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Kommunsekreterare 

Vid eventuella förhinder att delta på mötet, vänligen kontakta 
sekretariatet på e-post sekretariatet@tierp.se.  
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande  
Datum Diarienummer

2021-03-02 KS 2021/17

Godkännande av föredragningslistan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna föredragningslistan. 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande  
Datum Diarienummer

2021-03-03 KS 2021/25

Redovisning av delegationsbeslut valda på kommunstyrelsens 
sammanträde 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Som ett led i internkontrollplanen får utsedd justerare på 
kommunstyrelsens sammanträde slumpmässigt välja två delegationsbeslut från 
delegationspärmen.  

Ansvariga enhetschefer/handläggare informerar om handläggningen av de 
valda delegationsbesluten på dagens sammanträde. Genomgången  
fokuserar på hur ärendegången ser ut, vilka överväganden som har gjorts, 
vilken typ av handlingar som ligger till grund för beslutet, vilken lagstiftning 
som är gällande i det specifika ärendet och annat av vikt för ärendets 
handläggning. Detta för att ge kommunstyrelsen förståelse ärendegången och 
för att kommunstyrelsen ska kunna kontrollera att delegationen fungerar.  

Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla  
delegationsbesluten till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har i  
kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit beslutanderätt till utskott, 
ordföranden och tjänstemän. 

Delegationsbeslut som redovisas på kommunstyrelsens sammanträde den 
23 mars 2021: 

 Dödsboanmälan- Handlingsid:2021.378 Period: 2021-01-27 - 2121-
01-27, Omdöö001

 Mark och exploatering - Handlingsid:2021.419, Period: 2020-11-18 –
2021-02-02, SaMa013
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande  
Datum Diarienummer

2021-02-10 KS 2021/47

Information – Status på större exploateringsområden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Thomas Kihlström, chef Tillväxt och samhällsbyggnad, informerar om  
status på större exploateringsområden. 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande  
Datum Diarienummer

2021-03-12 KS 2021/47

Information - Anhållan om att nyttja option - Lidén data 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Thomas Kihlström, chef Tillväxt och samhällsbyggnad, informerar om 
anhållan om att nyttja option från Lidén data.  
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande  
Datum Diarienummer

2021-03-11 KS 2021/321

Kyrkskolan - utrangering av byggnader 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna utrangering av Kyrkskolans byggnader Hus B och Hus C. 

Sammanfattning av ärendet 
Under våren/sommaren 2018 konstaterades fuktskador i Kyrkskolans 
byggnader.  

Efter vidare utredningar och analyser kan det konstateras att två 
byggnader, utav fyra, har mycket höga skadenivåer och bedöms uttjänta. 

Fastighetsägaren (Tierps kommun) tillsammans med fastighetsförvaltaren 
(Tierps kommunfastigheter AB) ger, utifrån resultaten från utredningarna 
samt analyser, rekommendationen att byggnaderna omgående utrangeras. 

Byggnaderna som bedöms uttjänta har benämningen Hus B och Hus C 

Barnrättskonsekvenser 
I samband med att fuktskador konstaterades i Kyrkskolans lokaler  
flyttades grundskolans elever till Tierp samt Månkarbo.  

Förskoleverksamheten är inrymd i tillfälliga paviljonger inom Kyrkskolans 
område. Ytan för de byggnader som föreslås utrangeras kommer efter 
utrangering vara tillgänglig för en ny permanent och mer funktionell 
byggnad till bl.a. förskoleverksamheten. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Sammanlagda bokförda värdet för byggnaderna Hus B samt Hus C är  
2 261 757 kr, varav: 

Tierps kommun 1 488 393kr 
TKAB    773 364kr, vilket faktureras Tierps kommun

Rivning, avfallshantering samt återställning av byggnaders yta bedöms till 
750 000 kr. 
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Den totala kostnaden för utrangeringen bedöms till 3 011 757 kr. 
Kostnaden hanteras inom samhällsbyggnads befintliga budgetram. 

Beslutsunderlag 
 Bilaga 1 Styrgruppsmöte 2 Kyrkby Förskola och skola
 Bilaga 2 Översikt Kyrkskolans byggnader
 Bilaga 3 Rapport Kyrkskolan

Beslutet skickas till 
 Chef Tillväxt och samhällsbyggnad

I tjänsten 

Thomas Kihlström  
Chef Tillväxt & Samhällsbyggnad 
Samhällsbyggnadsenheten
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KYRKSKOLAN 

PROJEKTNAMN Kyrkskolan 

HANDLINGENS STATUS Statusbesiktning 

BESTÄLLARE TK Bygg 

K&M:s ARBETSNUMMER 21016 

SKAPAD AV Anders Hedberg 

ANSVARIG Anders Hedberg 

SKAPAD DATUM 2021-02-28 

REVIDERAD DATUM 
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1. BAKGRUND
Den gamla skolan i Kyrkbyn brann 10 februari 1956. Den 7 december 1963 invigdes 

Kyrkskolan som dels ersatte den gamla skolan i Kyrkbyn men dels också byskolorna i Kyrkbyns 
närhet. Handlingar från 1984 visar att man då byggde om taken då det tidigare varit 
invändig avvattning men taken byggdes om till utvändig avvattning med hängrännor och 
stuprör. 

I mars 1989 brann omklädningsrummet i idrottshallen upp och en ny omklädningsbyggnad 
uppfördes på samma plats. 

Mellan åren 2016 och 2018 gjordes flera inventeringar och undersökningar i Kyrkskolan 
lokaler. Pga indikationerna på att det kunde förekomma fuktskador så togs beslutet att 
utrymma byggnaderna samt utföra flera och djupare inventeringar.  

Denna statusbesiktning baseras på rapporterna framtagna av Relita samt egna platsbesök. 

2. RAPPORTER
- Rapport gällande fukt-/skadeinventering Kyrkbyns idrottshall daterad 2018-07-16
- Rapport gällande Kyrkskolans matsal daterad 2016-11-02
- Sammanfattande bedömning av hittills utförda utredningar daterad 2018-12-20
- Rapport gällande Kyrkskolan hus A daterad 2018-07-12
- Bilagor till ovanstående rapporter i form av provsvar

3. PLATSBESÖK
Platsbesök utfördes 7 mars 2018 inför uppstart av projektering för ombyggnation av kök samt 

15 februari 2021 för att kontrollera rapporterna mot verkligheten. 

4. BEDÖMNING

4.1 KYRKSKOLANS IDROTTSHALL
Vår bedömning överensstämmer med rapporten från Relita. Det behövs en sanering av 
krypgrunden där organiskt material tas bort, förslagsvis täcks även marken med plastfolie för 
att minska fuktbelastningen i utrymme. Ytskikt ses över och lagas, installationer lagas och 
rengörs. Utvändigt ses avvattningen/plåtdetaljer över och kompletteras, skador på fasader 
lagas. Marken närmast fasaden rensas på organiskt material och ett 300 mm brett 
makadamlager läggs närmast fasaden. 

Den största skadan är den delen av golvet i idrottshallen som sviktar. Golvet bryts upp 
undersöks och skadade delar ersätts. 

Se Relitas rapport för mer detaljerade åtgärder, det saknas dock putsskador på pelare som 
upptäcktes vid senaste platsbesöket i rapporten. 
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4.2 KYRKSKOLANS HÖGDEL (HUS A) 
Vår bedömning överensstämmer med rapporten från Relita. Byggnadens underhåll är 
bristfällig. Det är damm i ventilationskanaler, avvattningen i form av stuprör är bristfällig 
och/eller saknas. Det finns organiskt material i krypgrunden som bör saneras samt eventuellt 
täckas med plastfolie. Fönsterna bör ses över, i många fönster sitter den yttre bågen löst och 
tätheten är bristfällig. I slöjdsalen skapas troligtvis ett undertryck från ”spånsugen” vilket gör 
att luft sugs in i lokalen. 

4.3 KYRKSKOLANS MATSAL (HUS B) 
Vår bedömning överensstämmer med rapporten från Relita. Stora delar av köket bör byggas 
om, krypgrund saneras och ventilationen ses över. Ett kök har stora fuktbelastningar så det är 
viktigt i projekteringen att lösa kyl- och frysrumskonstruktionen, placering av brunnar och fall till 
dessa. I samband med den eventuella uppgraderingen av köket bör köket anpassas efter 
verksamheten. 

Se Relitas rapport för mer detaljerade åtgärder. 

4.4 KYRKSKOLANS FÖRSKOLA (HUS C) 
Vi har inte erhållit någon rapport om Hus C men vid besöket kan konstateras att det är den 
delen som är mest illa däran. Syllen ligger under mark. 

5. REKOMMENDATIONER

5.1 KYRKSKOLANS IDROTTSHALL
Idrottshallens konstruktion är robust förutom krypgrunden som är en riskkonstruktion som dock 
med enkla ingrepp går att förbättra. Byggnaden från 1989 är en ren träkonstruktion och 
våtrum, lätt konstruktion samt frekvent användning är ingen bra kombination men inga större 
skador har upptäckts. Åtgärda byggnaden enligt Relitas rekommendationer.  

5.2 KYRKSKOLANS HÖGDEL (HUS A) 
Högdelen som är utförd i tegel och betong är en robust konstruktion. Här är det mer en fråga 
om användningen i framtiden och hur lokalerna kan anpassas. Byggnadskroppen saknar hiss 
och är därmed inte tillgänglig. De mörka ytorna i källaren är svåra att använda. Valet här är 
hur omfattande en renovering ska utföras. Byggnaden har bärande ytterväggar och en 
bärande ”hjärtvägg”. Det är möjligt att göra byggnaden stomren och sedan anpassa 
lokalerna efter den pedagogiska verksamhet som ska bedrivas här, uppdatera installationer 
och ytskikt. Åtgärda byggnaden enligt Relitas rekommendationer. 

5.3 KYRKSKOLANS MATSAL (HUS B) 
Matsalen som är utförd i tegel och betong är en robust konstruktion. Verksamheten bör 
anpassas, konstruktionerna utföras fuktsäkra och enligt Säker Vatteninstallation. Åtgärda 
byggnaden enligt Relitas rekommendationer. 

5.4 KYRKSKOLANS FÖRSKOLA (HUS C) 
Byggnaden är utförd i lättkonstruktion (trä) och har nått sin tekniska livslängd. Åtgärderna 
som krävs för att renovera byggnaden och utforma den fuktsäkert utan risk för framtida 
skador är för stora. Vår rekommendation är att riva byggnaden. 
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6. FRAMTIDA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN
Upprätta en skötsel- och underhållsplan. Skötselplanen ska innehålla punkter, intervall och en 
checklista med den som är ansvarig för att det utförs. Skötselplanen ska innehålla punkter 
som rensning av stuprör, kontroll av hängrännor, tillsyn av takbeläggning, borttagning av 
ogräs etc. 

En byggnads livslängd påverkas av dess underhåll. 

Underhållsplanen ska visa framtida åtgärder och förbättringsförslag. Det kan handla om 
energiförbättrande åtgärder i form av tilläggsisolering av tak, omdränering och byte av 
fläktaggregat. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2021-03-09 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 

§ 17
Dnr 2021/154 

Attestregler 

Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta nya attestregler för Tierps kommun att gälla från 2021-04-01, samt 

att Attestreglemente för Tierps kommun, kommunstyrelsen §194/2019 
upphör att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har haft ett ålderdomligt leverantörsreskontrasystem men 
kommer att införa ett nytt e-handelssystem ”Proceedo” som kräver en annan 
hantering av attestreglerna än kommunen har idag. Samtidigt har revisionen 
haft synpunkter på att vi inte infört tvåhandsprincipen, dvs att det alltid ska 
vara två attester av ekonomiska transaktioner. Detta löser vi med de nya 
framtagna attestreglerna. 

Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga särskilda konsekvenser. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Attestregler för Tierps kommun

Beslutet skickas till 
 Ekonomienheten
 Ekonomichef
 Chef för Kvalitet och strategisk utveckling

30
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande  
Datum Diarienummer

2021-02-01 KS 2021/154

Attestregler 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta nya attestregler för Tierps kommun att gälla från 2021-04-01, samt 

att Attestreglemente för Tierps kommun, kommunstyrelsen §194/2019 
upphör att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har haft ett ålderdomligt leverantörsreskontrasystem men 
kommer att införa ett nytt e-handelssystem ”Proceedo” som kräver en 
annan hantering av attestreglerna än kommunen har idag. Samtidigt har 
revisionen haft synpunkter på att vi inte infört tvåhandsprincipen, dvs att 
det alltid ska vara två attester av ekonomiska transaktioner. Detta löser vi 
med de nya framtagna attestreglerna. 

Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga särskilda konsekvenser. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Attestregler för Tierps kommun

Beslutet skickas till 
 Ekonomienheten
 Ekonomichef
 Chef för Kvalitet och strategisk utveckling

I tjänsten 

Veikko Niemi 
Ekonomichef 
Ekonomienheten 
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Inledning 

Bakgrund 
Dessa regler styr ansvars- och arbetsfördelningen i kommunen när vi attesterar 
ekonomiska transaktioner. Rätten att fatta beslut om ekonomiska transaktioner, till 
exempel rätten att ingå avtal, framgår av kommunstyrelsens delegationsordning 
eller andra beslut. Syftet med attestreglerna är att säkerställa en rättvisande 
redovisning och motverka oegentligheter. Kommunen ska ha en god intern kontroll, 
och attestreglerna är en viktig del i den interna kontrollen för att säkerställa 
tillämpningen av attester. Transaktioner ska i första hand attesteras innan de utförs. 
Huvudregeln är att ingen enskild person själv får hantera en transaktion i alla led, 
den så kallade två-hands-principen.  

All attest är kontroll, men all kontroll är inte attest. Kommunen måste ha en god 
intern kontroll, men detta innebär inte att kontroll alltid måste ske genom attester. 
Attestreglerna gäller för kommunstyrelsen och alla verksamheter. 

Syfte 
Syftet med reglerna är att säkerställa en god internkontroll av alla ekonomiska 
transaktioner för att förhindra avsiktlig eller oavsiktliga fel vid hantering av 
kommunens tillgångar. 

Omfattning 
Attestreglerna är en del av kommunens internkontrollarbete. 

Dessa attestregler gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner. 

Transaktioner som omfattas av andra interna regelverk ska i första hand följa dessa, 
t.ex. finanspolicy eller kravregler.

Attest  

Krav inför attest 
Attesten är en del av den interna kontrollen och innebär att den ekonomiska 
transaktionen är godkänd. För att säkerställa en korrekt bokföring av transaktioner 
ska nedanstående kriterier vara uppfyllda för att transaktionen skall attesteras: 

Inköp endast inköpsansvarig får göra inköp för kommunens 
räkning. Den inköpsansvarige ska vara behörig, ha 
kompetens för uppgiften och göra kontroller mot 
styrdokument för upphandling och inköp.  
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Utförande/leverans varor och tjänster har levererats till eller från 
kommunen och/eller att transaktionen i övrigt 
stämmer med de villkor som 
avtalats/överenskommits. 

Bokföringsunderlag verifikationen följer lagstiftning och god 
redovisningssed. 

Betalningsvillkor betalning sker vid rätt tidpunkt, rätt belopp och till 
rätt mottagare. 

Bokföringstidpunkt bokföring sker vid rätt tidpunkt och i rätt 
redovisningsperiod. 

Kontering transaktionen är rätt konterad. 

Jäv Kontroll att jäv inte föreligger. Den som utför 
kontrollen får inte kontrollera in- och utbetalningar till 
sig själv eller närstående. 

Beslut transaktionen överensstämmer med beslut av behörig 
beslutsfattare och att händelsen är förenlig med 
verksamhetens syfte. 

Beslutsattest och mottagningsattest 
Beslutsattest innebär att alla kriterier i ”Inför attest” vidimeras. Dessutom vidimeras 
att kommunstyrelsebeslut, budgetanslag eller annan av kommunfullmäktige 
beslutad plan eller riktlinje följs. 

Mottagningsattest skall alltid ske om den som mottagit leveransen eller ska se till 
att prestationen fullgjorts, inte är densamme som beslutsattestanten.  

För mottagningsattest och beslutsattest som sker elektroniskt krävs alltid 
användaridentitet och lösenord. 

Automatisk attest ska användas i möjligaste mån vid så kallad ”orderlös” 
fakturering, dvs. när fakturering sker utan att det skett någon direkt beställning vid 
varje tillfälle. Exempel på orderlös fakturering är olika former av avtal t.ex. 
hyresfakturor eller andra abonnemang. Respektive beslutsattestant beslutar utifrån 
regelsystemet om automatisk attest ska användas. En förutsättning är attestantens 
godkännande av den mall som lagts upp med angivet ID-nummer, kontering och 
beloppsgräns tillsammans med systemförvaltare. 

Ogiltig attest 
Attestmoment får inte utföras av den som själv skall ta emot en betalning från 
kommunen.  
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Förutsättningar för kontroller 
Följande förutsättningar ska beaktas vid ovanstående kontroller: 

Ansvarsfördelning Ansvarsfördelningen ska vara tydlig. Huvudregeln är att 
ingen ensam ska utföra alla kontrollmoment från 
beställning till beslut. 

Kompetens Den som utför en kontroll ska ha tillräcklig kompetens för 
uppgiften. 

 Jäv Den som utför kontrollen får inte kontrollera transaktioner 
till sig själv eller närstående. Detta innefattar också 
transaktioner med bolag och föreningar som den anställde 
eller närstående har nära anknytning till. 

Egna kostnader Attestant får inte attestera sina egna kostnader, så som 
representation, resor eller mobiltelefoni. Generellt ska 
egna kostnader attesteras av överordnad med 
attestbefogenheter. 

Dokumentation Attester ska dokumenteras, kunna spåras och finnas 
tillgängliga för kontroll. 

När det finns behov av ytterligare kontroll skall detta göras genom en varaktig 
anteckning eller mottagningsattest på fakturan. Detta gäller t.ex. kostnader som 
innehåller förtroende- känsliga poster. 

Förtroendekänsliga poster 

Vid attest av förtroendekänsliga poster ska alltid syftet med kostnaderna och 
sambandet med verksamheten styrkas, samt uppgift om vilka som deltagit. 
Dessutom ska kontroll av korrekt moms enligt regler från Skatteverket ske för 
kostnader avseende representation. Vid attest av förtroendekänsliga poster ska alltid 
attest ske av närmaste chef. 

Med förtroendekänsliga poster avses: 

 Kostnader för resor.
 Kostnader för hotell/logi.
 Kostnader för intern representation.
 Kostnader för extern representation.
 Kostnader för kurser konferenser.
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Ansvar 

Organisation 
Kommunstyrelsen fastställer reglerna och ansvarar för uppföljning i enligt med 
reglemente för kommunstyrelsen. 
 
Verksamhetschefer ansvar för att: 

 Utse eller uppdra åt ansvariga chefer att utse granskare, attestanter och 
inköpsansvariga. 

 Informera om attestreglernas innebörd och säkerställa att medarbetare har 
tillräcklig kompetens för uppgiften  

 De löpande attestrutinerna i den egna verksamheten fungerar i enlighet med 
attestreglerna. 

Kommundirektör/Ekonomichef ansvarar för;  
 Att vid behov utfärda ytterligare tillämpningsanvisningar för sitt 

verksamhetsområde. 
 Att utse beslutsattestanter samt ersättare för dessa. Attesten knyts till person 

och ansvarsområde och eventuella begränsningar ska framgå. 
 Att upprätta aktuella förteckningar över utsedda attestanter. 
 Att berörda medarbetare är informerade om reglernas innehåll och innebörd. 
 Att det finns ändamålsenliga och säkra rutiner för tilldelning/borttag av 

attestbehörigheter. 

Attestantförteckning  
En attestantförteckning visar vilka personer som har attesträtt för ett eller flera 
ansvar och eventuella tillhörande koddelar. 

Attestantens ansvar: 
Utsedda attestanters ansvar är att tillämpa fastställda attestregler. 

Systemförvaltarens ansvar: 
Attest görs med hjälp av IT-stöd. Systemförvaltaren ansvarar för att utforma och 
dokumentera rutiner för; 

 Att tilldela behörigheter 
 Att införa systemförändringar 
 Att dokumentera utförda kontroller samt 
 Att tillsammans med Ekonomichefen sätta beloppsgränser för attest 
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Attest- och kontrollmoment 
 Det finns fyra olika attestmoment avseende inköp och fakturahantering. Minst två 
attester utförs av olika personer. Vid beställning via e-handelssystemet tillämpas 
attestmomenten beställning, attest och leveranskvittens. För fakturor där beställning 
gjorts utanför e-handelssystemet tillämpas attestmomenten granskning och attest.  

Följande attest- och kontrollmoment tillämpas: 

Leveranskvittens Attesten, (Mottagningsattest), innebär kontroll att vara 
eller tjänst mottagits enligt order. 

Beställning Attesten, (Beslutsattestant), innebär kontroll av att pris, 
betalningsvillkor och leveransvillkor överensstämmer med 
kommunens riktlinjer samt kontroll av kontering.  

Granskning Attesten, (Mottagningsattest), innebär kontroll att pris, 
betalningsvillkor och leveransvillkor överensstämmer med 
gjord beställning, att vara eller tjänst har mottagits samt 
kontroll av kontering.  

Attest Attesten, (Beslutsattest), innebär kontroll av att 
transaktioner ryms inom beslutad budget, överensstämmer 
med fattade beslut och ligger inom ramen för 
verksamhetsområdet. Vidare att kontering och 
bokföringsperiod är riktig samt att verifikationen uppfyller 
krav på lagstiftning och god redovisningssed  

Attesten innebär ett övergripande ansvar för den 
ekonomiska transaktionen enligt attestantförteckning. 

Tillfällig ersättare attest 
Det åligger attestant att utse ersättare för sin attesträtt, enligt attestantförteckningen, 
under en tillfällig period då attestanten inte kan utföra sitt uppdrag. Samma ansvar 
gäller för ersättare som för ordinarie attestant under den perioden. Attestant får 
endast utse ersättare enligt attestantförteckningen. Finns inte ersättaren med i 
förteckningen ska formulär skickas in för komplettering av förteckningen. 

Incidenthantering 
I syfte att förbättra och effektivisera rutiner ansvarar varje medarbetare i Tierps 
kommun för att brister/oegentligheter rapporteras till överordnad. 

Återkallelse av attesträtt 
Ekonomichef och verksamhetschef har delegation att omedelbart återkalla 
attesträtten om en attestant inte fullgör sina förpliktelser enligt dessa attestregler. 
Skäl för att återkalla attesträtt kan till exempel vara: 

39



9 

 Att attestanten inte attesterar och betalar fakturor i rätt tid.
 Att attestanten i övrigt misskött sin attesträtt.

___________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2021-03-09 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 

§ 18
Dnr 2021/256 

Slutrapporter - Investerings- och exploateringsprojekt 

Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna bifogade slutrapporter och slutredovisningar. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnad har lämnat in slutrapporter/slutredovisningar för följande 
investeringar/exploateringar. 

Benämning Budget Total
investeringsutgift 

Siggbo Handelsområde DP 1055         4 400 000 kr               4 411 125 kr 
Siggbo Företagspark DP 1045           33 400 000 kr             39 229 555 kr 
Triangelparken DP 1058, skede 1      29 000 000 kr *)         24 015 448 kr 
Beläggningsprogram, nr 1008              4 000 000 kr              3 870 242 kr 
GC-bana Libbarbovägen 4 555 420 kr               6 255 162 kr 
Pendlarparkering Örbyhus station        2 173 000 kr               4 167 642 kr 
Pendlarparkering, investeringsbidrag - 640 000 kr

*) Budgetbeloppet avser både skede 1 och 2 men endast skede 1 är 
slutredovisat. 

Barnrättskonsekvenser 
Inga identifierade barnrättskonsekvenser. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Slutredovisning Siggbo Handelsområde DP 1055 Projekt 1710
 Slutredovisning Siggbo Företagspark DP 1045 Projekt 1127
 Slutredovisning Triangelparken DP 1058 Projekt 1711 skede 1
 Slutrapport 1008 -  Beläggningsprogram 2020
 Slutrapport 1848 - GC-bana Libbarbovägen
 Slutrapport 1120 - Pendlarparkering Örbyhus station

Beslutet skickas till 
 Chef Samhällsbyggnad
 Chef Förvaltning och genomförande
 Ekonomienheten
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande  
Datum Diarienummer

2021-03-01 KS 2021/256

Slutrapporter - Investerings- och exploateringsprojekt 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna bifogade slutrapporter och slutredovisningar. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnad har lämnat in slutrapporter/slutredovisningar för följande 
investeringar/exploateringar. 

Benämning Budget          Total
investeringsutgift 

Siggbo Handelsområde DP 1055         4 400 000 kr               4 411 125 kr 
Siggbo Företagspark DP 1045           33 400 000 kr             39 229 555 kr 
Triangelparken DP 1058, skede 1      29 000 000 kr *)         24 015 448 kr 
Beläggningsprogram, nr 1008              4 000 000 kr              3 870 242 kr 
GC-bana Libbarbovägen 4 555 420 kr               6 255 162 kr 
Pendlarparkering Örbyhus station        2 173 000 kr               4 167 642 kr 
Pendlarparkering, investeringsbidrag - 640 000 kr

*) Budgetbeloppet avser både skede 1 och 2 men endast skede 1 är 
slutredovisat. 

