaget 

 I anslutning till bolagsbildningen har ett samverkansavtal upprättats där bolaget samverkar 
med de angränsande kommunala organisationerna i närområdet kring Torsboda för att 
paketera och marknadsföra platsen för framtida etableringar samt att agera tillsammans med 
hela Sundsvallsregionen för att förstärka vårt regionala erbjudande 

 
Beslutet ligger i linje med kommunfullmäktiges uttalade vilja att prioritera arbetet med energiintensiv 
etablering med flera tusen arbetstillfällen. Det gemensamma bolaget blir de bägge 
kommunorganisationernas främsta instrument för att lyckas med det arbetet. Beslutet om 
bolagsbildning följer av kommunfullmäktiges inriktningsbeslut att Torsboda markområde och 
kommunens elkapacitet ska prioriteras för att främja en sådan etablering. 
 
Timrå går in med mark och Sundsvall med kapital. Principen för överenskommelse om 
bolagsbildning har varit att dela på risk samt att dela på vinst. Utgångspunkten har varit en 
marknadsmässig prövning av markens värde, vid föregående etablering, och att Sundsvall går in med 
motsvarande värde i kapital – 120 mnkr. För att göra det möjligt utan att det uppstår för stora 
transaktionskostnader vid överförande av mark till nytt bolag används befintliga Timrå Invest AB för 
den gemensamma bolagskonstruktionen Torsboda Syd och Nord ligger kvar i bolaget som 
marktillgång och får ett nytt namn: Torsboda Industrial Park AB. Timrå kommun återtar kapital, lån 
och mark som inte används till industriparken och för över till ett nyskapat bolag. För ändamålet har 
ett bolag förvärvats av Bolagsstiftarna AB som döps om till Timrå Invest AB. Timrå förlorar eller 
tillför inget kapital i förändringen och transaktionskostnaderna har beaktats och legat till grund för 
Sundsvalls kapitalinsats i den nya bolagsstrukturen. 
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Genom samverkan har på det sättet Sundsvall skapat en marktillgång för en stor energiintensiv 
etablering som kommunen inte har haft tillgång till inom den egna geografin. Timrå kommun har 
kapitaliserat ett bolag som har kapital att fortsätta driva utveckling och förberedelser för en stor 
etablering. 
 
 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
 
 
Andreaz Strömgren 
Kommunchef



 
 
 

 

 

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



 
 
 

 

 

Vilken/vilka av kommunens övergripande mål anser förvaltningen 
överensstämmer med ärendet och är i enlighet med kommunens vision 2025? 
 
Tillväxt 
Kommentar: Timrå kommun och Västernorrland växer för lite. 100.000 personer till kommer att flytta 
till Norr- och Västerbotten och storstadsregionerna i söder kommer att fortsätta att växa. Det innebär 
befolkningsminskning i Västernorrland fram till 2040, sämre skatteunderlag och nedskärningar i 
välfärd och offentlig service. För att hejda denna utveckling krävs en riktigt stor etablering med många 
arbetstillfällen. Den medelstora kommunen Timrå måste samverka med andra kommuner för att fäven 
fortsatt erbjuda ett riktigt starkt alternativ för en sådan etablering. 
 
 
Service  
Kommentar: Inte relevant 
 
 
Livsmiljö 
Kommentar: En stor etablering förbättrar attraktiviteten för hela Västernorrland. 
 
 
Medarbetaren 
Kommentar: Nya samverkans- och organisationsformer krävs för att kontinuerligt kunna arbeta med 
denna fråga. Varaktig organisation är nödvändigt då befintlig organisation inte själv kan organisera, 
kraftsamla och forma ett sådant erbjudande. 
 
 
Ekonomi 
Kommentar: En bolagssamverkan innebär att Timrå kommun kan växla tillgång mot kapital och dela 
risktagandet med andra kommuner. Finansiellt är det nödvändigt för att Timrå kommun ska kunna ta 
kostnader för industriinfrastruktur som krävs för att locka till sig en stor etablering. Kostnaden kan 
täckas av framtida intäkter vid försäljning till ett etablerande företag. 
 
 
Om inte, motivera varför beslutet ska tas; 
      
 
 
Namn Andreaz Strömgren   Förvaltning Kommunledningksontoret 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 176 
Ägardirektiv för timrå Invest AB (nuvarande Startplattan 193543 AB) 
KS/2022:249 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

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

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

 
3. Uppdra till kommunstyrelsen att med verkställighet upphäva ägardirektiv för Timrå Invest 

AB, fastställd av kommunfullmäktige 2021-09-27 § 140 (KS/2021:346), när gemensamt bolag 
med Sundsvall Torsboda Industrial Park AB har aktiverats. 

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har 2022-03-28, § 34,  särskilt prioriterat att inrikta och prioritera fortsatt arbete 
med uppdraget Samhällsbyggande för ett växande Timrå för att möjliggöra en etablering av en 
storskalig energiintensiv industri med tusentals arbetstillfällen. I ärendet uppdrog 
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att formalisera samverkan med Sundsvall kommun och 
återkomma med förslag till gemensam bolagsstruktur för fortsatt utveckling av Torsboda för 
industrietablering. 
 
För att Timrå och Sundsvall ska kunna erbjuda goda förutsättningar för en större etablering behövs 
ett gemensamt bolag. Då skatteeffekterna blir för kostsamma med att flytta marken i Torsboda till ett 
nytt bolag är den rimliga lösningen att behålla nuvarande Timrå Invest AB, släppa in Sundsvall som 
delägare på 50 % och att Timrå kommun öppnar ett nytt aktiebolag för de satsningar och 
utvecklingsprojekt som ska fortsätta bedrivas i ett av Timrå kommun helägt bolag under namnet 
Timrå Invest AB. I det bolaget fortsätter kommunen att bedriva allt utvecklingsarbete som bedrivs av 
dagens Timrå Invest AB som inte har en direkt koppling till marken i Torsboda syd och nord. 
 
För att möjliggöra ett samgående utifrån kommunfullmäktiges beslut behöver ett nytt bolag skapas 
där övriga tillgångar i Timrå Invest AB – bland annat byggrätter samt mark vid flygplatsen och Y:et – 
förs över för fortsatt utveckling enligt ägarens direktiv och målbilder. För ändamålet har ett bolag 
förvärvats av Bolagsstiftarna AB. Avtal har upprättas och enkelt ägardirektiv skapats på delegation, 
villkorat med att ingen verksamhet för bedrivas i boolaget innan kommunfullmäktige beslutat om 
styrelse, ägardirektiv och bolagsordning. Bolagets styrelse har tillfälligt tillsats med tjänstepersoner 
och namngivits till BASCA Invest AB (Under namnändring Startplattan 193543 AB). Ingen 
verksamhet har bedrivits i bolaget förutom att struktur skapats för det framtida gemensamägda 
bolaget med Sundsvall. Kostnaden för bolagsbildningen uppgår till 25 tkr. 
 
Kommunfullmäktige ska i detta ärende besluta om bolagsordning och ägardirektiv för det nya Timrå 
Invest AB, som ersätter det tillfälliga BASCA Invest AB och utse en politisk styrelse. Då kan 
marktillgångar överföras till det nya bolaget och verksamheten fortsätta att bedrivas. 
 



Protokollsutdrag 
2 

 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

I detta ärende fastställs ägardirektivet för det nya helägda bolaget Timrå Invest AB (tidigare 
Startplattan 193543 AB) 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige har 2022-03-28, § 34, i ärende 
Inriktning och uppdrag samverkansform för energiintensiv  etablering 
KS/2022:75, uppdragit till kommunstyrelsen att formalisera samverkan med Sundsvall i bolagsform 
och återkomma med förslag till bolagsstruktur 
 
Verksamhetsplan  och budget 2022-2024, uppdrag Samhällsbyggande för ett växande Timrå 
(KS/2021:183) KF § 127 2021-06-14). 
 
Struktur för förändrad bolagsbildning Timrå Invest AB och Sundsvalls kommun - BASCA Invest AB, 
(KS § 257/17 – KS DEL/2022 § 25). 
 
Beslutsunderlag 
Ägardirektiv nya Timrå Invest AB 
Samverkansformer för energiintensiv etablering 
Vision 2025 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Sundsvall kommun 
 
Exp     /     2022 
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Tjänsteskrivelse  

 

Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Andreaz Strömgren 2022-05-08 KS/2022:249 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 31 23 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Ägardirektiv för timrå Invest AB (nuvarande Startplattan 193543 AB) 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

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

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

 
3. Uppdra till kommunstyrelsen att med verkställighet upphäva ägardirektiv för Timrå Invest 

AB, fastställd av kommunfullmäktige 2021-09-27 § 140 (KS/2021:346), när gemensamt bolag 
med Sundsvall Torsboda Industrial Park AB har aktiverats. 

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har 2022-03-28, § 34,  särskilt prioriterat att inrikta och prioritera fortsatt arbete 
med uppdraget Samhällsbyggande för ett växande Timrå för att möjliggöra en etablering av en 
storskalig energiintensiv industri med tusentals arbetstillfällen. I ärendet uppdrog 
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att formalisera samverkan med Sundsvall kommun och 
återkomma med förslag till gemensam bolagsstruktur för fortsatt utveckling av Torsboda för 
industrietablering. 
 
För att Timrå och Sundsvall ska kunna erbjuda goda förutsättningar för en större etablering behövs 
ett gemensamt bolag. Då skatteeffekterna blir för kostsamma med att flytta marken i Torsboda till ett 
nytt bolag är den rimliga lösningen att behålla nuvarande Timrå Invest AB, släppa in Sundsvall som 
delägare på 50 % och att Timrå kommun öppnar ett nytt aktiebolag för de satsningar och 
utvecklingsprojekt som ska fortsätta bedrivas i ett av Timrå kommun helägt bolag under namnet 
Timrå Invest AB. I det bolaget fortsätter kommunen att bedriva allt utvecklingsarbete som bedrivs av 
dagens Timrå Invest AB som inte har en direkt koppling till marken i Torsboda syd och nord. 
 
För att möjliggöra ett samgående utifrån kommunfullmäktiges beslut behöver ett nytt bolag skapas 
där övriga tillgångar i Timrå Invest AB – bland annat byggrätter samt mark vid flygplatsen och Y:et – 
förs över för fortsatt utveckling enligt ägarens direktiv och målbilder. För ändamålet har ett bolag 
förvärvats av Bolagsstiftarna AB. Avtal har upprättas och enkelt ägardirektiv skapats på delegation, 
villkorat med att ingen verksamhet för bedrivas i boolaget innan kommunfullmäktige beslutat om 
styrelse, ägardirektiv och bolagsordning. Bolagets styrelse har tillfälligt tillsats med tjänstepersoner 
och namngivits till BASCA Invest AB (Under namnändring Startplattan 193543 AB). Ingen 
verksamhet har bedrivits i bolaget förutom att struktur skapats för det framtida gemensamägda 
bolaget med Sundsvall. Kostnaden för bolagsbildningen uppgår till 25 tkr. 
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Kommunfullmäktige ska i detta ärende besluta om bolagsordning och ägardirektiv för det nya Timrå 
Invest AB, som ersätter det tillfälliga BASCA Invest AB och utse en politisk styrelse. Då kan 
marktillgångar överföras till det nya bolaget och verksamheten fortsätta att bedrivas. 
 
I detta ärende fastställs ägardirektivet för det nya helägda bolaget Timrå Invest AB (tidigare 
Startplattan 193543 AB) 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige har 2022-03-28, § 34, i ärende 
Inriktning och uppdrag samverkansform för energiintensiv  etablering 
KS/2022:75, uppdragit till kommunstyrelsen att formalisera samverkan med Sundsvall i bolagsform 
och återkomma med förslag till bolagsstruktur 
 
Verksamhetsplan  och budget 2022-2024, uppdrag Samhällsbyggande för ett växande Timrå 
(KS/2021:183) KF § 127 2021-06-14). 
 
Struktur för förändrad bolagsbildning Timrå Invest AB och Sundsvalls kommun - BASCA Invest AB, 
(KS § 257/17 – KS DEL/2022 § 25). 
 
Beslutsunderlag 
Ägardirektiv nya Timrå Invest AB 
Samverkansformer för energiintensiv etablering 
Vision 2025 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Sundsvall kommun 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
 
 
 
 
Andreaz Strömgren 
Kommunchefen



 

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

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

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

 

 
 

ÄGARDIREKTIV FÖR  
Startplattan 193543 AB  
under namnändring till Timrå Invest AB 
Organisationsnummer 559373-9526 
Fastställda av kommunfullmäktige 2022-06-13, §XX 

 
1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet 

 
Bolagen är organ för kommunens verksamhet och således underordnat Timrå 
kommun. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har 
att följa av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen utfärdade direktiv. Bolaget 
ska i sin verksamhet arbeta för de kommungemensamma målen i kommunens 
styrmodell. Bolaget ska i samarbete, och med undvikande av suboptimering, arbeta 
för att dessa mål kan nås. 

 
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolaget 
förhållande till kommunen genom: 
a) gällande bolagsordning; 
b) gällande ägardirektiv; 
c) av kommunfullmäktige och av kommunstyrelse utfärdade särskilda direktiv; 
d) gällande riktlinjer för styrning av kommunägda företag; 
e) av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen antagna styrdokument och 

direktiv i övergripande frågor.  
f) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget. 

 
I händelse av bristande överensstämmelse mellan de i föregående stycke angivna 
dokumenten, ska dokumenten tillämpas med företräde i angiven ordning. 

 
2. Kommunens direktivrätt 

 
Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att omedelbart följa 
utfärdade direktiv om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i 
aktiebolagslagen, annan lag, författning eller bolagsordning. 
 
3. Styrdokument 

 
Av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen antagna styrdokument syftar till att 
lägga fast koncerngemensamma värderingar och uppnå ett gemensamt agerande. 
Dessa ska därför tillämpas omedelbart av bolaget och vara utgångspunkten för 
interna riktlinjer och policys i bolaget. 

 
Gällande styrdokument finns på kommunens webbplats. 
 



 
 

4. Kommunens insyn och ledningsfunktion 
 

Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen. Därutöver utövar 
kommunstyrelsen kommunens ledningsfunktion över bolaget i de avseenden som 
anges i kommunstyrelsereglementet. 

 
Kommunstyrelsen ska ges den information och tillställas de handlingar som den 
begär. Informationsskyldigheten specificeras närmare i punkt 13. 

 
Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej 
handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag. 

 
5. Föremålet för bolagets verksamhet 

 
Föremålet för bolagets verksamhet är att förvärva, äga, sälja, bebygga och förvalta 
fastigheter för näringslivets behov, mark för bostäder och infrastruktur för tillväxt 
inom Timrå kommun. 

 
6. Syftet med bolagets verksamhet 

 
Bolagets främsta syfte är att genomföra verksamheten till gagn för medborgarna, 
medborgarnytta. Bolaget ska samtidigt eftersträva en sund ekonomisk utveckling 
och sträva efter ekonomiskt överskott till Timrå kommun. Särskilda direktiv för 
verksamhetsutvecklingen och ekonomin fastställs av kommunfullmäktige. 
Tjänsterna, verksamheten, ska produceras så effektivt som möjligt. 

 
Timrå kommuns syfte med bolaget är att stimulera och skapa långsiktigt goda 
förutsättningar för tillväxt i Timrå kommun. 

 
7. Uppdraget 

 
Bolaget ska inom Timrå kommun förvärva, äga, sälja, utveckla, bebygga och 
förvalta: 
 Fastigheter och mark för näringslivets behov 
 Mark för bostäder 
 Infrastruktur för tillväxt 

 
För att göra ovanstående ska bolaget: 
 i nära kontakt med det lokala näringslivet och Timrå kommuns övriga  

näringslivsfrämjande verksamhet ha kunskap om näringslivets framtida 
behov av fastigheter 

 marknadsföra Timrå så att näringslivet i Sverige uppfattar kommunen som 
en attraktiv plats och partner vid nyetablering 

 Vid försäljning av fastigheter ska bolaget upprätta en lämplig bolagsstruktur. 
 

  



 
 

8. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets 
styrelse. Styrelsen har att utveckla bolagets organisation och verksamhet så att 
de bästa förutsättningar för bolagets ändamål tillgodoses samt att ett 
förtroendefullt samarbete mellan ägaren och styrelsen kan råda. 

 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det 
kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunrättsliga principer 
som framgår av dessa direktiv. 

 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma 
effektivitetsvinster såväl för dem som nyttjar bolagets tjänster, som den totala 
kommunkoncernen. Bolaget ska optimera effektiviteten i sin verksamhet så att 
detta medför fördelar för koncernen i dess helhet. Kommunen och bolaget ska 
därför med regelbundna samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa 
intressen. 

 
Bolaget ska eftersträva en nära samverka med övriga bolag i kommunkoncernen 
samt kommunens olika förvaltningar i en gemensam och effektiv 
samhällsbyggnadsprocess. 

 
9. Ekonomi 

 
Bolaget ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och förvalta 
sina medel på ett sådant sätt att krav på avkastning och betryggande säkerhet 
kan tillgodoses. Bolaget ska i tillämpliga delar följa kommunens styrande 
dokument i finansfrågor. Bolaget ska ingå i kommunens koncernkonto. 

 
Kommunfullmäktige fastställer, som särskilda ägardirektiv, ytterligare mål för 
ekonomin och verksamhetens utveckling. 

 
10. Styrelse – styrelsearbetet 

 
Kommunfullmäktige tillsätter styrelse. Inför vissa styrelsebeslut ska, i enlighet 
med riktlinjer för styrning av kommunägda företag, samråd ske med 
kommunchefen och kommunstyrelsen. 

 
  



 
 

11. Underställningsplikt 
 

Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser: 
a) Enskild investering överstigande 20 mnkr. 
b) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet; 
c) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

 
Kommunstyrelsen ska i god tid informeras om en fråga som avser någon av 
punkterna ovan är aktuell. Skulle olika meningar uppkomma i bolagsstyrelsen 
om en fråga ska underställas kommunfullmäktige, ska samråd ske med 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen avgör om frågan ska underställas 
kommunfullmäktige. 

 
12. Budget och verksamhetsplanering 

 
Bolaget ska årligen fastställa ekonomisk plan, innehållande minst 
resultaträkning och balansräkning, och verksamhetsplanering för de närmaste 
fem räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras. Budget/plan 
och verksamhetsplanering ska delges kommunstyrelsen vid den tidpunkt 
kommunstyrelsen bestämmer i samråd med bolaget. 

 
13. Underlag för sammanställd redovisning 

 
Bolaget ska årligen vid den tidpunkt kommunstyrelsen bestämmer i samråd 
med bolaget, tillhandahålla kommunen det underlag kommunen begär för 
upprättande av kommunens årsredovisning enligt kommunallagen. 

 
14. Informationsskyldighet och löpande rapporter 

 
Bolaget ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet. Bolaget 
ska därför till kommunstyrelsen, eller den som kommunstyrelsen utser, 
överlämna följande: 

 
a) protokoll från bolagsstämma; 
b) protokoll från styrelsesammanträde; 
c) bolagets årsredovisning; 
d) revisionsberättelse; 
e) revisionsrapporter; 
f) underlag för sammanställd redovisning; 
g) tertial- eller månadsvisa redovisningar av utvecklingen av bolagets 

verksamhet, och ekonomi; 
h) åtgärder som vidtagits med anledning av revisionsrapporter. Kopia på 

bolagets svar till revisionen överlämnas till kommunen; 
i) fortlöpande information om större aktiviteter; 

samt i övrigt den information kommunen begär. 
 



 
 

  



 
 

15. Bolagsstyrningsrapport 
 

Bolaget ska i årsredovisningen eller i en särskild bolagsstyrningsrapport lämna 
information om: 
 
1. Att utvärdering av styrelsen och verkställande direktören genomförts. 
2. Styrelseledamöterna, nämligen 

a. ålder, huvudsaklig utbildning eller arbetslivserfarenhet 
b. uppdrag i bolaget och väsentliga uppdrag i andra företag och 

organisationer 
c. väsentliga aktieinnehav eller andra intressen i företag som bolaget har 

affärsförbindelser med, 
d. vilket år ledamoten invaldes i styrelsen, samt 
e. övriga uppgifter som kan vara av betydelse för bedömningen av 

ledamotens kompetens och lämplighet. 
3. Hur styrelsearbetet bedrivits, inkluderande eventuell arbetsfördelning, antal 

sammanträden, genomsnittlig närvaro samt vem som varit sekreterare vid 
styrelsens sammanträden. 

4. Hur den interna kontrollen, vad gäller uppfyllande av bolagets syfte, av ägaren 
beslutade verksamhetsmål och finansiell rapportering, är organiserad och hur 
väl den fungerat under senaste räkenskapsåret. 

5. Hur bolagets risker bedömts och följts upp. 
6. Hur bolaget kommunicerar med revisorn och lekmannarevisorn. 
7. Verkställande direktören, nämligen: 

a. ålder, huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet, 
b. väsentliga uppdrag i andra företag och organisationer, samt 
c. väsentliga aktieinnehav och intressen i företag som bolaget har 

affärsförbindelser med. 
8. Vilka ärenden som bolaget överlämnat till kommunen för att bereda 

kommunfullmäktige tillfälle att ta ställning. 
 

16. Instruktion för verkställande direktör 
 

Styrelsen har enligt 8 kap aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar 
för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana 
riktlinjer och anvisningar ska utformas skriftligt i instruktion för verkställande 
direktören. Styrelsen ska tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av 
ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.  

 
I instruktionen ska anges de inom bolaget förekommande ärenden, som med 
hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet, är att hänföra till 
löpande förvaltning och således ska omfattas av verkställande direktörens 
kompetens. 

 
I instruktionen ska anges i vilken omfattning verkställande direktören för styrelsen 
ska anmäla beslut som fattats. De anmälda besluten ska upptas i styrelseprotokollet. 



 
 

 
  



 
 

17. Arbetsordning för styrelsen och tillsättande av VD 
 

Styrelsen i bolaget ska, i enlighet med 8 kap aktiebolagslagen, utarbeta och anta 
arbetsordning för sitt eget arbete. Häri innefattas roll- och ansvarsfördelning mellan 
styrelse och verkställande direktör samt arbetsformer för styrelsen. I 
arbetsordningen för styrelsen ingår även att utforma ett årligt program för 
styrelsearbetet. 

 
Styrelsen utser bolagets VD. Bolagets VD ska vara föredragande i styrelsen, men ej 
styrelseledamot. 
 
18. Information till kommunfullmäktige 

 
Bolaget ska årligen, sedan bolagets årsredovisning och revisionsberättelse tillställts 
kommunen och i god tid innan bolagsstämma ska hållas, informera ledamöterna 
och ersättarna i kommunfullmäktige. Informationen kan lämnas i anslutning till 
ordinarie sammanträde med kommunfullmäktige.  
 
När informationen ges ska styrelseledamöter, verkställande direktör och revisorer 
närvara och besvara frågor om bolagets verksamhet. 