Barnrättskonsekvenser 
Inga identifierade barnrättskonsekvenser. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Slutredovisning Siggbo Handelsområde DP 1055 Projekt 1710
 Slutredovisning Siggbo Företagspark DP 1045 Projekt 1127
 Slutredovisning Triangelparken DP 1058 Projekt 1711 skede 1
 Slutrapport 1008 -  Beläggningsprogram 2020
 Slutrapport 1848 - GC-bana Libbarbovägen
 Slutrapport 1120 - Pendlarparkering Örbyhus station

Beslutet skickas till 
 Chef Samhällsbyggnad
 Chef Förvaltning och genomförande
 Ekonomienheten
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I tjänsten 

Veikko Niemi 
Ekonomichef 
Ekonomienheten 
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Projekt 1710 
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1. Inledning

När ett exploateringsprojekt är klart i sin helhet, eller ett skede är klart, skall 

slutredovisning ske. Detta sker när inga fler utgifter beräknas belasta projektet eller 

att det konstateras att ytterligare tomter inte kommer att försäljas inom snar framtid. 

1.1 Bakgrund 

Området omfattas av detaljplan DP 1055, Siggbo Handelsområde, som vann laga 

kraft i mars 2017. Syftet med detaljplanen var att skapa förutsättningar för en 

utvidgning av Tierps köping genom att möjliggöra för ett handelsområde i direkt 

anslutning till den framtida stadsdelen Siggbo i Tierp. 

Området ligger inom kommunens stamfastighet Tierp 1:1 med undantag för den del 

av fastigheten Tierp 4:203 som ingår i planen och föreslås regleras som Gång och 

Cykelväg för att säkerställa trafiksäkerheten. Denna del av fastigheten 4:203 har 

under exploateringen fastighetsreglerats in till Tierp 1:1. 

Planen tillåter Handel (H), Kontor (K) och Verksamheter för service (Z). Planen 

medger en byggnadsarea på sammanlagt 9000 kvm med en taknockshöjd på 12 m. 

Källare får ej bebyggas. Planen är belagd på åkermark med högt grundvatten. 

Området angörs genom en infart från lv 292.  

Det är i nuläget oklart om det kommer att byggas en G/C väg inom 

detaljplaneområdet då Trafikverket inte tillåter övergång över lv 292. 

Grön = G/C-väg, blå = infarter från lv 292. 

1.2 Syfte 

Syftet med projektet var att tillgodose behovet av ett område för handel i Siggbo.  
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1.3 Omfattning 

Omfattningen av projektet 1710, dvs anläggningstillgångarna, för kommunens del 

är att säkerställa dagvattenhanteringen – gällande rening och fördröjning - enligt 

detaljplanen för det nya handelsområdet.   

1.4 Avgränsningar 

Projektet 1710 avgränsas till detaljplanens gränser och ett dike som tar hand om 

vattnet som ska tas till Siggbobäcken. 

1.5 Organisation 

Nedan visas organisationen för projektet 1710, såväl den sammansatta styrgruppen 

för beställaren (Tierps kommun) samt organisationen för utförandet.   

Styrgrupp beställare 

Organisation utförande 

Namn Företag Roll 

Emil Enarsson Tierps kommun Beställare 

Bengt Melin Ramböll Beställare 

Therese Berg Ramböll Beställare 

Krister Nordqvist Ramböll Beställare 

Linda Johansson Ramböll Projektering 

Oskar Skoglund Ramböll Projektering 

Benjamin Schaub Ramböll Projektering 

Anna Jennstål Ramböll Projektering 

Styrgrupp 

Chef SHB 

Thomas Kihlström 

Chef F&G 

Maria Pettersson 

Chef P&M 

Anna Persson

Ekonom 

Cecilia Martinelle 

Kommunarkitekt 

Adam Nyström 
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Alma Borg Berggren Ramböll Projektering 

Niklas Wange BMM I Tierp AB Entreprenör 

Magnus Söderström BMM I Tierp AB Entreprenör 

Daniel Strandell DS mätteknik Entreprenör 

Mats Andersson Forsen Besiktningsman 

2. Projektets genomförande

Nedan ges en beskrivning av projektets genomförande i sin helhet. 

2.1 Projektering 

Projekteringen ropades av från det ramavtal som kommunen hade gällande tekniska 

konsulter. Projekteringen utfördes parallellt med systemhandlingen av 

Trädgårdsstaden. En stor vikt lades på att systemet ska fungera med den kommande 

utbyggnaden av området. Vi fick ta fram två olika lösningar för att säkerställa att 

anläggningen ska fungera både före och efter att bebyggelsen är gjord på området 

för bostäder inom Trädgårdsstaden. 

En utmaning i projektet var hur man skulle säkerställa en bra avvattning som 

klarade den kapacitet som behövdes. Detaljplanen beskrev i stora drag hur 

hanteringen skulle fungera, men vi stötte på problem gällande höjdsättningar och 

beräkningar när projekteringen pågick. Med facit i hand skulle en annan lösning för 

dagvattnet i detaljplanen ha varit bättre tekniskt sett för fastighetsägarna. 

Det höga grundvattnet i området gjorde det utmanande gällande hur 

dagvattendammen skulle utformas. En tät damm där man separerar grundvatten och 

dagvatten skulle göra att det fanns risk för att dammens form skulle ändras på grund 

av upptryckning. Vi valde därför att göra en öppen damm där grundvattnet och 

dagvattnet blandas, och att utloppet för dammen ligger över den grundvattennivå 

som finns i området. Detta resulterar i att grundvattnet tekniskt sett inte försvinner 

från området. 

Sent i projektet kom Tierps Fjärrvärme in i projektets planeringsfas och aviserade 

att de ville förlägga en fjärrvärmeledning i området. 

2.2 Genomförande 

Efter startbesked gjordes en upphandling av en utförandentreprenad i det dynamiska 

upphandlingssystemet. Det inkom två anbud och det lägsta anbudet tilldelades. Det 

lokala företaget BMM i Tierp AB vann upphandlingen och fick möjligheten att 

utföra detta projekt.  

Projektet hade sina utmaningar då en exploatör påbörjat byggnationen av sin lokal 

som ska innehålla handel innan den tekniska infrastrukturen var färdig. Detta gjorde 

att den yta som skulle användas för entreprenaden inte längre var tillgänglig och 

byggvägar inom arbetsområdet saknades. Därmed blev projektet mer tidskrävande 

och kostsamt för kommunen än det var tänkt från början. Detta är en konsekvens av 
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att man låter en exploatör komma in för tidigt i exploateringsprocessen och påbörja 

byggnation av sin anläggning. 

 

Under byggtiden uppkom problem med byggnationen av det dike som ska sträcka 

sig längs byggnaden. Området var för smalt för att få in både dike och 

fjärrvärmekulvert. Detta resulterade i att en kulvertering av dagvattendiket var 

nödvändig, vilket gjorde att utförandet blev väldigt komplicerat.  

 

Projektet godkändes efter slutbesiktningen och en etableringsbesiktning har även 

genomförts utan anmärkningar.  

3. Ekonomi 

Nedan redovisas de ekonomiska resultaten av projekt 1710 såsom total 

investeringsutgift i relation till beslutad totalutgift, samt hur total investeringsutgift 

ska komponentfördelas. 

  

Beslutad totalutgift för projekt 1710 enligt KS beslut § 132 Dnr 2020/643: 

4 400 000kr 

3.1 Komponentfördelning 

 
Komponent Avskrivningstid 

1 Botten 70 år 

2 Botten (provisoriskt dagvattendike Trädgårdsstaden) 5 år 

 

 

Andel i procent 
(fylls i av 

projektansvarig) kommentar Belopp 

Avskrivningstid/
nyttjandeperiod 

år 

Avskrivning
skostnad/å
r 

Skötselkostnad/
år 

SUMMA 
driftkostnad/år 

1 Botten 70% 
Dammar och 
dike 3 087 787,44kr  70 44 111 kr  10 000 kr  54 111 kr  

2 Botten 30% Dike 1 323 337,48 kr  5 264 667 kr  0  kr  264 667 kr  

Utgift 100%  4 411 124,92 kr 37,5 308 779 kr 10 000 kr 318 778 kr 

 

3.2 Nettoexploatering 

 

Exploateringsområdet är avgränsat. Ekonomin begränsas till detaljplaneområdet 

samt övriga investeringar/eller bidrag som behövs till följd av detaljplanen.  

 

Nettoexploateringskalkylen är huvudsakligen en sammanställning av ”in-och 

utbetalningar”, som avgränsas till att genomföra detaljplanen eftersom kommunen 

är exploatör och kalkylen omfattar ej framtida drift och underhåll. 
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Nettoexploateringen sammanställer inkomster och utgifter som uppkommit från 

fasen Planering inför genomförande till Försäljningsfasen. 

Nettoexploateringskalkylen används som ett verktyg under hela 

exploateringsprocessen för att stämma av ekonomin. Ambitionen var att den totala 

exploateringsverksamheten skulle bära sina egna utgifter. 

I nettoexploateringskalkylen avser inkomster den genomförda tomtförsäljningen. 

Utgifter såsom anläggningstillgångar avser Projekt 1710 redovisat ovan samt 

markinköp.  Markinköp avser dels mark för planområdet samt den tänkta G/C 

vägen. Utgifter avser även det totala anskaffningsvärdet för omsättningstillgången, 

dvs tomtmarken. 

En infart till Siggbo Handelsområde behövdes till följd av detaljplanen. Denna 

utgörs som ett bidrag till Statlig infrastruktur genom ett Medfinansieringsavtal med 

Trafikverket.  

Administrationskostnader och andra allmänna omkostnader räknas inte med i 

anskaffningsvärdet som utgift. 

Eventuella utgifter och inkomster som tillkommer efter att ett exploateringsprojekt 

slutredovisats bokförs direkt i resultaträkningen. 

3.3 Resultat - nettoexploatering 

Försäljningsinkomsterna grundar sig på KF:s antagna marktaxa 180kr/kvm. I detta 

fall behövde området kompletteras med ytterligare mark för infarten samt G/C väg 

enligt detaljplanen, vilket innebar fördyrande omständigheter. Nettoexploateringens 

resultat påvisar att Handelsområdets exploatering är skattefinansierad med 4,1 

miljoner kr. Det vill säga, inkomsterna täcker inte utgifterna för den upprättade 

detaljplanen där kommunen är exploatör. 
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Före och efter bilder 
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1. Inledning

När ett exploateringsprojekt är klart i sin helhet, eller ett skede är klart, skall 

slutredovisning ske. Detta sker när inga fler utgifter beräknas belasta projektet eller 

att det konstateras att ytterligare tomter inte kommer att försäljas inom snar framtid. 

1.1 Bakgrund 

Tierps kommun växer och med det ökar behoven i samhället. För att möjliggöra 

etablering av nya företag i kommunen behövs ny industrimark i anslutning till 

Tierp. Företag som samlas på samma område växer och utvecklas tillsammans. 

Utvalt område har redan etablerade företag och har stor potential att utvecklas och 

attrahera nya företag.   

Området är strategiskt beläget i direkt anslutning till E4 och närheten till centrala 

Tierp. Läget nära motorvägen och järnvägen ger goda kommunikationsmöjligheter 

till intilliggande städer. Intill Företagsparken är strategin att etablera ett 

handelsområde och en ny stadsdel med villor, kedje- och bostadshus. 

Benämningen Siggbo Företagspark kommer från Siggbobäcken som slingrar sig 

igenom området. 

Området omfattas av detaljplan DP 1045 Sydvästra industriområdet, som delvis 

ersätter och kompletterar DP 1037 (sydvästra Tierp). Den nya detaljplanen innebar 

en justering av en rad mindre planbestämmelser i den del av gällande plan som 

skulle ersättas samt en utökning av planlagt område västerut. Området kom i 

folkmun att kallas Siggbo Företagspark. Den första detaljplanen DP 1037 vann laga 

kraft i oktober 2012. Den senaste planen vann laga kraft i januari 2016.  

Området ligger inom kommunens stamfastighet Tierp 1:1, men behövde 

kompletteras med närliggande mark.   

Planen tillåter Verksamheter, lager, handel och tillverkning med försäljning (Z), 

Handel (H), Kontor (K), Besöksanläggning (R) Sportanläggning för motorcross och 

annan idrott (R1). Området angörs via infarter från Industrigatan.  

1.2 Syfte 

Syftet med planen är att utveckla Tierps tätort med ett område för den typ av handel 

och verksamheter m.m. som inte kan inrymmas i den befintliga tätorten. Planens 

läge är gynnsamt på grund av goda kommunikationsmöjligheter med närhet till 

bland annat E4:a.    