 
Frågor ska ej besvaras om därigenom skulle röjas uppgifter av beskaffenhet som 
anges i punkt 4 tredje stycket eller uppgifter som allmänheten ej äger ta del av. När 
informationen ges är styrelseledamöter, verkställande direktör och revisorer befriade 
från sådan tystnadsplikt som aktieägarna enligt aktiebolagslagen äger förfogande 
över. 

 
Bolaget ska även medverka vid allmänna utfrågningar om kommunala bolag som 
anordnas av Timrå kommun. 

 
19. Förvaltningsberättelsens innehåll 

 
Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad som följer av 
aktiebolagslagen och god redovisningssed i detta avseende, redovisa hur 
verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med 
densamma. I förvaltningsberättelsen ska också redovisas hur verksamheten 
utvecklats i förhållande till särskilda ägardirektiv avseende ekonomi och 
verksamhetsutveckling som kommunfullmäktige fastställt samt i förhållande till 
egna mål som bolaget formulerat utifrån dessa. 

 
  



 
 

20. Revision 
 

Bolagets revisor granskar, enligt aktiebolagslagen, bolagets årsredovisning jämte 
räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. 
Granskningen utmynnar i en revisionsberättelse. Lekmannarevisorn skall, utifrån 
det kommunala syftet med bolagets verksamhet, granska om bolagets verksamhet 
varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för tillämpliga 
kommunala befogenheter, om bolaget sköts på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt 
och om den interna kontrollen är tillräcklig. Lekmannarevisorn avlämnar en 
granskningsrapport som skall innehålla uttalande om hur denna granskning utfallit 
och om bolagets utveckling i förhållande till uppställda mål. Sammanställningen 
skall i förekommande fall även innehålla förslag till kommunstyrelsen respektive 
kommunfullmäktige om att vidta nödvändiga åtgärder. 

 
21. Extraordinära händelser 

 
Kommunfullmäktige har fastställt Ledningsplan för Timrå kommun vid extra 
ordinära händelser. Av planen framgår att kommunstyrelsen är krisledningsnämnd 
och att planen omfattar alla verksamheter inom kommunkoncernen. 

 
Bolaget har skyldighet att följa Ledningsplan för Timrå kommun vid extra ordinära 
händelser och att vidta de åtgärder som följer därmed. Således ska bolaget upprätta 
planer för extraordinära händelser, revidera planerna årligen och se till att planerna 
bygger på riskanalyser inom sin verksamhet. 
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 Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
Samverkansformer för energiintensiv etablering 

Kommunfullmäktige har under två år gett hela kommunkoncernen i uppdrag att arbeta med 
uppdraget Samhällsbyggande för ett växande Timrå. Uppdraget har dels syftat till att ställa om 
förvaltningsorganisationen och dess arbetssätt för att möjliggöra en ökad tillväxt, dels till att faktiskt 
producera fler bostäder och nya verksamhetsområden för både bostäder och verksamhetslokaler. 
Under 2021 har stora delar av uppdraget utförts enligt plan. Dock har både ökad inflyttning och 
lägre arbetslöshet uteblivit som önskvärda samhällseffekter. 
 
Under 2021 har Timrå kommun i nära samverkan med Sundsvalls kommun och övriga kommuner i 
Sundsvallsregionen deltagit i kampen om Northvolt och Volvos nya gigafabrik. En sådan etablering 
skulle ha skapat ca: 2.500 nya arbetstillfällen, med betydande effekter på övrig arbetsmarknad. 
Sammantaget skulle den ha medfört en inflyttning till arbetsmarknadsregionen på ca: 13.000 nya 
invånare. 
 
Northvolt och Volvo kommer inte lägga sin nya anläggning i Sundsvallsregionen. Torsboda föll på 
målsnöret men har varit med som ett av de absolut hetaste slutliga alternativen. Platsens styrka bygger 
på att tillräcklig markyta finns, med god elförsörjning av förnyelsebar energi från vatten och vind, 
tillsammans med fungerande och befintlig infrastruktur i form av europaväg, flyg, hamn/logistikpark 
och järnväg. Torsbodaområdet är även på väg att detaljplaneras. En ny detaljplan som medger 
energiintensiv industri i denna storleksordning kan vara antagen av Timrå kommun i april 2022. 
 
Timrå och Sundsvallsregionen har visat att vi klarar av att arbeta med en stor industrietablering med 
denna inriktning och karaktär, samt att främja nödvändiga investeringar i samhällsinfrastrukturen 
för att klara av den tillväxt som en sådan etablering medför. Inte minst har Sundsvall och Timrå 
kommuner visat att de kan samverka som en stark kommun och verka tillsammans med en hel 
arbetsmarknadsregion. Erbjudandet uppfattas av marknadens aktörer som mycket starkt, även om det 
inte räckte ända fram för Northvolt och Volvo. Det finns en tillräcklig markreserv för produktion av 
bostäder, arbetsmarknadsregionen är väl utformad för att kompetensförsörja tillverkningsindustri och 
kompetensförsörjningen kan riktas om och kraftsamla för att bemanna en batterifabrik med tusentals 
nya arbetstillfällen. 
 
Kommunledningskontoret har som utgångspunkt för verksamhetsplan och budget 2023-2025 
beräknat skatteeffekter av en riktigt stor etablering. Baserat på exemplet Northvolt och Volvo skulle 
en sådan kunna innebära ökade skatteintäkter på motsvarande +105 till +229 mnkr för Timrå med 
variation beroende på befolkningsökningens storlek (7000-13000 invånare) och hur stor andel som 
bosätter sig i Timrå i förhållande till övriga Sundsvallsregionen (20-25 %). Sammantaget bedömer 
kommunledningskontoret att satsningen på en etablering är väl värd prioritering och gemensamma 
ansträngningar inom den funktionella arbetsmarknadsregionen. 
 
Om det inte sker en större etablering kommer Västernorrland att fortsätta minska sin befolkning till 
2040, enligt SCB:s senaste bedömning den största befolkningsmässiga minskningen av alla regioner i 
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Sverige. Timrå kommer att drabbas och andelen av befolkningen som förvärvsarbetar kommer att 
sjunka i antal i förhållande till barn och unga samt pensionärer. Enligt upprättade 
planeringsförutsättningar kommer gruppen +80 år att öka med 55 % fram till 2030. Arbetslösheten 
har ökat mer i Timrå än i övriga kommuner i Västernorrland och ligger nu kvar på en hög nivå i 
förhållande till riket. Sammantaget kommer det att innebära att kommunen behöver göra omfattande 
besparingar inom flera välfärdsområden och snarare avveckla verksamhet än att investera i nya 
verksamhetslokaler för såväl förskola, skola som äldreboenden. Det är verksamhetsmässigt 
nödvändigt med befolkningstillväxt och fler arbetstillfällen med fler förvärvsarbetande för att säkra 
en god kvalitet och förnyelse inom hela välfärdsområdet. 
 
Även om Torsboda var med i slutstriden för etablering av en ny batterifabrik för Northvolt och 
Volvo, finns det insatser som ytterligare kan förbättra möjligheten att få till en etablering. Det har 
visat sig i processen att platsen skulle kunna vara mer förberedd för ändamålet. Det gäller såväl 
lagakraftvunnen detaljplan som markförvärv av intilliggande områden på norra sidan av E4. Även 
väganslutning, kraftledningens dragning, viss teknisk försörjning med exempelvis kyla och 
förberedande markarbeten har nämnts som ytterligare insatsområden som hade kunnat förberedas 
ytterligare och främjat valet av Timrå-Sundsvall. 
 
Det kommer att byggas ca: 40 batterifabriker i Europa den kommande 10 åren för att förse 
fordonsindustrin med batterier. Med tillgång på yta, förnyelsebar el till ett av Europas lägsta pris och 
god infrastruktur är Torsboda kanske en av Sveriges lämpligaste platser för en sådan etablering. 
Bedömningen bekräftas av både Business Sweden, som arbetar nationellt med dessa stora etableringar, 
och E.on, som äger elnät och konkurrerar nationellt och internationellt på elnätsmarknaden. Det är 
dock hård konkurrens och flera andra regioner förbereder motsvarande satsningar för att locka till 
sig nästa batteritillverkare. 
 
För att fortsätta förbereda platsen, arbeta med etableringsfrämjande åtgärder i Sundsvallsregionen och 
vara en aktiv part i försäljningen till andra intressenter föreslår kommunledningskontoret i 
samverkan med Sundsvalls kommunstyrelsekontor en formalisering av kommunernas 
samverkansmodell. Den har hittills skett i lös projektform, utan samlade resurser och med begränsad 
förmåga att ytterligare förbereda platsen för etablering. Den mest framkomliga vägen för fortsatt 
samverkan bedöms vara en gemensam bolagsstruktur. 
 
MAQS advokatbyrå har på uppdrag av Timrå Invest utrett lämpliga samverkansformer. En gemensam 
bolagsstruktur bedöms vara den mest framkomliga vägen att samverka på för att dela risk, skapa 
kapital för fortsatt utvecklingsarbete och för att i förlängningen sälja en potentiell tillgång till en 
framtida intressent. 
 
Det finns fördelar med att paketera Torsboda industriområde med mark, kommande detaljplan och 
förutsättningar i gemensam bolagstruktur. Bolagsstyrelsen ansvarar för den operativa styrningen men 
kommunfullmäktige i bägge kommunerna agerar ägare och anger bolagsordning och ägardirektiv. 
Genom att paketera befintliga tillgångar i bolagsstruktur kan det även kapitaliseras genom Sundsvalls 
förvärv av bolagsandelar. Det samlade kapitalet i bolaget kan användas för att fortsätta förbereda 
platsen för etableringen. Genom förädling av platsen med lagakraftvunnen detaljplan, bättre 
infrastruktur och påbörjad markberedning ökar även försäljningspriset. Kommunerna delar på risken 
men delar även på avkastningen vid en framtida försäljning. Det är även skattetekniskt fördelaktigt 
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för en intressent att förvärva ett bolag med marktillgångar vid en framtida etablering, i jämförelse 
med att bara köpa marken för ändamålet. 
 
Kommunledningskontoret har tillgodosett kommunfullmäktiges inriktning i uppdraget för ny 
bolagsstruktur.  Följande inriktning har säkerställts i bolagsbildningsprocessen: 

 Ett 50/50 fördelat ägande mellan kommunerna 
 Ordförandepost för Timrå kommun som går in med den mark som behövs för etapp ett av 

industriområdet och som har det geografiska områdesansvaret, med vice ordförandeposten 
från Sundsvalls kommun 

 Inriktningen är att paketera både Torsboda syd och nord i en bolagsstruktur och förädla 
platsen för vidare försäljning av hela eller delar av bolaget 

 Nedlagda kommunala medel och tillgångar i arbetet med att förbereda platsen för en 
etablering ska täckas vid en framtida försäljning 

 Kommunfullmäktiges beslut att medfinansiera trafikplats vid Torsboda har via tilläggsavtal  
till aktieägaravtalet säkerställt ett solidariskt ansvarstagande för medfinansieringen mellan 
Timrå och Sundsvalls kommuner genom det bildade bolaget 

 I anslutning till bolagsbildningen har ett samverkansavtal upprättats där bolaget samverkar 
med de angränsande kommunala organisationerna i närområdet kring Torsboda för att 
paketera och marknadsföra platsen för framtida etableringar samt att agera tillsammans med 
hela Sundsvallsregionen för att förstärka vårt regionala erbjudande 

 
Beslutet ligger i linje med kommunfullmäktiges uttalade vilja att prioritera arbetet med energiintensiv 
etablering med flera tusen arbetstillfällen. Det gemensamma bolaget blir de bägge 
kommunorganisationernas främsta instrument för att lyckas med det arbetet. Beslutet om 
bolagsbildning följer av kommunfullmäktiges inriktningsbeslut att Torsboda markområde och 
kommunens elkapacitet ska prioriteras för att främja en sådan etablering. 
 
Timrå går in med mark och Sundsvall med kapital. Principen för överenskommelse om 
bolagsbildning har varit att dela på risk samt att dela på vinst. Utgångspunkten har varit en 
marknadsmässig prövning av markens värde, vid föregående etablering, och att Sundsvall går in med 
motsvarande värde i kapital – 120 mnkr. För att göra det möjligt utan att det uppstår för stora 
transaktionskostnader vid överförande av mark till nytt bolag används befintliga Timrå Invest AB för 
den gemensamma bolagskonstruktionen Torsboda Syd och Nord ligger kvar i bolaget som 
marktillgång och får ett nytt namn: Torsboda Industrial Park AB. Timrå kommun återtar kapital, lån 
och mark som inte används till industriparken och för över till ett nyskapat bolag. För ändamålet har 
ett bolag förvärvats av Bolagsstiftarna AB som döps om till Timrå Invest AB. Timrå förlorar eller 
tillför inget kapital i förändringen och transaktionskostnaderna har beaktats och legat till grund för 
Sundsvalls kapitalinsats i den nya bolagsstrukturen. 
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Genom samverkan har på det sättet Sundsvall skapat en marktillgång för en stor energiintensiv 
etablering som kommunen inte har haft tillgång till inom den egna geografin. Timrå kommun har 
kapitaliserat ett bolag som har kapital att fortsätta driva utveckling och förberedelser för en stor 
etablering. 
 
 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
 
 
Andreaz Strömgren 
Kommunchef



 
 
 

 

 

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



 
 
 

 

 

Vilken/vilka av kommunens övergripande mål anser förvaltningen 
överensstämmer med ärendet och är i enlighet med kommunens vision 2025? 
 
Tillväxt 
Kommentar: Timrå kommun och Västernorrland växer för lite. 100.000 personer till kommer att flytta 
till Norr- och Västerbotten och storstadsregionerna i söder kommer att fortsätta att växa. Det innebär 
befolkningsminskning i Västernorrland fram till 2040, sämre skatteunderlag och nedskärningar i 
välfärd och offentlig service. För att hejda denna utveckling krävs en riktigt stor etablering med många 
arbetstillfällen. Den medelstora kommunen Timrå måste samverka med andra kommuner för att fäven 
fortsatt erbjuda ett riktigt starkt alternativ för en sådan etablering. 
 
 
Service  
Kommentar: Inte relevant 
 
 
Livsmiljö 
Kommentar: En stor etablering förbättrar attraktiviteten för hela Västernorrland. 
 
 
Medarbetaren 
Kommentar: Nya samverkans- och organisationsformer krävs för att kontinuerligt kunna arbeta med 
denna fråga. Varaktig organisation är nödvändigt då befintlig organisation inte själv kan organisera, 
kraftsamla och forma ett sådant erbjudande. 
 
 
Ekonomi 
Kommentar: En bolagssamverkan innebär att Timrå kommun kan växla tillgång mot kapital och dela 
risktagandet med andra kommuner. Finansiellt är det nödvändigt för att Timrå kommun ska kunna ta 
kostnader för industriinfrastruktur som krävs för att locka till sig en stor etablering. Kostnaden kan 
täckas av framtida intäkter vid försäljning till ett etablerande företag. 
 
 
Om inte, motivera varför beslutet ska tas; 
      
 
 
Namn Andreaz Strömgren   Förvaltning Kommunledningksontoret 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 177 
Arvodesutredning 2022 
KS/2021:454 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Kommunfullmäktige ska sammanträda på dagtid från och med 2023. 
2. Sänka mandatstödet med 3 000 kronor/mandat fr o m den 1 januari 2023. 
3. Utöka ordförande i socialnämnden till 57% + 2% social beredskap. 
4. Tillföra vice ordförande i soc. till 5% + 2% social beredskap. 
5. Tillföra, den från oppositionen som är utsedd att tjänstgöra i socialnämnden, +2% social 

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

____ 
 
Mot beredningsförslaget reserverar sig Björn Hellquist (Tidigare L), Ulf Lindholm (SD), Niklas Edén 
(C) och Sven-Åke Jacobson (KD). 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium tillika Arvodeskommittén har beslutat att uppdra till 
kommunledningskontoret att utreda nämndsordförandes arvode, arvodet för vice ordförande i 
bolagen, kommunfullmäktige på dagtid samt nivån på arvodena, inför mandatperioden 2023-2026. 
De politiska partierna har haft få möjlighet att yttra sig över förslaget och inkommit med synpunkter 
på förslaget. 
 
För att de demokratiska processerna ska fungera är det viktigt att människor engagerar sig politiskt. 
Ordet demokrati betyder folkstyre. I en demokrati har medborgarna ett gemensamt ansvar för 
samhället de lever i. Det är därför viktigt att alla människor engagerar sig i samhällsutvecklingen. 
Genom att delta och påverka skapar vi vår gemensamma framtid. 
 
Majoriteten av de förtroendevalda i Timrå kommun är fritidspolitiker med heltidsarbeten i 
anslutning till det politiska arbetet. De förtroendevalda får arvode för sammanträden, justering av 
protokoll, möten, besök, utbildningar eller konferenser de har blivit kallade till som rör kommunal 
angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget. 
 
Det ska finnas utrymme att kunna utföra sitt arbete som man har i samband med det politiska 
uppdraget som förtroendevald, och då även ekonomiskt. 
 
Inom socialnämndens verksamhetsområde ligger social beredskap. Social beredskap avser främst barn 
eller ungdomar som kan antas fara illa och är i behov av akuta insatser från socialtjänsten, 
missbrukare i behov av akuta insatser och våld i nära relationer. Social beredskap är till för akuta 
ärenden som inte kan vänta med kontakt till nästa vardag. Flera beslutstyper som utgör ett stort 



Protokollsutdrag 
2 

 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

ingripande i den personliga friheten och integriteten kräver nämndbeslut eller ordförandebeslut. Det 
innebär att ordföranden i en socialnämnd behöver ha beredskap för att fatta skyndsamma be-slut. 
Den sociala beredskapen för socialtjänstens verksamhetsområde innebär att arvodet behöver ses över 
för att täcka upp för den kostnad som den medför tjänstgöringsmässigt. 
 
Socialnämnden sammanträder 10 gånger årligen, i samband med dessa tillfällen hålls också ytterligare 
ett sammanträde - socialnämndens sammanträde för enskilda ärenden, där sekretessärenden och 
individärenden där det råder delegationsförbud hanteras. Socialnämndens arbetsutskott för enskilda 
ärenden sammanträder vid 12 ordinarie tillfällen per år för beslut i individärenden, dock hålls också i 
genomsnitt sex extra arbetsutskott årligen, vilket innebär ungefär 18 sammanträden utöver nämndens 
sammanträden. Därutöver tillkommer för ordförande social beredskap. 
 
Socialnämndens ordförandes tjänstgöringsgrad höjs till 57% + 2% social beredskap, kostnadsökning  
65 000 kr/år. 
Vice ordförande i socialnämnden höjs till 5% + 2% social beredskap, kostnadsökning 51 000 kr/år. 
2:e vice ordförande i socialnämnden höjs till +2% social beredskap, kostnadsökning 15 000 kr/år 
Vice ordförande i Timråbo och Timrå Vatten höjs till 2%, kostnadsökning 30 000 kr/år,  
totalt; 161 000/ år. 
 
Sänkning av mandatstödet innebär en kostnadsbesparing med 123 000 kr/år. 
 
Den finansiering som är tillgänglig för att balansera kostnadsökningarna med är det kommunala 
partistödet. Det finns inte tillräckligt med utrymme att fullt ut finansiera den föreslagna revideringen 
av arvodena med den föreslagna sänkningen av mandatstödet. 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår, den 3 maj 2022, kommunfullmäktige besluta; 
Om kommunfullmäktige ska sammanträda på dagtid eller kvällstid hänskjuts till det nya 
kommunfullmäktige, efter valet. 
Sänka mandatstödet med 3 000 kronor/mandat fr o m den 1 januari 2023. 
Tillföra ordförande i socialnämnden till 57% + 2% social beredskap. 
Tillföra vice ordförande i socialnämnden. till 5% + 2% social beredskap. 
Tillföra 2:e vice ordförande i socialnämnden +2% social beredskap. 
Tillföra vice ordförande i Timråbo och Timrå Vatten 2%. 
De övriga frågorna skjuts till den parlamentariska utredningen som kommer att genomföras under 
kommande mandatperiod. Denna utredning kommer att ligga till grund för vilka arvoden som 
kommer att gälla mandatperioden 2027-2030. 
 
 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Mari Eliasson (S), Patrik Eriksson (T) och Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår att 
kommunfullmäktige sammanträder på dagtid. Ulf Lindholm (SD), Niklas Edén (C) och Sven-Åke 
Jacobson (KD) föreslår att kommunfullmäktige sammanträder på kvällstid. Björn Hellquist (Tidigare 
L) och Ulf Lindholm (SD) föreslår att beslutet om kommunfullmäktige ska sammanträda på dagtid 
eller kvällstid ska skjutas till det nya kommunfullmäktige, efter valet. 
 
Ordföranden ställer punkterna 2-7 under proposition avslag-bifall och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar bifalla punkterna 2-7.  
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 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Ordföranden ställer därefter förslagen om kommunfullmäktige ska sammanträda på dagtid, eller på 
kvällstid eller om beslutet ska skjutas till det nya kommunfullmäktige efter valet mot varandra och 
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att kommunfullmäktige ska sammanträda på dagtid. 
 
Beslutsunderlag 
Arvodesutredning 
Yttranden från partierna 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2022 
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 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Arvodesutredning 2022 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

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

2. Sänka mandatstödet med 3 000 kronor/mandat fr o m den 1 januari 2023. 
3. Höja ordförande i socialnämnden till 57% + 2% social beredskap. 
4. Tillföra vice ordförande i socialnämnden till 5% + 2% social beredskap. 
5. Tillföra, den från oppositionen som är utsedd att tjänstgöra i socialnämnden med social beredskap,  

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

____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium tillika Arvodeskommittén har beslutat att uppdra till 
kommunledningskontoret att utreda nämndsordförandes arvode, arvodet för vice ordförande i 
bolagen, kommunfullmäktige på dagtid samt nivån på arvodena, inför mandatperioden 2023-2026. 
De politiska partierna har haft få möjlighet att yttra sig över förslaget och inkommit med synpunkter 
på förslaget. 
 
För att de demokratiska processerna ska fungera är det viktigt att människor engagerar sig politiskt. 
Ordet demokrati betyder folkstyre. I en demokrati har medborgarna ett gemensamt ansvar för 
samhället de lever i. Det är därför viktigt att alla människor engagerar sig i samhällsutvecklingen. 
Genom att delta och påverka skapar vi vår gemensamma framtid. 
 
Majoriteten av de förtroendevalda i Timrå kommun är fritidspolitiker med heltidsarbeten i 
anslutning till det politiska arbetet. De förtroendevalda får arvode för sammanträden, justering av 
protokoll, möten, besök, utbildningar eller konferenser de har blivit kallade till som rör kommunal 
angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget. 
 
Det ska finnas utrymme att kunna utföra sitt arbete som man har i samband med det politiska 
uppdraget som förtroendevald, och då även ekonomiskt. 
 