1.3 Omfattning 

Omfattningen av projektet 1127, dvs anläggningstillgångarna, för kommunens del, 

består bland annat av  infrastruktur av ca 2 km gata, grönområden med 

dagvattendammar samt gång och cykelvägar. Området är ca 40 ha stort med tomter 

på mellan 4 000 - 10 000 kvm, större eller mindre yta kan bildas efter behov.  
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Projektet genomfördes i tre etapper där etapp 1 och 1,5 genomfördes samtidigt. 

Avslutande etapp 2 ansluter och färdigställer etapp 1 och 1,5. 

 Gator omfattar även asfalterade trottoarer och gång och cykelvägar,

belysning och diken. Vissa sträckor är uppbyggda med lättfyllning för att

uppfylla bärigheten.

 Gång och cykelvägarna är belysta och belagda med asfalt.

 Servicevägar till dammarna är grus belagda.

 Dammarna och dikena för dagvattenhanteringen är beklädda med gräs.

Avvikelser 
Projektet har följande avvikelser och anpassningar under genomförandet: 

 Anpassningar mot befintliga byggnader efter Ladvägen.

 Förlängningar av anslutande vägar och grusväg 1.

 Tillkommande byggnader som räddningsstationen och crosshallen kräver

anpassningar och lokala lösningar.

 Vattenflöden och höga vattennivåer som påverkat utformningen av

dagvattensystemet.

 Förlängning av VA-ledning efter Byggmästargatan.

Bild 1. Översikt av Siggbo Företagspark och etappindelning 
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1.4 Avgränsningar 

Projektet 1127 avgränsas till detaljplanens gränser. 

1.5 Organisation 

Nedan visas organisationen för projektet, såväl den sammansatta styrgruppen i 

etapp 2 för Tierps kommun samt organisationen för projektet.   

Beställarens Styrgrupp 

Styrgrupp 

Chef SHB 

Thomas Kihlström

Chef F&G 

Alexandra Forslund 

Chef P&M 

Anna Persson

Chef G&P 

Pär Blom 

Ekonom 

Cecilia Martinelle 

Kommunarkitekt 

Adam Nyström 

Fastighetssamordnare 

Martin Bällstav 
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Projektorganisation 
Beställare 

Namn Företag Roll 

Thomas 
Kihlström 

Tierps kommun Projektchef 

Tommy Jensen Tierps kommun Projektledare 2016–2017 

Johan Dahlgren WSP Byggledare 2016–2017 

Linda Engvall WSP Projekt- och byggledare 2017–2018 

Dan Hedlund WSP Projekt- och byggledare 2018–2019 

Erik Persson WSP Uppdragsledare/Projekteringsledare 

Jan Palm Tierps kommun Samordning fiber 

Kenneth 
Ottosson 

Tierps kommun Mätingenjör Mark 

Henrik 
Wadström 

TEMAB Mätingenjör VA 

Pär Blom TEMAB Chef Gata/Park 

Jörgen Gissberg TEMAB Chef VA 

Lars Lindeman TEMAB Arbetsledare VA 

Entreprenörer 

Namn Företag Roll 

Håkan Andersson Håkan Andersson 
Entreprenad 

Ombud & Platschef Mark 

Bengt-Olov 
Jansson 

Håkan Andersson 
Entreprenad 

Arbetsledare Mark 2017–2019 

Kenth Söderman Håkan Andersson 
Entreprenad 

Arbetsledare Mark 2016–2017 

Åke Cygnel Skanska Ombud & Platschef Beläggning 

Fredrik Karlsson Skanska Arbetsledare Beläggning 

Ledningsägare 

Namn Företag Roll 

Conny Andersson Vattenfall Projektledare belysning 

Arne Björnebye Bogfelts Arbetsledare belysning 

Lars-Göran Ståhl Vattenfall Projektledare elkraft 

Håkan Andersson Vattenfall Arbetsledare elkraft 

Robert 
Pettersson 

Liden Data Ansvarig Tierps Fiber 

Håkan Andersson Eltel Networks Ansvarig Skanova Fiber 

Besiktning 

Namn Företag Roll 

Roberth Olsson Forsen Besiktningsman mark 

Lars Sandström ÅF Besiktningsman belysning 
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2. Projektets genomförande

Nedan ges en beskrivning av projektets genomförande i sin helhet. 

2.1 Projektering 

Efter att förstudien genomfördes påbörjades projekteringen av området under 2015. 

WSP fick uppdraget att projektera fram bygghandlingar för området. Projektet 

Sydvästra Industriområdet (som senare benämns Siggbo Företagspark) delades in i 

tre etapper för att fördela utförandet i olika skeden. Se etappindelningen i bild 1. 

2.2 Genomförande 

Entreprenaden påbörjades under 2016 av Håkan Andersson Entreprenad AB. Etapp 

1 och 1,5 genomfördes parallellt under ledning av det kommunala bolaget Tierps 

Energi & Miljö AB (TEMAB).  

Entreprenaden delades upp och respektive ledningsägare ansvarade för sina delar. 

Vattenfall elkraft ansvarade för el-matningen, Liden Data (Tierps fiber) och Eltel 

Networks (Skanova) för fiber och Vattenfall, genom Bogfelt, för belysningen. 

Beläggningen av asfalt och sättning av kantsten utfördes av Skanska Industrial 

Solutions AB.  

Bild 2. Byggnation av crossladan hösten 2017 

De separata projekten C-korsningen och Crossladan utfördes under genomförandet 

av etapp 1. Byggnationen av Räddningsstationen berörde etapp 1,5 och i synnerhet 

etapp 2. Infrastrukturen fick anpassas till pågående byggnationer och befintliga 

byggnader. Slutförande av etapp 1 och 1,5 utfördes i Etapp 2. Uppföljning och 

avstämningar under entreprenaden skedde genom byggmöten.  
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Bild 3. Byggnation av räddningsstation hösten 2018 

Under 2017 påbörjades etapp 2 med de entreprenörer och ledningsägare under 

tidigare etapper. Till skillnad från föregående etapper genomfördes etapp 2 under 

ledning av Tierps kommuns avdelning Samhällsbyggnad.  

Översvämningar hindrade entreprenadens framdrift och orsakade extra 

arbetsinsatser för samtliga parter. Dagvattendammar, diken och beredning av 

Siggbobäcken utfördes löpande för att förhindra översvämningarna. 

Fördröjningsmagasin genom dammar och svackdiken byggdes för att hantera 

dagvattennivåerna, därmed bildades en trivsam naturmiljö med vattenflöden genom 

parken. I etapp 2 anslöts infrastrukturen till etapperna 1 och 1,5 samt Ladvägen. 

Samordning i entreprenaden skedde genom fortlöpande byggmöten mellan 

beställarens projektledning och berörda externa parter. Avstämningar med 

styrgruppen genomfördes med jämna mellanrum. 

2.3 Erfarenheter och reflektioner 

Tidsbrist i projektstarten krävde ett snabbt agerande och igångsättande som fick 

konsekvenser genom entreprenaden. Upphandlingsprocessen blev förkortad och 

entreprenadformen krävande. Samordning och ledning av en delad entreprenad 

kräver omfattande tjänste- och arbetsplatsorganisationer.  

Utsättning och inmätning är en viktig del i entreprenaden som bör skötas av 

entreprenören för att säkra kvalitéten, ansvaret och effektiviteten i utförandet. Det 

har varit en lång entreprenadstid där det har skett organisationsförändringar hos 

både beställaren och entreprenörer. De nya organisationerna har fått ta vid och 

anpassats efter rådande förutsättningar. 
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Bild 4. Översvämningar vid Företagsvägen hösten 2017 

Hantering av stora mängder dagvatten till och från Siggbobäcken har varit en 

utmaning under genomförandet. Byggnationen av Räddningsstation, C-korsningen 

och Crosshallen påverkade entreprenadens utförande.  

Hänsyn och anpassningar fick även göras till befintliga verksamheter och jordbruk. 

Överfarten över Industrigatan vid cirkulationsplatsen utanför XL-bygg som utfördes 

i etapp 1,5 krävde omfattande samordning med Trafikverket. Elleverantören hade 

svårt att uppskatta elproduktionen till tomterna när inga exploatörer fanns.  

Begränsad etablering på området har underlättat utförandet genom mindre 

transporter och logistik. Exploatörer som framöver kommer att etablera sig på 

området har en färdig infrastruktur att använda sig av.  

2.4 Tidplan 

Tidplan Etapp 1 och 1,5 

Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Projektstart 

Projektering 

Byggstart 

Entreprenad 

Slutbesiktning 

Efterbesiktning 

Projektavslut 
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Tidplan Etapp 2 
Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Projektstart       

Projektering       

Byggstart       

Entreprenad       

Slutbesiktning       

Efterbesiktning       

Projektavslut       

 

 

Skede 2 

Arbeten som är kvar att utföra efter att området har etablerats är att: 

 Slitlager samtliga gator exkl. Byggmästargatan fram till korsningen med 

Företagsvägen, vilken redan är belagd med ett slitlager 

 Bitumenbundet Bindlager vid vägen mellan Ladvägen – Näringsvägen 

 Slitlager och justering trottoar/gångbana längs Företagsvägen 

 Justering kantsten och återställning efter etablering 

 Väg- och ytmarkeringar vid övergångställen 

2.5 Slutsats  

Målet med projektet har uppnåtts genom att nya ytor för industrimark har 

tillgängliggjorts för exploatörer att etablera sig på.  

 

För att tillgodose kraven att få fram infrastruktur till befintliga och kommande 

fastigheter blev starten av projektet skyndsam. Det ledde till förkortad 

upphandlingsprocess och därefter ett flertal utmaningar som till viss del har präglat 

och påverkat projektets genomförande.  

 

Under förutsättningarna har entreprenaden framskridit tillfredställande trots 

markentreprenörernas bristande erfarenheter av att genomföra liknande 

entreprenader. Under entreprenaden stärktes arbetsplatsledningen och 

samordningen blev bättre med följden av ett effektivare genomförande. 

 

Ledning och samordning i projektet har varit en viktig del. Entreprenad- och 

upphandlingsformen har ställt krav på entreprenörer, ledningsägare och beställare.  

 

Projektets omfattning ökade med anpassningar till befintlig verksamhet och 

anslutningar. Hänsyn till pågående verksamhet och jordbruk samt nya byggnationer 

har påverkat genomförandet. På grund av mark- och väderförhållande har 
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översvämningar och hanteringen av stora mängder dagvatten hindrat och 

komplicerat utförandet.  

 

Slutresultatet visar ett fint område med gröna diken och dammar med ett trevligt 

promenadstråk efter Siggbobäcken. Stråk av GC-vägar och gångbanor ger 

tillgänglighet för människor att röra sig säkert i området. Diken och bäcken slingrar 

sig genom området på ett naturligt sätt i kombination med grön växtlighet. Gatorna 

ansluter till varandra genom en tydlig struktur.  

3. Ekonomi 

Nedan redovisas de ekonomiska resultaten av projekt 1127 samt hur total 

investeringsutgift ska komponentfördelas. 

  

Skede 1 

 

Budget eller anslag 2015-

2018 skede 1 (Ej beslutad 

totalutgift) 

33 400 000kr 

Total investeringsutgift 

skede 1 

39 229 555kr 

Avvikelse skede 1 5 829 555kr 

 

Skede 2 
Uppskattade kostnader för skede 2 uppgår till 3 miljoner. 

3.1 Komponentfördelning skede 1 

Komponent 
Avskrivningstid (år) Andel kr/år 

Botten Gata 99 54,5% 215 961 kr 

Botten Dagvatten 70 10,0% 56 042 kr 

Topp Beläggning Gata 30 25,0% 327 026 kr 

Topp Parkmiljö 50 5,0% 39 230 kr 

Belysning 30 5,0% 65 383 kr 

Övrigt Trafikanordningar 30 0,5% 6 538 kr 

3.2 Nettoexploatering 

 

Exploateringsområdet är avgränsat. Ekonomin begränsas till detaljplaneområdet 

samt övriga investeringar/eller bidrag som behövs till följd av detaljplanen.  
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Nettoexploateringskalkylen är huvudsakligen en sammanställning av ”in-och 

utbetalningar”, som avgränsas till att genomföra detaljplanen eftersom kommunen 

är exploatör och kalkylen omfattar ej framtida drift och underhåll. 

Nettoexploateringen sammanställer inkomster och utgifter som uppkommit från 

fasen Planering inför genomförande till Försäljningsfasen. 

 

Nettoexploateringskalkylen används som ett verktyg under hela 

exploateringsprocessen för att stämma av ekonomin. Ambitionen var att den totala 

exploateringsverksamheten skulle bära sina egna utgifter. 

 

I nettoexploateringskalkylen avser inkomster den genomförda tomtförsäljningen. 

Utgifter såsom anläggningstillgångar avser Projekt 1127 redovisat ovan samt 

markinköp.  Markinköp avser mark för planområdet. Utgifter avser även det totala 

anskaffningsvärdet för omsättningstillgången, dvs tomtmarken. 