Inom socialnämndens verksamhetsområde ligger social beredskap. Social beredskap avser främst barn 
eller ungdomar som kan antas fara illa och är i behov av akuta insatser från socialtjänsten, 
missbrukare i behov av akuta insatser och våld i nära relationer. Social beredskap är till för akuta 
ärenden som inte kan vänta med kontakt till nästa vardag. Flera beslutstyper som utgör ett stort 
ingripande i den personliga friheten och integriteten kräver nämndbeslut eller ordförandebeslut. Det 
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 Annika Nyberg 2022-05-03 KS/2021:454 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

innebär att ordföranden i en socialnämnd behöver ha beredskap för att fatta skyndsamma be-slut. 
Den sociala beredskapen för socialtjänstens verksamhetsområde innebär att arvodet behöver ses över 
för att täcka upp för den kostnad som den medför tjänstgöringsmässigt. 
 
Socialnämnden sammanträder 10 gånger årligen, i samband med dessa tillfällen hålls också ytterligare 
ett sammanträde - socialnämndens sammanträde för enskilda ärenden, där sekretessärenden och 
individärenden där det råder delegationsförbud hanteras. Socialnämndens arbetsutskott för enskilda 
ärenden sammanträder vid 12 ordinarie tillfällen per år för beslut i individärenden, dock hålls också i 
genomsnitt sex extra arbetsutskott årligen, vilket innebär ungefär 18 sammanträden utöver nämndens 
sammanträden. Därutöver tillkommer för ordförande social beredskap. 
 
Socialnämndens ordförandes tjänstgöringsgrad höjs till 57% + 2% social beredskap, kostnadsökning  
65 000 kr/år. 
Vice ordförande i socialnämnden höjs till 5% + 2% social beredskap, kostnadsökning 51 000 kr/år. 
2:e vice ordförande i socialnämnden höjs till +2% social beredskap, kostnadsökning 15 000 kr/år 
Vice ordförande i Timråbo och Timrå Vatten höjs till 2%, kostnadsökning 30 000 kr/år,  
totalt; 161 000/ år. 
 
Sänkning av mandatstödet innebär en kostnadsbesparing med 123 000 kr/år. 
 
Den finansiering som är tillgänglig för att balansera kostnadsökningarna med är det kommunala 
partistödet. Det finns inte tillräckligt med utrymme att fullt ut finansiera den föreslagna revideringen 
av arvodena med den föreslagna sänkningen av mandatstödet. 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår, den 3 maj 2022, kommunfullmäktige besluta; 
Om kommunfullmäktige ska sammanträda på dagtid eller kvällstid hänskjuts till det nya 
kommunfullmäktige, efter valet. 
Sänka mandatstödet med 3 000 kronor/mandat fr o m den 1 januari 2023. 
Tillföra ordförande i socialnämnden till 57% + 2% social beredskap. 
Tillföra vice ordförande i socialnämnden. till 5% + 2% social beredskap. 
Tillföra 2:e vice ordförande i socialnämnden +2% social beredskap. 
Tillföra vice ordförande i Timråbo och Timrå Vatten 2%. 
De övriga frågorna skjuts till den parlamentariska utredningen som kommer att genomföras under 
kommande mandatperiod. Denna utredning kommer att ligga till grund för vilka arvoden som 
kommer att gälla mandatperioden 2027-2030. 
 
Beslutsunderlag 
Arvodesutredning 
Yttranden från partierna 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2022 
 
 
 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET  
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861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 
 
Andreaz Strömgren  
Kommunchef 



 TIMRÅ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Postadress 
861 82 Timrå 

Besöksadress 
Köpmangatan 14 

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

Bankgiro 
5672-9387 

MINNESANTECKNINGAR – PRESIDIEKONFERENS/ARVODESKOMMITTÉN  
 
Närvarande:  Jan-Christer Jonsson (S), ordf 

Björn Hellquist (Tidigare L) 
 
 
 
 

Övriga:  Annika Nyberg, kommunsekreterare 
  
    
     
Plats:  Timrå kommunhus, Norden 
 
Tid:  2022-05-03 kl. 09.40-10.00 
 
Välkommen 
 
Ordförande hälsar samtliga närvarande välkommen och förklarar mötet öppnat. 
 
 
Arvodesutredningen  
 
Gruppledarna har, den 19 april 2022, diskuterat hur arvodena kommer att se ut nästa 
mandatperiod. Frågeställningarna blev om kommunfullmäktige ska sammanträda på dagtid 
eller kvällstid, om man ska höja grundbeloppet, vilka summor ska arvodena ligga. Man ville 
även ha tabell på höjningarna/sänkningarna. Gruppledarna var inte eniga i dessa frågor. 
 
Arvodeskommittén föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Beslut om kommunfullmäktige ska sammanträda på dagtid eller kvällstid hänskjuts 
till det nya kommunfullmäktige. 

 
2. Mandatstödet sänks med 3 000 kr/mandat fr o m den 1 januari 2023. 

 
3. Tillföra ordförande i socialnämnden till 57% + 2% social beredskap. 

 
4. Tillföra vice ordförande i soc. till 5% + 2% social beredskap. 

 
5. Tillföra 2:e vice ordförande i socialnämnden +2% social beredskap. 

 
6. Tillföra vice ordförande i Timråbo och Timrå Vatten 2%. 

 
7. De övriga frågorna skjuts till den parlamentariska utredningen som kommer att 

genomföras under kommande mandatperiod. Denna utredning kommer att ligga till 
grund för vilka arvoden som kommer att gälla mandatperioden 2027-2030. 



 TIMRÅ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 2(2) 

 
 
 

8. Revisorernas årsbudget 2023 med plan för 2024 och 2025 
 
Timrå kommuns revisorer har i skrivelse till kommunfullmäktiges presidium översänt budget 
för 2023 samt plan för 2024-2025. 
 
Revisionen föreslår en ökning av budgeten med 50 tkr/år för perioden 2023-2025 vilket 
innebär ett anslag om totalt 1 100 tkr för 2023. 
 
Presidiet föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Bifalla revisionens äskande om utökad budgetram med 50 tkr för 2023. 
 

9. Utökning av valnämnden 
 
Gruppledarna diskuterade frågan om att utöka valnämnden från fem ledamöter/ersättare till 
sju ledamöter/ersättare. Alla partier som är representerade i kommunfullmäktige ska 
garanteras en plats i valnämnden, antingen som ledamot eller som ersättare. Alla partier är 
överens i frågan. 
 
 
 
Vid anteckningarna 
Annika Nyberg 
Kommunsekreterare



Arvodesutredning inför mandatperioden 2023-2026 

Uppdraget;  

Kommunfullmäktiges presidium tillika Arvodeskommittén har beslutat att uppdra 
till kommunledningskontoret att utreda nämndsordförandes arvode, arvodet för 
vice ordförande i bolagen, kommunfullmäktige på dagtid samt nivån på arvodena, 
inför mandatperioden 2023-2026. De politiska partierna kommer att få möjlighet 
att yttra sig överförslaget. 
 
Bakgrund till ersättningen  

För att de demokratiska processerna ska fungera är det viktigt att människor 
engagerar sig politiskt. Ordet demokrati betyder folkstyre. I en demokrati har 
medborgarna ett gemensamt ansvar för samhället de lever i. Det är därför viktigt att 
alla människor engagerar sig i samhällsutvecklingen. Genom att delta och påverka 
skapar vi vår gemensamma framtid. 
 
Majoriteten av de förtroendevalda i Timrå kommun är fritidspolitiker med 
heltidsarbeten i anslutning till det politiska arbetet. De förtroendevalda får arvode 
för sammanträden, justering av protokoll, möten, besök, utbildningar eller 
konferenser de har blivit kallade till som rör kommunal angelägenhet och som har 
ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget. 
 
Det ska finnas utrymme att kunna utföra sitt arbete som man har i samband med 
det politiska uppdraget som förtroendevald, och då även ekonomiskt. 
 
Social beredskap 

Inom socialnämndens verksamhetsområde ligger social beredskap. Social beredskap 
avser främst barn eller ungdomar som kan antas fara illa och är i behov av akuta 
insatser från socialtjänsten, missbrukare i behov av akuta insatser och våld i nära 
relationer. Social beredskap är till för akuta ärenden som inte kan vänta med 
kontakt till nästa vardag. Flera beslutstyper som utgör ett stort ingripande i den 
personliga friheten och integriteten kräver nämndbeslut eller ordförandebeslut. Det 
innebär att ordföranden i en socialnämnd behöver ha beredskap för att fatta 
skyndsamma beslut. Den sociala beredskapen för socialtjänstens 
verksamhetsområde innebär att arvodet behöver ses över för att täcka upp för den 
kostnad som den medför tjänstgöringsmässigt. 
 
Beräkningsgrunder  

KL Kap 4 16 § Fullmäktige får besluta att förtroendevalda i skälig omfattning ska 
få arvode för det arbete som är förenat med uppdraget. Om fullmäktige beslutar att 
arvode ska betalas, ska arvodet bestämmas till lika belopp för lika uppdrag. 



Bestämmelser om månadsarvoden till förtroendevalda i Timrå kommun och dess 
bolag följer riksdagsmannaarvodet och omräknas utifrån det av riksdagens arvo-
desnämnd fastställda riksdagsmannaarvodet, varje år. Månadsarvodena i Timrå 
kommun omräknas från och med den 1 januari varje år. Sammanträdesarvode per 
sammanträde fastställs utifrån genomsnittlig löneutveckling i Timrå kommun. Det 
sker från och med 1 januari varje år. 
 
Den pelare som utgör grunden i det fasta månadsarvodet är en andel i procent av 
grundbeloppet baserat på en procentsats av aktuellt riksdagsmannaarvode. Den 
pelaren bör fortsättningsvis tillämpas, då de flesta av landets kommuner använder 
sig av den modellen. Denna beräkningsmodell medför en stabil och rättvis bild av 
arvodesberäkningen utifrån ansvarsområden. 
 
Arvodeskommitténs förslag  

Arvodeskommittén har sett över de olika ansvarsområdena för de olika 
verksamheterna. De vill se över nämndsordförandes arvode i socialnämnden, 
arvodet för vice ordförande i bolagen, inför mandatperioden 2023-2026. 
 
Arvodeskommittén vill även se en beräkning på kostnaderna för att genomföra 
Kommunfullmäktiges sammanträden på dagtid istället för på kvällstid. 
 
Ersättning för enskilda förtroendeposter  

Socialnämndens ordförande, vice ordförande i socialnämnden och även vice 
ordföringarna i bolagen ligger lågt arvodesmässigt i jämförelse med ordföranden i 
övriga nämnder. En höjning är motiverad då ansvaret för dessa roller bedöms som 
likvärdigt.  
 
Vi har sett över snittersättningen på länets kommuner på socialnämndens 
ordförande och vice ordförande. Snittet för socialnämndens ordförande landade 
på; 35 137 :-/ månad och 6 384 :-/månad för vice ordförande. 
 
Arvodeskommitténs förslag: 

Socialnämnden sammanträder 10 gånger årligen, i samband med dessa tillfällen 
hålls också ytterligare ett sammanträde - socialnämndens sammanträde för enskilda 
ärenden, där sekretessärenden och individärenden där det råder delegationsförbud 
hanteras. Socialnämndens arbetsutskott för enskilda ärenden sammanträder vid 12 
ordinarie tillfällen per år för beslut i individärenden, dock hålls också i genomsnitt 
sex extra arbetsutskott årligen, vilket innebär ungefär 18 sammanträden utöver 
nämndens sammanträden. Därutöver tillkommer för ordförande social beredskap. 
 
Utifrån ovanstående föreslås att socialnämndens ordförandes nuvarande 
tjänstgöringsgrad höjs från 50% till 57%. Därtill läggs ett arvode för social 



beredskap om 3% av grundbeloppet, 85% av riksdagsmannaarvodet. Det innebär en 
kostnadsökning med lite drygt 73 000 kr/år. 
Socialnämndens vice ordförandens tjänstgöringsgrad höjs från 2% till 5%. Därtill 
arvode för social beredskap om 3% av grundbeloppet, 85% av 
riksdagsmannaarvodet. Det motsvarar en kostnadsökning på lite drygt 44 000 kr/år 
och hamnar i samma nivå som ordföranden i kultur- och tekniknämnden och 
miljö- och byggnadsnämnden vilket kan kännas relevant i förhållande till 
verksamhetsansvar. 
 
Vice ordförandena i bolagen, 2 st, tjänstgöringsgrad från 6% till 8 %, lite drygt 
29 000 kr/år. 
 
Totalt skulle ovanstående höjning av den procentuella andelen av 
tjänstgöringsgraderna bli en ökning på ca 146 000 kr/år. 
 

 
 
Kommunfullmäktige på dagtid 
 
Dagsammanträden för kommunfullmäktige har diskuterats i olika forum och vid 
flera tillfällen genom åren. Flera för- och nackdelar har förts fram för dag 
respektive kvällssammanträden. Argumentet som förts fram är att 
dagsammanträden skulle möjliggöra representation för fler yngre förvärvsarbetande 
med familj, höja koncentrationen hos de förtroendevalda, då man är piggare under 
dagen, kvaliteten på deltagande skulle höjas och inlägg i debatten och 
förhoppningsvis leda till säkrare beslut. 

Det mest framträdande argumentet för att fortsätta ha kvällsmöten är att många 
har svårt att ta ledigt från sina jobb. Eftersom de flesta har dagtidsjobb så innebär 
det att fler har möjlighet att delta på fullmäktiges möten om dessa är på kvällstid.  
 
Ytterligare en synpunkt att beakta är att det skulle kunna göra det svårare för 
allmänheten att delta som åhörare på mötena om de är förlagda till dagtid då 
många arbetar.  
 



Ett annat argument är att dagsammanträden är en dyrare lösning för kommunen, 
eftersom kommunen skulle behöva betala ut en större kostnad för förlorad 
arbetsinkomst. 
 
Kommunledningskontoret har utrett vilka ökade kostnader det skulle medföra att 
förlägga kommunfullmäktiges sammanträden på dagtid i jämförelse med 
nuvarande ordning på kvällstid. 
 
En uppskattning har gjorts som visar att om alla kommunfullmäktiges 
sammanträden förläggs till dagtid ökar kostnaderna med ca 570 000 kr/år.  
 
Kostnadsökningen påverkas till betydande del av hur många ledamöter/ersättare 
som kommer att ta ut ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Den uppskattade 
kostnaden är därför att betrakta som ungefärlig och preliminär. 
 

 
 
Beräkningen utgår från att sammanträdesarvodet kommer att ligga oförändrat.  
Även antalet timmar för sammanträdena antas vara oförändrat. 
Sammanträdesarvodena utbetalas som tidigare i antingen hel- eller 
halvdagsersättning. 
 
Finansiering  

Den finansiering som är tillgänglig för att balansera kostnadsökningarna med är 
det kommunala partistödet. 
 
I syfte att undersöka förutsättningarna för finansiering på det föreslagna sättet har 
Kommunledningskontoret jämfört partistödets storlek i Timrå kommun med 
andra kommuner i Västernorrland och med några jämförbara kommuner i landet. 
 
Timrå högst bland jämförbara kommuner för politisk 
verksamhet 

Antal invånare per förtroendevald kommunpolitiker är 160, i mitten av jämförbara. 
Detta speglar den politiska organisationen i jämförbara, men nämnvärt här är trend 
i landet är att gå mot mindre nämnder, och inte fler.  
  
Nettokostnaden för hela kommunens administration, system mm knuten till 
politik och sammanträden. Här ligger vi högst, dubbelt så högt än andra. Storleken 



på kostnaderna är kopplad till storleken på den politiska organisationen samt 
nämndsadministration. 
 
Bland de bakomliggande faktorerna utmärker sig Timrå genom ca dubbla partistöd 
i relation till jämförbara kommuner samt Härnösand och Sundsvall. 

 

 
 
Kommunalt partistöd 

Lokalt partistödet ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. 
Varje kommun bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara. 
Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. 
Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person. Det 
innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot 
stödet. Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat i 
fullmäktige.  
 
Timrå kommun ligger relativt högt i utbetalning av partistöd i jämförelse med 
länets övriga kommuner.  
Timrå betalar ut 44 634 kr/mandat, Ånge kommun 20 400 kr/mandat, Sundsvalls 
kommun 61 728 kr/mandat, Nordanstigs kommun 13 613 kr/mandat. 
 

  



 
Ser man på några jämförbara kommuner i landet framgår det att det kan vara stor 
skillnad på partistöd mellan kommuner med ungefär samma antal invånare. 
 
 

 
 
 
I budgeten för partistöd finns utrymme för finansiering att kunna sammanträda 
med kommunfullmäktige på dagtid. Om kommunen sänker kostnaden/mandat 
med 39 %, den totala summan/mandat blir då 27 226 kr i jämförelse med 
nuvarande 44 634 kr.  
 
Det är en ersättning som fortsatt står sig väl i jämförelse med andra kommuner. 
Sänkningen av partistödet med 39 % finansierar kostnaderna för både ökningen av 
månadsarvodet för socialnämndens ordförande, socialnämndens vice ordförande 
och vice ordförandena i de kommunala bolagen samt att sammanträden med 
kommunfullmäktige genomförs på dagtid. 
 
Om kommunen väljer att endast finansiera ökningen av månadsarvodet för social-
nämndens ordförande, socialnämndens vice ordförande och vice ordförandena i de 
kommunala bolagen med partistödet kan det göras med en sänkning av partistödet 
med 8%/mandat till 41 063 kr/mandat. 
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Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-03-30 KS/2021:454 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

  
 
Sammanställning av yttranden gällande arvodesuppdrag 
 
Socialdemokraterna  
 

1. Sänkning av partistödet med 6289:-/mandat. Motsvarar den höjning som gjordes 2014. 
2. Sänkning av arvoden från 85% av riksdagsmannaarvodet till 77,5%. Motsvarar ca. 7,5% 

sänkning av nuvarande arvode. 
3. Utöka tiden för sammanträdesarvode från 2 timmar till 4 timmar. 
4. Utöka tiden för ordförande i socialnämnden till 57% + 2% social beredskap. 
5. Utöka tiden för vice ordförande i soc. till 5% + 2% social beredskap. 
6. Tillföra ”2:e vice ordf.” i socialnämnden +2% social beredskap. 
7. Utöka tiden för ordförande i Timråbo från 6% till 8% 
8. Utöka tiden för ordförande i Timrå Vatten från 6% till 8%, då ingår även uppdraget som vice 

ordförande i Mitt Sverige Vatten. 
9. Ordförande i TIAB (om det inte är KSO) 8% 
10. Vice ordförande i Timråbo och Timrå Vatten 2% 
11. Kommunfullmäktige på dagtid samt gruppmöte i anslutning till KF. 
12. Utöka valnämnden för att säkerställa att alla partier finns representerade i valnämnden 

antingen som ordinarie eller ersättare. 
 

Vänsterpartiet  

1. Sänkning av partistödet med 6289:-/mandat. Motsvara den höjning som gjordes 2014. 
2. Sänkning av arvoden från 85% av riksdagsmannaarvodet till 77,5%. Motsvarar ca. 7,5% 

sänkning av nuvarande arvode. 
3. Utöka tiden för sammanträdesarvode från 2 timmar till 4 timmar. 
4. Utöka tiden för ordförande i socialnämnden till 57% + 2% social beredskap. 
5. Utöka tiden för vice ordförande i soc. till 5% + 2% social beredskap. 
6. Tillföra ”2:e vice ordf.” i socialnämnden +2% social beredskap. 
7. Utöka för ordförande i Timråbo från 6% till 8% 
8. Utöka tiden för ordförande i Timrå Vatten från 6% till 8%, då ingår även uppdraget som vice 

ordförande i Mitt Sverige Vatten. 
9. Ordförande i TIAB (om det inte är KSO) 8% 
10. Vice ordförande i Timråbo och Timrå Vatten 2% 
11. Kommunfullmäktige på dagtid samt gruppmöte i anslutning till KF. 
12. Utöka valnämnden för att säkerställa att alla partier finns representerade i valnämnden 

antingen som ordinarie eller ersättare. 
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Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-03-30 KS/2021:454 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 
Moderaterna, centerpartiet och kristdemokraterna 
 

1. Socialnämndens vice och 2.e vice ordförandens tjänstgöringsgrad likställs och höjs från 2% 
till 5%. Därtill arvode för social beredskap om 3% av grundbeloppet, 85% av 
riksdagsmannaarvodet 

2. Vice ordförandena i bolagen, samt 2.e vice ordf, 2 st, tjänstgöringsgrad från 6% till 8 %, lite 
drygt 29 000 kr/år. 

3. När det gäller Kommunfullmäktige så anser vi att det är bra som det är idag, dvs på kvällstid. 
4. När det gäller förslaget om ändrat partistöd kan vi inte se att man tagit kostnader såsom 

partisekreterare, gruppledare, tillgång till kontor för de olika politiska partierna som finns i 
andra kommuner exempelvis i Sundsvall. Så vi föreslår oförändrad nivå. 

 
Timråpartiet  

1. Timråpartiet avstyrker förslaget om att höja månadsarvodet för ordförande och vice 
ordförande i socialnämnden.  

Timråpartiet anser att nuvarande arvode för socialnämndens ordförande är väl avvägt och det har sen 
många år ingått beredskap för LVU. Vi kan inte se att några sakomständigheter har ändrats som ger 
skäl att höja arvodet. Man vet förutsättningarna för uppdraget och vilket arvode som ges när man tar 
på sig uppdraget.  
 
2. Timråpartiet avstyrker förslaget om att införa särskilt arvode för vice ordförande för bolag 

Timråpartiet anser att hela styrelsen inklusive vice ordförande ska ha ett fast månadsarvode som är 
samma. Nivån kan diskuteras.  
Vi vill också markera att det är bolagen själv som betalar ut arvode till styrelse och inte Timrå 
kommun. Därför är det inte seriöst att påstå att en besparing av partistöd skulle betala arvoden i de 
kommunala bolagen.  
 
3. Timråpartiet tillstyrker förslaget om fullmäktige på dagtid men ska ej betalas från 
partistödet.  

Vi delar uppfattningen att det hade varit bra med fullmäktige på dagtid, precis som vi tyckte under 
förra mandatperioden. Dock ska detta ej betalas av partistödet. Antingen skär vi på de fasta arvodena 
för kommunalråd eller så får nya pengar tillföras till budgeten för den politiska organisationen.  
Partistödet i Sundsvall i jämförelse med det i Timrå är lägre per invånare pga. de har arvoderade 
gruppledare samt politiska sekreterare som betalas av kommunen direkt i 
förtroendemannaorganisationen och inte via partistödet.  
Argumentationen för vår nivå av partistöd har varit att vi ska kunna tillsätta såna resurser själv och 
där vill vi påpeka att kommunen behöver ta fram regelverk för att partiet via sitt partistöd skulle 
kunna arvodera gruppledare samt tillsätta politisk sekreterare via Timrå kommun.  
 