 

En infart till området, C-korsningen, behövdes till följd av detaljplanen. Denna 

utgörs som ett bidrag till Statlig infrastruktur genom ett Medfinansieringsavtal med 

Trafikverket.  

 

Administrationskostnader och andra allmänna omkostnader räknas inte med i 

anskaffningsvärdet som utgift. 

 

 
 

Eventuella utgifter och inkomster som tillkommer efter att ett exploateringsprojekt 

slutredovisats bokförs direkt i resultaträkningen. 

3.3 Resultat - nettoexploatering 

Prognosen för försäljningsinkomsterna grundar sig på KF:s antagna marktaxa från 

2013-2015 med 50kr/kvm, 2016-2017 med 115kr/kvm samt 2018-och framledes 

med 180kr/kvm.  

 

Prognosen för nettoexploateringens resultat påvisar att Siggbo Företagsparks 

exploatering kan bli skattefinansierad med 13 miljoner kr. Det vill säga, 

inkomsterna täcker inte utgifterna för den upprättade detaljplanen där kommunen är 

exploatör.  

 

Möjlighet finns att höja marktaxan innan slutförsäljning av samtliga tomter, och då 

kan resultatet av nettoexploateringen förbättras. 
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Före och efter bilder  
Nedan visas bilder på förändringen  

 

Bild nr 5 visar Näringsvägen etapp 1 våren 2016 
 

 

Bild nr 6 visar Näringsvägen etapp 1 hösten 2019 
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Bild nr 7 visar Näringsvägen etapp 1 hösten 2016 
 

 

Bild nr 8 visar Näringsvägen etapp 1 hösten 2019 
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Bild nr 9 visar Byggmästargatan etapp 1,5 sommaren 2016 
 

 

Bild nr 10 visar Byggmästargatan etapp 1,5 hösten 2019 
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Bild nr 11 visar Byggmästargatan etapp 1,5 sommaren 2016 
 

 

Bild nr 12 visar Byggmästargatan etapp 1,5 hösten 2019 
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Bild nr 13 visar Företagsvägen etapp 2 våren 2017 
 

 

Bild nr 14 visar Företagsvägen etapp 2 hösten 2019 
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Bild nr 15 visar Ladvägen etapp 2 sommaren 2017 
 

 

Bild nr 16 visar Ladvägen etapp 2 hösten 2019 
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Bild nr 17 visar GC-vägen från Ladvägen etapp 2 sommaren 2017 
 

 

Bild nr 17 visar GC-vägen från Ladvägen etapp 2 hösten 2019 
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Bild nr 18 visar GC-vägen från Byggmästargatan etapp 2 våren 2017 
 

 

Bild nr 19 visar GC-vägen från Byggmästargatan etapp 2 hösten 2019 
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1. Inledning 

När ett exploateringsprojekt är klart i sin helhet, eller en etapp eller ett skede är 

klart skall slutredovisning ske. Detta sker när inga fler utgifter beräknas belasta 

projektet eller att det konstateras att ytterligare tomter inte kommer att försäljas 

inom snar framtid. 

1.1 Bakgrund 

Området omfattas av detaljplan DP 1058, Triangelparken Tierp, som vann laga 

kraft i april 2018. Syftet med detaljplanen var att skapa förutsättningar för en 

utvidgning av Tierps köping genom att möjliggöra för bostäder, förskola och 

vårdboende i direkt anslutning till den nya framtida stadsdelen Siggbo 

Trädgårdsstad i Tierp. 

 

Området ligger inom kommunens stamfastighet Tierp 1:1. Området angörs genom 

anslutning från Tegelbruksgatan.  

1.2 Syfte 

Planens syfte är att möjliggöra bostäder, vårdboende, kontor och skola som en 

förlängning av den befintliga strukturen på den östra sidan om Siggebobäcken. I 

den norra delen av planområdet möjliggörs för bostäder och skola, på den mellersta 

ytan möjliggörs bostäder, kontor och vårdboende, och i södra delen möjliggörs 

endast bostadsbebyggelse.  

1.3 Omfattning 

Omfattningen av projektet 1711 för kommunens del är byggnation av teknisk 

infrastruktur såsom t ex gata, gång- & cykelvägar, belysning, dagvattenhantering, 

parker och kanalisation för bland annat fiber. 

1.4 Avgränsningar 

Projektet 1711 avgränsas till DP 1058:s gränser. Vi går till vissa delar utanför 

planområdet för att göra anslutningarna naturliga till området.   
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Bild avser Detaljplan 1058 

 
 

 

1.5 Organisation 

Nedan visas organisationen för projektet, såväl den sammansatta styrgruppen för 

beställaren (Tierps kommun) samt organisationen för utförandet.   
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Styrgrupp beställare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation utförande  

Namn Företag Roll 

Emil Enarsson Tierps Kommun Projektledare 

Bengt Melin Ramböll Projektledare 

Therese Bergh Sigma Civil Projekteringsledare 

Mikael Persson  Forsen Byggledare 

Mats Andersson Forsen Besiktningsman 

Benny Adén Ramböll Teknikansvarig VA 

Andreas Olsson Ramböll Teknikansvarig Belysning 

Anders Larsson Ramböll Teknikansvarig EL 

Björn Boström Ramböll Teknikansvarig Gata  

Benjamin Schaub Ramböll BAS-P 

Jean Pierre 
Medina 

Ramböll Teknikansvarig BIM 

Luigi Credendino Ramböll Teknikansvarig Geoteknik 

Olof Engdahl Ramböll Teknikansvarig Landskap 

Tony Janhunen Ramböll Teknikansvarig Konstruktion 

Ann Ajander Ramböll Teknikansvarig Miljö 

Arvid Engström Nitro Consult AB Risk/Vibration 

Per Carlberg Vattenfall Projektledare 

Lars-Göran Ståhl Vattenfall Projektledare  

Niklas Wange BMM Ombud 

Manus 
Söderström 

BMM Platschef/BAS-U 

Ingmar Adén BMM Bit. Platschef 

Tomas Langeskär Mitta Utsättare 

Christer Modéen  Mitta Utsättare 

Christer 
Johansson 

IVAB Pumpning dagvatten 

Markus Vikander Leif Pettersson EL EL 

Styrgrupp 

Chef SHB 

Thomas Kihlström 

Chef F&G 

Maria Pettersson 

Chef P&M 

Anna Persson 

Chef VA 

Jörgen Jonsen 

Ekonom Kommunarkitekt 
Cecilia Martinelle 

VD TEMAB 

Tomas Ulväng 

Adam Nyström 
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2. Projektets genomförande 

Nedan ges en beskrivning av projektets genomförande i sin helhet. 

2.1 Projektering 

Under våren 2018 startade projekteringen för projektet efter avrop från ramavtalet. 

Vi började med att ta fram en systemhandling för att säkerställa den anläggning som 

ska byggas och se över samspelet mellan den befintliga anläggningen innan 

detaljprojekteringen påbörjades.  

 

Vi valde i tidigt skede att dela upp entreprenaden i två delar. En groventreprenad 

och en finentreprenad. Detta gjordes för att få en snabbare start av entreprenaden. 

  

Projektet innefattade många olika teknikområden och vi märkte att det var svårt för 

konsulten att resurssätta projektet på rätt sätt. Detta gjorde att projekteringsledare 

fick gå in i dubbla roller och även agera uppdragsledare. Detta är inte en optimal 

lösning eftersom personen som ska hålla i projektering också ska kontrollera denna 

från ett beställarperspektiv.  

 

Ett problem var rollfördelningen från beställaren (Tierps kommun & TEMAB). 

Båda parterna hade olika viljor och konsulten fick problem i intressekrockar som 

skedde. Detta löstes senare i projektet efter att Tierps kommun fick ta ett 

helhetsansvar och sköta all form av samordning.   

 

När projekteringen påbörjades såg man svåra samarbetsproblem i arbetsgruppen hos 

konsulten. Vi kunde vid flera tillfällen identifiera på möten att personerna i 

projektet inte pratade med varandra. Detta gjorde att mycket fick göras om och 

rättas till i efterhand. Ett sådant arbetssätt är kostsamt och ineffektivt gällande tid 

och kvalitet. Utfallet resulterade i förseningar i leveranser av handlingar. Detta 

resulterade i stor problematik eftersom vi hade ett krav från en exploatör som skulle 

börja bygga inom området.  

 

På grund av samarbetssvårigheter i arbetsgruppen så blev det ändringar i sista stund. 

Detta gjorde att de förslag som blev projekterade och upphandlade inte var riktigt 

genomtänkta från konsulten. Detta gjorde att kommunen i vissa fall fick betala mer 

för vissa delar på grund av mer avancerade anläggningar än nödvändigt. 

  

Under entreprenaden så har arbete med fråga/svar skett. Vi som beställare har haft 

stora problem med att få svar och utredningar av konsulten. Det har varit otydligt 

om vem som har varit ansvarig. Detta gjorde att i slutskedet av projektet fick vi en 

kontaktperson som skulle ta alla frågor, men leveranserna av PM har i vissa fall 

ändå tagit alldeles för lång tid. Detta har påverkar produktionen ute på plats. Det är 

8 st projekterings- PM framtagna på ändringar utifrån förfrågningsunderlaget. 

  

En stor avvikelse var spontkonstruktionen som var ritad. Denna var felaktig och 

fick göras om. Detta har resulterat i stora kostnader och en skadeanmälan från 

kommunen till konsulten. Ansvarsfrågan diskuterades också gällande fel på en 

ledning som har satt sig i den djupa schakten.  
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Avvikelser 

 Resurssatsning av uppdragsledare.  

 Kommunikationsmiss med brandposter. Omdimensionering av 

vattenledning fick ske.  

 Dagvattendammarna har omprojekterats 3 gånger. 

 Mängdförteckningen saknade mängder innanför sponten. Ökning på 40%. 

 Spontritningarna var felritade och behövde göras om i produktionsskedet. 

 Tryckningarna under bäcken var beskrivna utifrån en omöjlig metod.  

 Markförhållandena var så dåliga att vi behövde påla för borrningsriggen.  

2.2 Genomförande 

Efter leveransen av handlingarna hösten 2018 gjordes en upphandling som sträckte 

sig till november 2018. Efter anbudsöppningen överklagades upphandlingen och då 

valde projektledaren i samråd med upphandlingsenheten att dra tillbaka 

upphandlingen och göra om denna på nytt. 

  

I april skrevs kontrakt med entreprenören som hade det mest fördelaktiga anbudet. I 

slutet av april startade produktionen ute på plats. Vi hade som förutsättning i 

projektet en deltid/etapp på infartsvägen i söder i ca 100m skulle färdigställas 

tidigare. Detta för att en exploatör av ett nytt vårdboende skulle ges tillträde till sin 

fastighet och kunna utnyttja denna för sina transporter. Exploatören hade under 

byggnationen av denna byggt en provisorisk byggväg i norr som blockerade 

entreprenadens framfart. Därav denna deltid för att möjliggöra ett färdigställande.    

 

Projektet startade med att en brunn monterades för att kunna leda bort dagvatten 

från den befintliga tätorten via pump. Denna punkt är även startpunkten för den 

djupa schakten som skulle ske med spont genom området.  

 

En delbesiktning gjordes innan semestern 2019 och där godkändes den första delen 

med några anmärkningar.  

 

Produktionen fortsatte med resterande arbeten. Under hösten började fel uppkomma 

i produktionsskedet på grund av fel som gjorts i projektering. Entreprenören sade i 

ett tidigt skede att de hävdar väsentlig rubbning enlig AB04 kap 6 §5. Detta 

motsade beställaren som istället hävdade ÄTA och mängdreglering. 

  

Under hösten 2019 skulle pumparna för dagvattnet monteras ned och den nya 

ledningen skulle tas i bruk. Beställaren kallades till en förbesiktning för att kunna ta 

denna i drift. Dock blev den underkänd och en dialog startade på ombudsnivå 

angående hur problemet skulle avhjälpas. Efter besiktningen upprättades ett avtal 

mellan parterna som skrevs på i mars gällande ej avhjälpande av anmärkning i 

protokollet. Detta beslut togs efter redovisning av hur funktionen var på den 

felaktiga ledningen. I avtalet regleras kostnaderna för det underhåll som kommer att 

behövas i form av spolning av ledning.  

 

Produktionen har även haft störningar eftersom en del ändringar har beställts som 

har varit fel i underlaget. 
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Under våren 2020 färdigställdes entreprenaden. Den ekonomiska slutregleringen 

har varit problematisk då entreprenören inte haft tillräckliga underlag att redovisa i 

mängdregleringen och på Ätorna. 

 

 

Avvikelser 

 Projektledningskostnaderna är stora i detta projekt då vi behövde ha stor 

samordning vid problemen som uppkom. Besiktningskostnaderna är även 

inkluderade i detta.  