4. Timråpartiet tillstyrker förslag om full förlorad arbetsförtjänst för ersättare 

I utredningen nämnds inget om att ge ersättare möjlighet till full förlorad arbetsförtjänst i stället för 
endast sex timmar. Detta var en viktig fråga förra mandatperioden och som det fanns samsyn till i 
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Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-03-30 KS/2021:454 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

valet 2018 men som aldrig genomfördes. Vi menar att detta går att genomföra inom befintlig budget 
och kan utvärderas efter ca två år för att kolla utfallet.  
5. Timråpartiet anser att rollen som oppositionsråd ska ses över 

Med anledning av att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet bröt mot grundläggande svenska 
kommunaldemokratiska principer och praxis att rösta aktivt och valde sitt eget oppositionsråd bör 
detta ses över. Exempelvis att rollen kan delas upp på olika block eller att den tas bort som arvoderad 
post och pengarna läggs ut på partiernas gruppledare i form av arvodering efter partiets storlek i 
fullmäktige.  
 
6. Avslutande reflektioner och kommentarer  

Vi anser att en parlamentarisk beredning under fullmäktige borde tillsättas för att se över 
arvodesnivåer och den politiska organisationen från grunden. Något som inte har skett på många år. 
Denna utredning som nu har tillsatts av arvodeskommittén är helt klart ett hastverk och missar 
väsentliga delar, den har också faktabrister och felaktigheter som redan har påpekats i vårt svar.  
 



 
 
 

 

 

Minnesanteckningar från kommunfullmäktiges presidium, den 16 februari 
2022, kl 13.00-14.00 
 
Närvarande:      Jan-Christer Jonsson (S), kf:s ordf 
      Johanna Bergsten (S), kf:s 1:e v ordf 
      Björn Hellquist (L) kf:s 2:e v ordf 

     Annika Nyberg, kommunsekreterare 
 

 
2. Översyn av arvodesregler AB Timråbo 

 
Ordföranden föreslår att skicka ut översyn av arvodesregler AB Timråbo tillsammans med  
arvodesutredningen till kommunfullmäktiges gruppledare för yttrande. Senast den 25 mars behöver  
kommunledningskontoret yttrandena tillhanda. 
 
Övriga svarar Ja. 

 
5. Arvodesutredningen  

 
Ordföranden föreslår att skicka ut översyn av arvodesregler AB Timråbo tillsammans med  
arvodesutredningen till kommunfullmäktiges gruppledare för yttrande. Senast den 25 mars behöver  
kommunledningskontoret yttrandena tillhanda. 
 
Övriga svarar Ja. 

 
 
 

Vid anteckningarna 
Annika Nyberg  
Kommunsekreterare  



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-24 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 178 
Reglemente för valnämnden, utökning av ledamöter/ersättare 
KS/2022:206 
 
Beredningsförslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Godkänna revidering av reglemente för valnämnden. 
 

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

____ 
 
Ärendet 
Upptas till behandling utökning av valnämndens reglemente. Presidieträffen diskuterar frågan, den 3 
maj 2022, om att utöka valnämnden från fem ledamöter/ersättare till sju ledamöter/ersättare.  
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår, den 30 maj 2022, att utöka valnämnden från fem 
ledamöter/ersättare till sju ledamöter/ersättare. Alla partier representerade i kommunfullmäktige ska 
garanteras en plats i valnämnden, antingen som ledamot eller som ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
Minnesanteckningar  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2022 
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Kommunledningskontoret   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Annika Nyberg 2022-04-22 KS/2022:206 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163459 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Reglemente för valnämnden, utökning av ledamöter/ersättare 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Godkänna revidering av reglemente för valnämnden. 
 

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

 
____ 
 
Ärendet 
Upptas till behandling utökning av valnämndens reglemente. Presidieträffen diskuterar frågan, den 3 
maj 2022, om att utöka valnämnden från fem ledamöter/ersättare till sju ledamöter/ersättare.  
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår, den 30 maj 2022, att utöka valnämnden från fem 
ledamöter/ersättare till sju ledamöter/ersättare. Alla partier representerade i kommunfullmäktige ska 
garanteras en plats i valnämnden, antingen som ledamot eller som ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
Minnesanteckningar  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2022 
 
 
 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET  
 
 
Andreaz Strömgren 
Kommunchef 



 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 1 C  1 (7) 
 

REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN 
 
Fastställt av kommunfullmäktige 2017-11-27 § 179 
Reviderad av kommunfullmäktige 2021-11-29 § 195 
Reviderad av kommunfullmäktige 2022-03-28 § 36 
Reviderad av kommunfullmäktige 2022-06-13 § 

Utöver vad som stadgas i kommunallagen ska följande reglemente gälla för 
valnämnden. 
 

Organisation inom verksamhetsområdet  
 
1 §  
 
Valnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra 
författningar för verksamheten.  
 
Valnämndens övergripande uppgifter  
 
2 § 
 

 Valnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på kommunal valnämnd 
enligt vallag (2005:837), övriga valförfattningar samt lag om kommunala 
folkomröstningar (1994:692). 

 
 Valnämnden är lokal valmyndighet i samband med val till riksdagen, val till 

landstingsfullmäktige, val till kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet 
samt vid eventuellt förekommande folkomröstning, omval eller extra val. 

 
 Valnämnden ska informera allmänheten om förestående val och 

folkomröstningar samt i övrigt om väsentliga delar i den egna verksamheten.  
 

 Valnämnden ska efter varje genomfört val eller folkomröstning rapportera till 
kommunfullmäktige om hur nämnden har fullgjort uppdraget samt 
nämndens ekonomiska ställning. 

 
Det åligger valnämnden även att: 

 
 Utse lämpligt antal röstmottagare 
 Se till att det finns lämpliga lokaler i lämpligt antal som kan användas för  

förtidsröstning samt som vallokaler 
 Ansvara för preliminär rösträkning i vallokal 
 Hålla sammanträde för preliminär rösträkning 
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Valnämnden ska rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklas mot 
bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under valåret. 

Personalansvar 
 
3 §  
 
Kommunstyrelsen har personalansvaret för all anställd personal inom valnämndens 
verksamhetsområden. Kommunstyrelsen har hand om personalfrågor inklusive 
arbetsmiljöfrågor inom valnämndens verksamhetsområde.  
 
Valnämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för de 
personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. 

Övrig förvaltning 
 
4 §  
 
Valnämnden ska inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de 
upplysningar som begärs av fullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd. 

Arkivmyndighet  
 
5 § 
 
Valnämnden är arkivansvarig. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i 
arkivreglemente. 
 

Valnämndens arbetsformer  
 

Sammansättning  
 
6 § 
 
Valnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare valda av kommunfullmäktige 
för fyra år. Valet skall förrättas före utgången av december månad det år då allmänna 
val av kommunfullmäktige ägt rum och gälla fr.o.m. den tidpunkt 
kommunfullmäktige bestämmer. 
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Ordförande och vice ordförande  
 
7 § 
 
Bland ledamöterna i valnämnden utser kommunfullmäktige en ordförande och en 
vice ordförande att tjänstgöra den tid för vilken de blivit valda som ledamöter. 
 

Kallelse 
 
8 § 
 
Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden eller, vid hinder för denna av vice 
ordföranden. 
 
Skulle såväl ordföranden och vice ordföranden vara förhindrade att kalla till 
sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta 
(ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till 
åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 
 
Kallelse till valnämndens sammanträden får ske digitalt om valnämnden så 
bestämmer. 
 

Sammanträden  
 
9 § 
 
Valnämnden sammanträder på dag och tid som valnämnden bestämmer eller i övrigt 
när ordföranden så bestämmer. 
 
Sammanträde ska hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 
om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras 
skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som 
önskas behandlas på det extra sammanträdet. 
 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller 
en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för 
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot 
i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 
 
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. 

Deltagande på distans (6 kap 24 § KL) 
 
10 § 
 
Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds 
sammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i 5 
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kap. 16 §. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens 
sammanträde. 
 
(5 kap 16 § KL) Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 
och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor.  Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Förhinder 
 
11 § 
 
Är ledamot förhindrad att närvara vid sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska ledamoten snarast underrätta kommunledningskontoret. 
Kommunledningskontoret ska underrätta den ersättare som står i tur att tjänstgöra.  
 

Ersättarnas yttranderätt  
 
12 § 
 
Icke tjänstgörande ersättare har yttranderätt att ställa frågor om de ärenden som 
upptas till behandling på sammanträdet men ej delta i besluten. 
 

Ersättarnas tjänstgöring 
 
13 § 
 
Om en ledamot är förhindrad att delta i eller att vidare delta i ett sammanträde ska 
en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 
 
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
 
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska dessa tjänstgöra enligt den av 
kommunfullmäktige bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har 
dock alltid företräde oberoende av turordningen.  
 

Insynsplats i valnämnden 
 
14 § 
 
Ett parti med plats i kommunfullmäktige, men inte i valnämnden, har rätt att 
närvara vid valnämndens sammanträden (en så kallad insynsplats). 
Kommunfullmäktige ska utse den person som erhåller insynsplatsen och en ersättare 
för denne (endast en närvarar vid ett sammanträde). Syftet är att alla partier ska 
kunna förbereda sig inför och få tillgång till valnämndens handlingar. Med 
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insynsplats menas en ”lyssnarplats” i frågor som inte rör sekretess. Det innebär inte 
yttranderätt eller rätt att lägga förslag eller protokollsanteckningar. 
 
Den som har en insynsplats har rätt till ersättning enligt gällande bestämmelser om 
ersättning för insynsplats till förtroendevalda för närvaro vid valnämndens 
sammanträden. 

Jäv, avbruten tjänstgöring 
 
15 § 
 
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 
 
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. 
 

Reservation 
 
16 § 
 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före 
tidpunkten för justeringen av protokollet. 
 

Justering  
 
17 § 
 
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 
 
Valnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan valnämnden justerar den. 
 

Delgivning  
 
18 § 
 
Delgivning med valnämnden sker med ordföranden eller annan anställd som 
nämnden bestämmer. 
 

Valnämndens arbetsutskott 
 
19 § 
 
Inom valnämnden får inrätta ett särskilt arbetsutskott bestående av tre ledamöter. 
Valnämndens ordförande och vice ordförande är självskrivna ledamöter och tillika 
ordförande och vice ordförande i utskottet. Arbetsutskottets ledamöter och ersättare 
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väljes av nämnden bland dess ledamöter för fyra år, räknat fr o m den 1 januari året 
efter det år då val i riket av fullmäktige ägt rum. 
 
Därutöver får finnas ett eller flera utskott för särskilda områden. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat för längre tid är hindrad att 
fullgöra sitt uppdrag, får nämnden utse annan ledamot i utskottet att som ersättare 
för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 
 
Ersättare ska närvara vid arbetsutskottets sammanträden endast om ledamot har 
förhinder och skall inkallas till tjänstgöring i den av valnämnden vid valet nämnda 
ordningen. Avgår ledamot eller ersättare i arbetsutskott, som ej utsetts vid 
proportionellt val, skall valnämnden snarast förrätta fyllnadsval för återstoden av 
tjänstgöringstiden. 
 
Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid, som nämnden bestämmer, och i övrigt, 
när ordföranden eller vid hinder för honom, vice ordföranden anser att det behövs 
eller när minst 2 ledamöter begär det. 
 
Vad i 8 § föreskrivs om kallelse till valnämndens sammanträden, anmälan av hinder 
att närvara vid sammanträde och inkallande av ersättare gäller i tillämpliga delar med 
avseende på utskottet. För beslutsförhet erfordras att mer än hälften av ledamöterna 
är närvarande. 
 

Undertecknande av handlingar  
 
20 § 
 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av valnämnden skall 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och 
kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. 
 
Valnämnden kan uppdra till valhandläggare att i ordförandens ställe underteckna 
avtal, andra handlingar och skrivelser. 
 