3. Ekonomi 

Nedan redovisas de ekonomiska resultaten av projekt 1711 såsom total 

investeringsutgift i relation till beslutad totalutgift, samt hur total investeringsutgift 

ska komponentfördelas. 

 

Komponentuppdelningen är gjord efter skede I och projektering skede II. Detta gör 

att avskrivningen kommer att ändras efter slutfört projekt. Skede II kommer att avse 

topp och övrigt. 

  

I KS beslut från möte 2020-10-20 §163 finns en antagen totalutgift för projektet på 

29 000 000 kr som ska avse skede 1 och skede 2. Beslutet har Dnr 2020/768  

3.1 Komponentfördelning 
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3.2 Nettoexploatering 

 

Exploateringsområdet är avgränsat. Ekonomin begränsas till detaljplaneområdet 

samt övriga investeringar/eller bidrag som behövs till följd av detaljplanen.  

 

Nettoexploateringskalkylen är huvudsakligen en sammanställning av ”in-och 

utbetalningar”, som avgränsas till att genomföra detaljplanen eftersom kommunen 

är exploatör och kalkylen omfattar ej framtida drift och underhåll.  

 

Nettoexploateringen sammanställer inkomster och utgifter som uppkommit från 

fasen Planering inför genomförande till Försäljningsfasen. Försäljningsfasen är i 

skrivande stund ej avslutad.  

 

Nettoexploateringskalkylen används som ett verktyg under hela 

exploateringsprocessen för att stämma av ekonomin. Ambitionen är att den totala 

exploateringsverksamheten ska bära sina egna utgifter. 

 

I nettoexploateringskalkylen avser inkomster tomtförsäljningen. Utgifter såsom 

anläggningstillgångar avser Projekt 1711 redovisat ovan samt markinköp.  

Markinköp avser delar av mark för planområdet. Utgifter avser även det totala 

anskaffningsvärdet för omsättningstillgången, dvs tomtmarken. 

 

Administrationskostnader och andra allmänna omkostnader räknas inte med i 

anskaffningsvärdet som utgift. 

 

 
 

Skede 2 är ännu ej utförd.  

 

Eventuella utgifter och inkomster som tillkommer efter att ett exploateringsprojekt 

slutredovisats bokförs direkt i resultaträkningen. 

 

4. Resultat 

Försäljningsinkomsterna grundar sig dels på KF:s antagna marktaxa om tomtpris 

495kr/kvm, dels en värdering av byggrätter av ett oberoende värderingsinstitut. 

Område C utgörs endast av en prognos då området i skrivande stund inte är sålt.   

 

Nettoexploateringens prognostiserade resultat påvisar att Triangelparkens 

exploateringsintäkter kan bära sina egna utgifter. Resultatet är beroende av vilket 

utfall skede 2 kommer att få.  
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Slutrapport 
 Beläggningsprogram 

 Nr:1008   

2021-02-15 

 

 
 

  

 

Upprättad av:  

Emil Enarsson, Projektledare  

 Projektkontoret, Förvaltning & genomförande   

 Samhällsbyggnad 
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Introduktion 

Bakgrund 

För de vägar som Tierps kommun är huvudman för och därmed drift & underhålls ansvarig har en 

fem årig underhållsplan tagits fram som följs vid de årliga underhållsåtgärderna.  

 

Åtgärderna koordineras med ledningsägare såsom elnät, belysning, fiber, VA och Fjärrvärme. 

Syfte 

Underhållsplanen är framtagen i syfte att påvisa behov av åtgärder samt prioritering utifrån vägarnas 

status, nyttjande samt investeringsram. 

Omfattning  

Vägnätet där Tierps kommun är huvudman och drift & underhålls ansvarig. 

Organisation 

Organisation utförande  

Namn Företag Roll 

Kenneth Sahlsten Tierps Kommun  Projektledare 

Thomas Kihlström Tierps Kommun Ombud  

Henrik Olsson NCC Platschef 

Projektets genomförande 
Nedan ges en beskrivning av projektets genomförande i helhet. 

Genomförande 

NCC är upphandlad ramavtals leverantör.  

Inför varje åtgärd sker förbesiktning samt kostnadsberäkningar för beskriven åtgärd. 

Efter varje åtgärd sker slutbesiktning, vid godkännande tillåts leverantören fakturera beställaren. 

Vid avvikelser krävs åtgärder innan fakturering och betalning.  

Majoriteten av åtgärder i Tierp år 2020 är sammankopplade med att övriga ledningsägare har 

genomfört betydande åtgärder och därmed har åtgärder av vägens ytskikt varit gynnsamt. Tex. 

Blomstergatan där VA bytts ut samt Grevegatan där elledningar har kompletterats.   

Resultat  
Nedan redovisas resultatet av projektet. 
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Ekonomi 

Komponentfördelning 
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Slutrapport 
 GC-bana Libbarbovägen 

 Nr: 1848   

20201103 

 

 
 

  

 

Upprättad av:  

Katrin Jakobsson, Projektledare  

Sammanställd av:  

Sofie Lindborg, Projektledare 

 Projektkontoret, Förvaltning & genomförande   

 Samhällsbyggnad 
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Sammanfattning 
Projektet GC-bana Libbarbovägen har projekterats under 2018 och 2019 för att sedan upphandlas 
våren 2019 med utförande hösten samma år. 

Projektet genomfördes i tre etapper, från aug till dec. 
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Introduktion 

Bakgrund 
Projektet startades för att det finns ett behov av en gång- och cykelbana i ett område i Örbyhus där 
det rör sig mycket barn, andra fotgängare och cyklister.  

Syfte 
Med projektet vill man uppnå en ökad säkerhet och möjliggöra för medborgarna att röra sig friare. 

Omfattning  
Sträckan för den nya gång- och cykelbanan sträcker sig från Nosekomsvägen, längs Libbarbovägen 
och Vendelvägen fram till korsning vid Skolvägen, totalt 1010 m. 

Avgränsningar 
I projektet har man bara genomfört byte av belysningskablar på den sträcka där GC-bana byggts. 

 

 

Organisation 
Nedan visas organisationen för projektet, såväl den sammansatta styrgruppen för beställaren (Tierps 
kommun) samt organisationen för utförandet.   

Styrgrupp beställare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrgrupp 

Chef SHB 

Thomas Kihlström 

Chef F&G 
Maria Pettersson 

Chef P&M 

Anna Persson 

Chef G&P 
Pär Blom 

Ekonom 
Cecilia Martinelle 

Kommunarkitekt 
Adam Nyström 
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Organisation utförande  

Namn Företag Roll 
Katrin Jakobsson Tierps kommun Projektledare 
Krister Nordqvist Ramböll Byggledare 
Robin Pettersson Kanikebo Platschef 
Mikael Billerstam Kanickebo Arbetsledare 
Arne Björneby Bogfelts UE Vattenfall Belysning 
Magnus Kaisäter Vattenfall Kontaktperson byte högspänningsledning 
   
   
   
   
   
   
   

Projektets genomförande 
Nedan ges en beskrivning av projektets genomförande i helhet. 

Projektering 
Projekteringen genomfördes 2018 av Ramböll. Linn Rosén var ansvarig projektledare på Tierps 
kommun. Under projekteringen fanns en rad frågor från lutning och höjd av nya gc-banan till 
placering av brunnar. 

Avvikelser 
 Inga avvikelser. Projekteringen ändrades under resans gång. 

Genomförande 
Genomförandet flöt på bra. Den första etappen tog längst tid och på slutet gick det snabbare. Främst 
eftersom att man då tagit dit en ytterligare maskin och mer personal. 

Avvikelser 

 Träd, sly samt buskage inom väg/arbetsområdet. Många extra träd har tagits ner, stockar har 
bearbetats och lämnats kvar i skogen till insekterna enligt instruktioner av Maria Berg. Detta 
innebar ökade kostnader. 

 Ny lösning för dragning av belysning enligt instruktioner av Vattenfall. 

 Belysningsfundament ändras från 900 till 1300. Ökade kostnader för volym på schakt samt 
återfyllning. 

 Höjd på belysning stolpar ändras från 8m till 7m. 

 Sågning av asfalt finns inte med i MF:en. Detta innebar ökade kostnader. 
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 Enligt MF skulle vägbanan läggas med ABS16 70/100, ytan var 1 m bred. ABS16 kan endast 
läggas med asfaltsläggare och ej med sprider, minsta läggningsbredd är 1,60m. Då kan den 
nuvarande vägbanan var lagd med ABS16 160/220 var det ett bättre alternativ då denna 
massa kunde läggas med sprider och ingen ytterligare rivning av ca 670 m2 samt asfaltering 
behövde kompletteras. Detta innebar ökade kostnader. 

 Brunnar i etapp två byttes inte i sin helhet utan det räckte att byta konan för att man skulle 
kunna få plats med GC-banan. 

Resultat  
Nedan redovisas resultatet av projektet. 

Ekonomi 
Nedan redovisas de ekonomiska resultaten av projektet såsom total investeringskostnad i relation till 
budget, samt hur total investeringskostnad ska komponentfördelas.  

Budget 2018-2020  4 555 420 kr 

Total investeringskostnad 6 255 162 kr 

Avvikelse budget -1 699 742 kr 

 

Komponentfördelning 

Komponent   Avskrivningstid  
Botten  42% 2 627 168 kr 99 år 26 537 kr 
Topp  40% 2 502 065 kr 30 år 83 402 kr 
Övrigt 0% 0 kr 10 år 0 kr 
Belysning  18% 1 125 929 kr 30 år 37 531 kr 

 
100% 6 255 162 kr   147 470 kr 
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Före och efter bilder  
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Slutsats  
 

Lärdomar och reflektioner  
 

 Viktigt att dubbelkolla alla fastighetsgränser. 

 Ta bort träd etc. Innan projektet startar. 

 Klargöra innan projektstart vilka underlag vi önskar få in för att de ska kunna fakturera, 
mängdbeskrivningar, mätsedlar ect. 

 Bättre kontroll generellt vid utförande och avslut av projekt. 
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Slutrapport 
 Pendlarparkering Örbyhus station 

 Nr: 1120  

20200929 

 

 
 

 

Upprättad av:  

Första utkast: Katrin Jakobsson, Projektledare  

Andra utkast: Sofie Lindborg, Projektledare 

 Projektkontoret, Förvaltning & genomförande   

 Samhällsbyggnad 
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Sammanfattning 

Under år 2019 blev det beslutat att projektet som innefattade hela Örbyhus 
stationsområde skulle läggas på is och att man skulle bryta ut pendlarparkeringen 
som ett eget projekt för färdigställande under året. Viss revidering av handlingar 
utfördes under våren och upphandlingen blev klar i slutet av sommaren. Den 
tilldelade entreprenören Markona arbetade med parkeringen under hösten och den 
stod färdig i december. 
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Introduktion 

Bakgrund 
Örbyhus är näst största ort sett till befolkningsantal i Tierps kommun och den fortsätter expandera. 
Behovet av kollektivtrafik är stort och orten fungerar som en utpendlingsort till såväl Gävle som 
Uppsala. För att möte upp ortens tillväxt, kollektivtrafikens satsningar samt gå i linje med Agenda 
2030 genomförs arbetet med att förbättra möjligheterna att parkera vid Örbyhus station för de 
resenärer som inte kan gå, cykla eller åka kollektivt till stationen. 

Syfte 
Att skapa fler parkeringsplatser vid stationen i Örbyhus. 

Omfattning  
35 nya parkeringsplatser var av 4 el-laddplatser. I projektet har även ingått att förändra formen på 
rondellen vid pendlarparkeringen. 

Avgränsningar 
Projektet har endast innefattat parkeringen och rondellen. GC-banan förbi och runt parkeringen har 
inte ingått. 

 

Organisation 
Nedan visas organisationen för projektet, såväl den sammansatta styrgruppen för beställaren (Tierps 
kommun) samt organisationen för utförandet.   

Styrgrupp beställare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrgrupp 

Chef SHB 

Thomas Kihlström 

Chef F&G 
Maria Pettersson 

Chef P&M 

Anna Persson 

Chef G&P 
Pär Blom 

Ekonom 
Cecilia Martinelle 

Kommunarkitekt 
Adam Nyström 
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Organisation utförande  

Namn Företag Roll 
Håkan Torsell Markona Arbetschef 
Bo Norlén Markona Platschef 
Håkan Danneberg Markona Arbetsledare 
Krister Nordqvist Ramböll Byggledare 
Arne Björneby Bogfelts Belysning 
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Projektets genomförande 
Nedan ges en beskrivning av projektets genomförande i helhet. 

Projektering 
Projekteringen utfördes 2016 av WSP. Vid utförande av projektet har handlingarna reviderats något. 

Avvikelser 
Mur har ersatts av L-stöd. I ursprungliga ritningarna fanns inte oljeavskiljare med. Den har lagts till, 
för att få bättre plats valdes en lösning där slamavskiljaren ligger separerad. 