Information och Samråd  
 
21 § 
 
Valnämnden bör regelmässigt samråda med övriga kommunala nämnder, andra 
myndigheter och med enskilda organisationer, som berörs av nämndens 
verksamhetsområde. 
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Medborgarförslag  
 
22 § 
 
Medborgarförslag skall beredas så att beslut kan fattas inom sex månader från det att 
förslaget väcktes. 
 
Beredande instans skall underhand kontakta förslagsställaren i syfte att undvika 
missförstånd och därigenom förlänga handläggningstiden. 
 
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas ska förslagsställaren 
underrättas. Förslagsställaren får närvara och yttra sig om medborgarförslaget när 
valnämnden behandlar ärendet, men inte närvara när beslut ska fattas. 
 
Valnämnden ska kontinuerligt informera kommunfullmäktige om de beslut som 
fattats i ärendena. Valnämnden ska också, två gånger/år, informera om de ärenden 
som inte beretts färdigt, anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan 
beräknas fattas. Redovisningen ska ske vid kommunfullmäktiges ordinarie 
sammanträde i april och oktober. 
 
Beslutanderätten av ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits 
till valnämnden får inte delegeras. 
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Fax: 060-16 31 05 
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  Marianne Larsson (SD) 

Tony Andersson (M) 
Björn Hellquist (L) 
Megan Sandberg (L) 
Robert Thunfors (T) 
Svante Sörmark (V) 
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Välkommen 
 
Ordförande hälsar samtliga närvarande välkommen och förklarar mötet öppnat. 
 

6. Utökning av valnämnden 
 
Gruppledarna diskuterade frågan om att utöka valnämnden till 7+7. Alla partier ska 
garanteras en plats i valnämnden, antingen som ledamot eller som ersättare. Alla partier är 
överens i frågan. 
 
 
 

 
 
Vid anteckningarna 
Annika Nyberg 
Kommunsekreterare
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REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställt av kommunfullmäktige 2017-11-27 § 179 
Reviderad av kommunfullmäktige 2021-11-29 § 195 
Reviderad av kommunfullmäktige 2022-03-28 § 36 

Utöver vad som stadgas i kommunallagen ska följande reglemente gälla för 
valnämnden. 

Organisation inom verksamhetsområdet  

1 §  

Valnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn 
till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten.  
 
Valnämndens övergripande uppgifter  

2 § 
 

• Valnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på kommunal valnämnd 
enligt vallag (2005:837), övriga valförfattningar samt lag om kommunala 
folkomröstningar (1994:692). 

• Valnämnden är lokal valmyndighet i samband med val till riksdagen, val till 
landstingsfullmäktige, val till kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet 
samt vid eventuellt förekommande folkomröstning, omval eller extra val. 

• Valnämnden ska informera allmänheten om förestående val och 
folkomröstningar samt i övrigt om väsentliga delar i den egna verksamheten.  

• Valnämnden ska efter varje genomfört val eller folkomröstning rapportera till 
kommunfullmäktige om hur nämnden har fullgjort uppdraget samt nämndens 
ekonomiska ställning. 

Det åligger valnämnden även att: 
 

 

• Utse lämpligt antal röstmottagare 
• Se till att det finns lämpliga lokaler i lämpligt antal som kan användas för  

förtidsröstning samt som vallokaler 
• Ansvara för preliminär rösträkning i vallokal 
• Hålla sammanträde för preliminär rösträkning 

Valnämnden ska rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklas mot bakgrund 
av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under valåret. 
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Personalansvar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 §  

Kommunstyrelsen har personalansvaret för all anställd personal inom valnämndens 
verksamhetsområden. Kommunstyrelsen har hand om personalfrågor inklusive 
arbetsmiljöfrågor inom valnämndens verksamhetsområde.  

Valnämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för de 
personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. 

Övrig förvaltning 

4 §  

Valnämnden ska inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de 
upplysningar som begärs av fullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd. 

Arkivmyndighet  

5 § 

Valnämnden är arkivansvarig. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i 
arkivreglemente. 

Valnämndens arbetsformer  

Sammansättning  

6 § 
 

 

Valnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare valda av kommunfullmäktige 
för fyra år. Valet skall förrättas före utgången av december månad det år då allmänna 
val av kommunfullmäktige ägt rum och gälla fr.o.m. den tidpunkt kommunfullmäktige 
bestämmer. 
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Ordförande och vice ordförande  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 § 

Bland ledamöterna i valnämnden utser kommunfullmäktige en ordförande och en vice 
ordförande att tjänstgöra den tid för vilken de blivit valda som ledamöter. 

Kallelse 

8 § 

Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden eller, vid hinder för denna av vice 
ordföranden. 

Skulle såväl ordföranden och vice ordföranden vara förhindrade att kalla till 
sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta 
(ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern 
äldste ledamoten vara ålderspresident. 

Kallelse till valnämndens sammanträden får ske digitalt om valnämnden så bestämmer. 

Sammanträden  

9 § 

Valnämnden sammanträder på dag och tid som valnämnden bestämmer eller i övrigt 
när ordföranden så bestämmer. 
 

 

 

 

 

Sammanträde ska hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 
om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras 
skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas 
behandlas på det extra sammanträdet. 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller 
en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. 
Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i 
nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. 

Deltagande på distans (6 kap 24 § KL) 

10 § 

Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds 
sammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i 5 kap. 
16 §. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens 
sammanträde. 
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(5 kap 16 § KL) Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor.  Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Förhinder 

11 § 

Är ledamot förhindrad att närvara vid sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska ledamoten snarast underrätta kommunledningskontoret. Kommunledningskontoret 
ska underrätta den ersättare som står i tur att tjänstgöra.  

Ersättarnas yttranderätt  

12 § 

Icke tjänstgörande ersättare har yttranderätt att ställa frågor om de ärenden som upptas 
till behandling på sammanträdet men ej delta i besluten. 

Ersättarnas tjänstgöring 

13 § 

Om en ledamot är förhindrad att delta i eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
 

 

 

 

 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska dessa tjänstgöra enligt den av 
kommunfullmäktige bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har 
dock alltid företräde oberoende av turordningen.  

Insynsplats i valnämnden 

14 § 

Ett parti med plats i kommunfullmäktige, men inte i valnämnden, har rätt att närvara 
vid valnämndens sammanträden (en så kallad insynsplats). Kommunfullmäktige ska 
utse den person som erhåller insynsplatsen och en ersättare för denne (endast en 
närvarar vid ett sammanträde). Syftet är att alla partier ska kunna förbereda sig inför 
och få tillgång till valnämndens handlingar. Med insynsplats menas en ”lyssnarplats” i 
frågor som inte rör sekretess. Det innebär inte yttranderätt eller rätt att lägga förslag 
eller protokollsanteckningar. 
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Den som har en insynsplats har rätt till ersättning enligt gällande bestämmelser om 
ersättning för insynsplats till förtroendevalda för närvaro vid valnämndens 
sammanträden. 

Jäv, avbruten tjänstgöring 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 § 

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. 

Reservation 

16 § 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före 
tidpunkten för justeringen av protokollet. 

Justering  

17 § 

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 
 

 

 

 

 

 

 

Valnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan valnämnden justerar den. 

Delgivning  

18 § 

Delgivning med valnämnden sker med ordföranden eller annan anställd som nämnden 
bestämmer. 

Valnämndens arbetsutskott 

19 § 

Inom valnämnden får inrätta ett särskilt arbetsutskott bestående av tre ledamöter. 
Valnämndens ordförande och vice ordförande är självskrivna ledamöter och tillika 
ordförande och vice ordförande i utskottet. Arbetsutskottets ledamöter och ersättare 
väljes av nämnden bland dess ledamöter för fyra år, räknat fr o m den 1 januari året 
efter det år då val i riket av fullmäktige ägt rum. 
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Därutöver får finnas ett eller flera utskott för särskilda områden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat för längre tid är hindrad att fullgöra 
sitt uppdrag, får nämnden utse annan ledamot i utskottet att som ersättare för 
ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Ersättare ska närvara vid arbetsutskottets sammanträden endast om ledamot har 
förhinder och skall inkallas till tjänstgöring i den av valnämnden vid valet nämnda 
ordningen. Avgår ledamot eller ersättare i arbetsutskott, som ej utsetts vid 
proportionellt val, skall valnämnden snarast förrätta fyllnadsval för återstoden av 
tjänstgöringstiden. 

Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid, som nämnden bestämmer, och i övrigt, 
när ordföranden eller vid hinder för honom, vice ordföranden anser att det behövs 
eller när minst 2 ledamöter begär det. 

Vad i 8 § föreskrivs om kallelse till valnämndens sammanträden, anmälan av hinder att 
närvara vid sammanträde och inkallande av ersättare gäller i tillämpliga delar med 
avseende på utskottet. För beslutsförhet erfordras att mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. 

Undertecknande av handlingar  

20 § 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av valnämnden skall undertecknas 
av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av 
anställd som nämnden bestämmer. 

Valnämnden kan uppdra till valhandläggare att i ordförandens ställe underteckna avtal, 
andra handlingar och skrivelser. 

Information och Samråd  
 

 

 

21 § 

Valnämnden bör regelmässigt samråda med övriga kommunala nämnder, andra 
myndigheter och med enskilda organisationer, som berörs av nämndens 
verksamhetsområde. 



 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 1 C  7 (7) 
 
 

Medborgarförslag  
 

 

 

 

 

 

 
 

22 § 

Medborgarförslag skall beredas så att beslut kan fattas inom sex månader från det att 
förslaget väcktes. 

Beredande instans skall underhand kontakta förslagsställaren i syfte att undvika 
missförstånd och därigenom förlänga handläggningstiden. 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas ska förslagsställaren 
underrättas. Förslagsställaren får närvara och yttra sig om medborgarförslaget när 
valnämnden behandlar ärendet, men inte närvara när beslut ska fattas. 

Valnämnden ska kontinuerligt informera kommunfullmäktige om de beslut som fattats 
i ärendena. Valnämnden ska också, två gånger/år, informera om de ärenden som inte 
beretts färdigt, anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan beräknas 
fattas. Redovisningen ska ske vid kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i april 
och oktober. 

Beslutanderätten av ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits 
till valnämnden får inte delegeras. 



 TIMRÅ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Postadress 
861 82 Timrå 

Besöksadress 
Köpmangatan 14 

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

Bankgiro 
5672-9387 

MINNESANTECKNINGAR – PRESIDIEKONFERENS/ARVODESKOMMITTÉN  
 
Närvarande:  Jan-Christer Jonsson (S), ordf 

Björn Hellquist (Tidigare L) 
 
 
 
 

Övriga:  Annika Nyberg, kommunsekreterare 
  
    
     
Plats:  Timrå kommunhus, Norden 
 
Tid:  2022-05-03 kl. 09.40-10.00 
 
Välkommen 
 
Ordförande hälsar samtliga närvarande välkommen och förklarar mötet öppnat. 
 
 

3. Utökning av valnämnden 
 
Gruppledarna diskuterade frågan om att utöka valnämnden från fem ledamöter/ersättare till 
sju ledamöter/ersättare. Alla partier som är representerade i kommunfullmäktige ska 
garanteras en plats i valnämnden, antingen som ledamot eller som ersättare. Alla partier är 
överens i frågan. 
 
Presidiet föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Utöka valnämnden från fem ledamöter/ersättare till sju ledamöter/ersättare. Alla partier som 
är representerade i kommunfullmäktige ska garanteras en plats i valnämnden, antingen som 
ledamot eller som ersättare. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Rätt utdrag bestyrkes i tjänsten: 
Annika Nyberg 
Kommunsekreterare
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