Genomförande 
Projektet genomfördes mellan veckorna 37-48 

Förbesiktning 18 nov 

Slutbesiktning 16 dec 

Slutmöte 19 dec 

Kommande besiktning: Etableringsbesiktning 29/5 2020 

Avvikelser 

 Kantsten har lagts kring snöupplaget 

 Spaljé samt belysning har utgått då det visade sig att den inte skulle hamna på kommunens 
mark. 

 Två belysningsstolpar som skulle ha hamnat på parkeringsytan flyttades till rabatten bakom 
L-stödet. 

 El kablar under och i sidan var i vägen för dagvatten brunnens placering. Åtgärden blev att 
flytta in på parkeringen ca 40 cm och sänka sandfång ca 25 cm. 

 Provtryckning har inte varit möjlig på denna typ av oljeavskiljare (se separat mail om detta) 
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Resultat  
Nedan redovisas resultatet av projektet. 

Ekonomi 
Nedan redovisas de ekonomiska resultaten av projektet såsom total investeringskostnad i relation till 
budget, samt hur total investeringskostnad ska komponentfördelas. 

Budget 2015, 2017 2 173 000 kr 

Total investeringsutgift 4 167 642 kr 

Avvikelse budget -1 994 642kr 

Beviljat investeringsbidrag Trafikverket och Naturvårdsverket 640 000 kr 

Avvikelse mot budget inkl. investeringsbidrag -1 354 642 kr 

 

Komponentfördelning 

Andel i procent 
(fylls i av 
projektansvarig) 

Andel i 
procent (fylls i 
av 
projektansvarig) Belopp 

Avskrivningstid/
nyttjandeperiod 
år Avskr/år 

Botten 60% 2 505 742,09 99 25 311 
Topp  26% 1 080 000,00 20 54 000 
Laddstationer 6% 257 000,00 15 17 133 
Belysning 8% 325 000,00 30 10 833 
  100% 4 167 742,09   107 277 
Totalt 2015-2020 

 
4 167 642,26 
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Före och efter bilder  
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Slutsats  
Arbetet med pendlarparparkeringen flöt på mycket bra. Parkeringen byggdes snabbare än den 
ursprungliga tidsplanen vilket var mycket positivt. De största ätorna var relaterade till extra 
beställningar av droppen och laddstolpar. Totalt sett följdes budgeten bra. 

Lärdomar och reflektioner  
Viktigt att tänka igenom vilka påföljder eventuella TA-planer kan komma att ha på omkringliggande 
fastigheter. Kommunikation med Trafikplanering inför detta. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-03-09  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 19 
Dnr 2021/216    
 
Revisionsrapport - Uppföljande granskning av 
kommunstyrelsens ekonomistyrning  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta Svar på revisionsrapport - Uppföljande granskning av 
kommunstyrelsens ekonomistyrning som sitt eget och skicka det till 
kommunrevisionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tierps kommun 
genomfört uppföljande granskning av kommunstyrelsens ekonomistyrning. 
 
Granskningens syfte har varit att få svar på om kommunstyrelsen har en 
tillräckligt väl fungerande ekonomistyrning. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Svar på Revisionsrapport - Uppföljande granskning av 

kommunstyrelsens ekonomistyrning ´ 
 Revisorernas utlåtande – Uppföljande granskning av 

kommunstyrelsens ekonomistyrning 
 Revisionsrapport - Uppföljande granskning av kommunstyrelsens 

ekonomistyrning 
 
Beslutet skickas till 

 Kommunrevisionen 
 Ekonomichef 
 Kommundirektör 
 Huvudregistrator 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-03-02 KS 2021/216
  

  
   
  
    

 
 
Svar på Revisionsrapport - Uppföljande granskning av 
kommunstyrelsens ekonomistyrning 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta Svar på revisionsrapport - Uppföljande granskning av 
kommunstyrelsens ekonomistyrning som sitt eget och skicka det till 
kommunrevisionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tierps kommun 
genomfört uppföljande granskning av kommunstyrelsens ekonomistyrning. 
 
Granskningens syfte har varit att få svar på om kommunstyrelsen har en 
tillräckligt väl fungerande ekonomistyrning. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Svar på Revisionsrapport - Uppföljande granskning av 

kommunstyrelsens ekonomistyrning ´ 
 Revisorernas utlåtande – Uppföljande granskning av 

kommunstyrelsens ekonomistyrning 
 Revisionsrapport - Uppföljande granskning av kommunstyrelsens 

ekonomistyrning 
 
Beslutet skickas till  

 Kommunrevisionen 
 Ekonomichef 
 Kommundirektör 
 Huvudregistrator 

 
 
 
 

109



2 (2) 

 

   

I tjänsten  
 
Randi Graungaard   Veikko Niemi 
Kommundirektör   Ekonomichef
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Dokumentnamn 

Remissvar/Yttrande     Datum Diarienummer 

2021-03-02 KS 2021/216
  

  
   
  
    

 
 
Svar på Uppföljande granskning av kommunstyrelsens 
ekonomistyrning 
 
Tierps kommun har tagit del av PwC:s rapport i ovanstående ämne. 
Granskningens syfte har varit att få svar på om kommunstyrelsen har en 
tillräckligt väl fungerande ekonomistyrning. 
 
Revisorerna har inom ramen för granskningen även gjort en kartläggning 
över motiven och argumentet till att synnerliga skäl åberopas för att inte 
återställa tidigare underskott enligt balanskravets bestämmelser inför 
bokslutet 2020. 
 
Mot bakgrund av granskningens resultat har revisionen lämnat följande 
rekommendationer till kommunstyrelsen: 
 

 Säkerställ att påbörjade åtgärder fullföljs utifrån tidigare lämnade 
rekommendationer. 

 
 Ta en mer aktiv roll i sin uppsiktsplikt, exempelvis genom att 

noggrant granska de åtgärds- och handlingsplaner som inkommer 
till styrelsen för att tillse att de aktiviteter som finns listade är 
tidsatta, konkreta samt innehåller konsekvensbeskrivning som 
möjliggör att åtgärds- och handlingsplanen enklare kan utvärderas 
samt att en bedömning görs ifall de är tillräckliga. 
 

 Rikta fokus mot strukturella åtgärder på verksamhets- och 
delverksamhetsnivå vid upprättande av åtgärdsplaner.  

 
 
Åtgärder som har vidtagits och planeras i närtid med anledning av 
tidigare revison avseende ekonomistyrning. 
 
Ett antal åtgärder har som revisorerna konstaterar vidtagits: 
 

Riktlinje för ekonomisk styrning – antogs av KF 2019-11-05 

Riktlinje för kravhantering i Tierps kommun– antogs av KS 
2020-02-25 
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Attestregler – förslag om nya Attestregler kommer till KS 2021-
03-21 

Borgensprinciper – förslag till nya principer kommer till KS 
2021-04-27 

Finanspolicy – arbete med uppdatering har påbörjats. Förslag 
väntas kunna presenteras för KS 2021-06-23 

Riktlinje för investeringar och Riktlinje för 
exploateringsredovisning – arbete med att ta fram förslag och 
tillhörande tillämpningsanvisningar. Riktlinjerna förväntas kunna 
presenteras senast september 2021. 

Som tidigare redovisats så har arbetet med att få fram rättvisande 
prognoser prioriterats och säkerheten i prognoserna under 2020 har 
märkbart förbättrats.  

 
 
I övrigt delar kommunstyrelsen revisionens åsikt att det är strukturella 
insatser som behövs för att nå en långsiktig ekonomi i balans.  
 
Några exempel på vidtagna åtgärder av mera strukturell karaktär: 

 Arbete som har påbörjats inom individ- och familjeomsorgen med 
att stötta utsatta barnfamiljer för att på sikt komma till rätta med de 
dyra kostnaderna för placeringar.  

 Flytt av växelvården från externa lokaler till egna vård- och 
omsorgsboenden. 

 Ersättning till fastighetsbolaget för att möjliggöra förtida utträde ur 
lokalavtal vid Högbergsparken. Sänker de kommunala kostnaderna 
årligen med 4,4 mkr och möjliggör inflyttning till kommunen.  

 Flytt av särfritids till Centralskolan för att undvika transporter och 
även få personella synergieffekter. 

 Inom Lönecentrum har antalet arbetsplatser på Möbeln anpassats 
till större grad av distansarbete. 

 Hela den administrativa delen av utbildningsverksamheten har 
samlats på Möbeln. 

 Samlokalisering av Arbetsmarknadsenheten, Familjecentralen och 
Öppna förskolan på Bäggeby. 

 Arbete inom ramen av C-tillsammans syftar till att uppnå 
strukturella effekter i form av samutnyttjande av resurser inom de 
ingående kommunerna. 

 
Dessutom har behovet av strukturella insatser särskilt beaktats i budget för 
2021 i fördelningen av de tillfälliga generella statsbidragen som för Tierps 
kommuns del uppgår till drygt 14 mkr år 2021 och 7 mkr för år 2022. 
Majoriteten av medlen har avsatts till ”engångsinsatser för att lösa 
långsiktiga problem, som om de löses genererar minskade kostnader för 
ordinarie verksamhet”. 

112



3 (3) 

 

   

 
Kommunstyrelsen har som tidigare redovisats och som revisionen 
uppmärksammat påbörjat arbete med att följa verksamheterna och bolagen 
mera kontinuerligt. Formerna för detta arbete kommer att utvecklas 
ytterligare.  
 
 
 
 
Randi Graungaard   Veikko Niemi 
Kommundirektör   Ekonomichef

113



114



115



116



117



 

       Revisionsrapport 

 

 

Uppföljande 
granskning av 
kommunstyrelsens 
ekonomistyrning 
Tierps kommun 

Februari 2021 

 

Fredrik Birkeland 

Per Larson 

Carin Hultgren, certifierad kommunal revisor 

118



 

1 
 

Innehållsförteckning 

 Inledning 4 

1.1. Bakgrund 4 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 5 

1.3. Revisionskriterier 5 

1.4. Avgränsning och metod 5 

1.5. Tierps kommuns organisation 6 

 Iakttagelser och bedömningar 7 

2.1. Åtgärder utifrån tidigare lämnade rekommendationer 7 

2.2. Delegationsordningen i ekonomistyrningsprocessen 9 

2.3. Återrapportering till kommunstyrelsen av lämnade uppdrag 11 

2.4. Omställningskostnader och synnerliga skäl 13 

 Revisionell bedömning och rekommendationer 18 

3.1. Sammanfattande bedömning 18 

3.2. Bedömningar mot revisionsfrågor 18 

3.3. Rekommendationer 20 

 

  

119



 

2 
 

Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tierps kommun har PwC genomfört en uppföljande 

granskning av kommunstyrelsens ekonomistyrning. Granskningens syfte har varit att besvara 

huruvida kommunstyrelsen har en tillräckligt väl fungerande ekonomistyrning. Inom ramen för 

granskningen har vi även gjort en kartläggning över motiven och argumenten till att synnerliga skäl 

åberopas för att inte återställa tidigare underskott enligt balanskravets bestämmelser inför bokslu-

tet 2020. 

Den sammanfattande bedömning efter genomförd granskning är att kommunstyrelsen inte har en 

tillräckligt väl fungerande ekonomistyrning, vilket är en oförändrad bedömning jämfört med motsva-

rande granskning avseende revisionsår 2019. Vi ser dock att det vidtagits åtgärder och att det finns 

pågående arbeten i syfte att stärka ekonomistyrningen och hantera de brister som framkommit i 

tidigare granskning. 

Bedömningen baseras på följande huvudsakliga iakttagelser: 

• Vi ser att kommunstyrelsen har vidtagit åtgärder kring samtliga lämnade rekommendation-

er och att vissa åtgärder är genomförda. Vi ser dock att flera av åtgärderna är pågående 

och ännu inte åtgärdade. Bland annat pågår en översyn och revidering av ekonomiska 

styrregler och styrdokument, som beräknas vara klar under år 2021. Vidare ser vi att eko-

nomifunktionen har omorganiserats och att det har pågått ett arbete med att stärka pro-

gnosarbetet och stödet till verksamhetscheferna genom nya arbetssätt. Det har hållits en 

ekonomiutbildning för samtliga chefer i kommunen och tryggheten i lämnade prognoser 

upplevs ha ökat hos kommunledningen.  

• Vad gäller ägarförhållandet mellan kommunen och Tierps kommunfastigheter AB ser vi att 

det har genomförts två utredningar och att dessa ska presenteras för fullmäktige och dis-

kuteras genom en workshop, med målet att fatta ett nytt beslut om vilken väg kommunen 

ska ta. Vi ser att det pågår en genomlysning av Gata & park liksom ett arbete med att upp-

rätta hyresavtal och gränsdragningslistor mellan kommunen, främst kultur- och fritid, och 

Tierps kommunfastigheter AB.  

• Vad vi kan se följs delegationsordningen i ekonomistyrningsprocessen. Vi ser att kommun-

styrelsen i december 2020 beslutade om en skärpning av delegationsordningen gällande 

anställning. Den reviderade delegationsordningen anger att anställning är delegerat till 

personalansvariga chefer efter godkännande av närmast överordnad chef. Enligt intervju 

syftar revideringen till att minska risken för budgetunderskott i enskilda verksamheter till 

följd av rekryteringar på enhetsnivå. 

• Enligt kommunallagen 6 kap 38 § framgår att beslutanderätten inte får delegeras när det 

gäller ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. Då verk-

samheterna ligger under kommunstyrelsen och inte någon nämnd är det kommunstyrelsen 

som ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i 

övrigt tillfredsställande sätt. Vi menar att beslut om åtgärder för att nå en ekonomi i balans 

inte är möjlig för kommunstyrelsen, som ansvarig för verksamheterna, att delegera då det 

avser verksamhetens inriktning och omfattning. Det är därför viktigt att det av protokollen 

från kommunstyrelsens sammanträde tydligt framgår vilka åtgärder som kommunstyrelsen 

beslutar om. Vi kan se att kommunstyrelsen under år 2020 tagit beslut om att hantera 

vissa kostnader som omställningskostnader samt gett utskotten olika uppdrag, så som 

uppdrag till Barn och ungdom att redogöra för de placeringar som gjorts på SiS-

institutioner. 
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• Vad gäller uppsiktsplikt och uppföljning av åtgärds- och handlingsplaner har vi noterat att 

verksamheter med budgetavvikelser bjuds in till kommunstyrelsen och/eller kommunstyrel-

sens arbetsutskott för att presentera genomförda och/eller planerade åtgärder för att nå en 

budget i balans. Protokollgranskningen visar dock på att det är svårt att se vilka åtgärder 

som kommunstyrelsen vidtagit, eller vilken information som kommer kommunstyrelsen till-

handa. Vi anser även att kommunstyrelsen framgent kan ta en mer aktiv roll i sin uppsikts-

plikt, exempelvis genom att noggrant granska de åtgärds- och handlingsplaner som in-

kommer till styrelsen för att tillse att de aktiviteter som finns listade är tidsatta, konkreta 

samt innehåller en konsekvensbeskrivning som möjliggör att åtgärds- och handlingsplanen 

enklare kan utvärderas samt att en bedömning görs ifall de är tillräckliga. Nuvarande åt-

gärdsplaner är på enhetsnivå, snarare än en strukturell analys av verksamheternas kost-

nadsnivå. Vi föreslår att kommunstyrelsen bör fokusera på strukturella åtgärder vid pro-

gnostiserade budgetunderskott. 

Vad gäller motiven och argumenten till att synnerliga skäl planeras att åberopas för att inte åter-

ställa tidigare underskott enligt balanskravets bestämmelser inför bokslutet 2020 har vi följande 

kommentarer: 

• Att förutsättningar och bedömningar för kommunal verksamhet förändras över tid är inget 

onormalt och det sker regelbundet övertid. Kostnaderna för detta är att betrakta som 

normala verksamhetskostnader och i vissa fall jämförelsestörande poster. Detta kan 

medföra att underskott redovisas för kommunen som då skall återställas. Att inte återställa 

en minskning av kommunens egna kapital skall endast ske i mycket särskilda 

undantagsfall (synnerliga fall), tex vid genomgripande omställningar av verksamheten 

normalt påkallade av yttre omständigheter över vilka kommunen inte kan råda. Bristande 

planering, ofördelaktiga avtal mm över vilka kommen haft ett väsentligt inflytande utgör inte 

sådana omständigheter som medger underlåtenhet att återställa det egna kapitalet. Vår 

bedömning över vilka poster som inte behöver återställas skall förstås i detta 

sammanhang, dvs att det handlar om yttre händelser över vilka kommunen väsentligen 

inte kunnat råda. 

• Vi noterar att kommunstyrelsen beslutat att se ca 39,8 mnkr som omställningskostnad. Vi 

vill dock lyfta fram att det är kommunfullmäktige som beslutar om att en reglering av ett 

negativt balanskravsresultat inte ska göras om det finns synnerliga skäl (KL 13 kap 11 §).  

Rekommendationer 

Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till kommunstyrelsen: 

• Säkerställ att påbörjade åtgärder fullföljs utifrån tidigare lämnade rekommendationer. 

• Ta en mer aktiv roll i sin uppsiktsplikt, exempelvis genom att noggrant granska de åtgärds- 

och handlingsplaner som inkommer till styrelsen för att tillse att de aktiviteter som finns lis-

tade är tidsatta, konkreta samt innehåller en konsekvensbeskrivning som möjliggör att åt-

gärds- och handlingsplanen enklare kan utvärderas samt att en bedömning görs ifall de är 

tillräckliga.  

• Rikta fokus mot strukturella åtgärder på verksamhets- och delverksamhetsnivå vid upprät-

tande av åtgärdsplaner.  

o Exempelvis kan kommunstyrelsen utgå från respektive verksamhets nettokost-

nadsavvikelse (e.g. IFO där kommunen år 2019 låg 27 procent över förväntad 

kostnadsnivå) och genomföra riktade analyser mot delverksamheter (e.g. barn- 

och ungdomsvård där nettokostnaden ökade med 25 procent mellan 2017 och 

2019, och där kommunen har 33 procent högre nettokostnad än strukturellt lik-

nande kommuner vilket främst förklaras av kostnadsläget inom HVB-hem som lig-

ger 73 procent över strukturellt liknande kommuner). Kommunstyrelsen kan på så 

sätt genomföra riktade åtgärder för att nå en ekonomi i balans, både på kort och 

lång sikt.  
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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen ha uppsikt över nämnder, kommunala bolag och 

kommunalförbund som kommunen är medlem i. Uppsikten utgör förutsättning för att styrelsen ska 

kunna leda och samordna kommunens angelägenheter, och i det fall detta inte fungerar tillse att 

frågan förs upp till behandling av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska vidare övervaka den 

ekonomiska förvaltningen, att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som full-

mäktige har bestämt, att lagar och förordningar följs samt att medlen används på ett ändamålsen-

ligt sätt. 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tierps kommun genomförde PwC under revis-

ionsår 2019 en granskning av kommunstyrelsens ekonomistyrning. Granskningens syfte var att 

besvara huruvida kommunstyrelsen har en tillräckligt väl fungerande ekonomistyrning. Den sam-

manfattande bedömningen var att kommunstyrelsen inte hade en tillräckligt väl fungerande eko-

nomistyrning. 

Bland annat noterades ett behov av att göra en översyn av de ekonomiska styrreglerna och övriga 

styrdokument kopplade till ekonomistyrningen samt säkerställa att dessa är kända i verksamheten 

och efterlevs. Vidare noterades ett behov av att stärka prognosarbetet för att öka prognossäker-

heten, men även ett behov av att stärka rutinerna och arbetet med periodisering av intäkter- och 

kostnader under året för att löpande få en så rättvisande bild som möjligt. I granskningen upp-

märksammades även att det kopplat till ekonomistyrningen fanns en otydlighet kring nuvarande 

hyresavtalskonstruktion och ägandeförhållande av verksamhetsfastigheter mellan kommunen och 

Tierps kommunfastigheter AB. Vidare identifierades ett behov av ett ökat koncerntänk, särskilt 

avseende prioriteringen av investeringar. 

Slutligen ansåg vi att kommunstyrelsen framgent bör ta en mer aktiv roll i sin uppsiktsplikt. I 

granskningen noterades att kommunstyrelsen i juni 2019 valde att lägga återrapporteringen från 

kommundirektören avseende uppdraget att redovisa vidtagna och planerade åtgärder samt förslag 

på eventuella ombudgeteringar till handlingarna, istället för att ta ett aktivt beslut i frågan. Enligt 

kommunallagen 6 kap 38 § framgår att beslutanderätten inte får delegeras när det gäller ärenden 

som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 

Utifrån genomförd granskning lämnades följande rekommendationer till kommunstyrelsen: 

• Genomför en översyn av de ekonomiska styrreglerna och övriga styrdokument med kopp-

ling till ekonomistyrningen för att säkerställa att de är lierade med varandra och grundar sig 

på kommunens nya styrmodell med målstyrning som grund. 

• Stärk prognosarbetet och rutinerna för periodiseringar av intäkter och kostnader under året 

för att säkerställa en god prognossäkerhet. 

• Utred och klargör ägarförhållandet av verksamhetsfastigheterna mellan kommunen och 

Tierps kommunfastigheter AB samt undersök möjligheterna att tydliggöra hyresavtalen och 

de gränssnittslistor som ligger till grund för fördelning av kostnadsansvar gällande reparat-

ions- och underhållsåtgärder. 

• Inta en än mer aktiv roll vad gäller uppsiktsplikten genom att granska, bedöma och besluta 

om åtgärds- och handlingsplaner samt följa upp att dessa ger önskad effekt. 

Mot ovanstående bakgrund och utifrån en bedömning av väsentlighet och risk har en uppföljande 

granskning av ekonomistyrningen prioriterats inom ramen för 2020 års revisionsplan. 
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1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har en tillräckligt väl fungerande 

ekonomistyrning. Följande revisionsfrågor ska besvaras inom ramen för granskningen: 

• Har tillräckliga åtgärder vidtagits utifrån tidigare lämnade rekommendationer? 

• Följs delegationsordningen i ekonomistyrningsprocessen?  

• Sker en tillräcklig återrapportering av de uppdrag som kommunstyrelsen lämnar till 
tjänstepersoner i kommunen? 

I delårsrapporten 2020 noteras att kommunen avser att åberopa synnerliga skäl för att återställa 

tidigare års underskott. I granskningen ingår att göra en kartläggning över motiven och argumenten 

till att synnerliga skäl åberopas för att inte återställa tidigare underskott enligt balanskravets be-

stämmelser samt göra en övergripande bedömning av dessa synnerliga skäl utifrån gällande re-

gelverk. 

1.3. Revisionskriterier 

Revisionskriterier som granskningen utgår ifrån är följande: 

• Kommunallagen (ffa 6 kap 6 § och 11 kap) 

• Kommuninterna styrdokument 

• Tidigare granskningsrapport ”Granskning av kommunstyrelsens ekonomistyrning” (feb-

ruari 2020). 

1.4. Avgränsning och metod 

Granskningsobjekt är kommunstyrelsen. Granskningen genomförs med hjälp av dokumentstudier, 

protokollgranskning för år 2020 för kommunstyrelsen och fullmäktige samt intervjuer. Intervjuerna 

har genomförts med kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör och ekonomichef. De inter-

vjuade har haft möjlighet att sakgranska innehållet i rapporten. 

Följande dokument har vi tagit del av inom ramen för granskningen: 

• Delegationsordning (senast reviderad av kommunstyrelsen i december 2020, gäller 
från och med 7 december 2020) 

• Delårsrapport per 2020-08-31  

• Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2020 – 2022 (budgetdokument) 

• Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2021 – 2023 (budgetdokument 
med ägardirektiv) 

• Utredning ägarförhållande mellan Tierps kommun och Tierps kommunfastigheter AB: 

o ”Tierps kommun – Översyn av fastighetshantering” 

o ”PM Omstrukturering fastighetsbestånd, Tierp, 2020-06-01” 

• Genomlysning placeringar – Särskilt ungdomshem 2020 

• Protokoll från kommunstyrelsen 2020 inklusive tjänsteutlåtande/rapporter/underlag 
som redovisats vid kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens arbetsutskott 2020. 

• Kommunanalys Tierps kommun – Kommuninvest (201028) 

 

Vad gäller omställningskostnader (avsnitt 2.4.) har vi undersökt motiven och argumenten till om-
ställningskostnaderna utifrån perspektivet god ekonomisk hushållning. Vi har däremot inte verifie-
rat underliggande belopp/siffror mot hyresavtal eller liknande. 
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1.5. Tierps kommuns organisation 

Tierps kommun visas av organisationskissen nedan. Utöver lönenämnd, jävsnämnd, valnämnd, 

krisledningsnämnd och IT-nämnd finns inga andra nämnder. Under kommunstyrelsen finns däre-

mot fyra utskott: 

• Kommunstyrelsens arbetsutskott (Ks Au) 

• Samhällsbyggnadsutskottet 

• Utskottet Barn och ungdom 

• Utskottet Arbete och omsorg 

Utskotten har genom en fastställd delegationsordning fått delegation från kommunstyrelsen att 

fatta vissa beslut. Arbetsutskottet består av fem ledamöter och fyra ersättare, de resterande utskot-

ten består av fyra ledamöter och tre ersättare. Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i 

utskotten. 

Kommunstyrelsens utskott är beredande organ för kommunstyrelsen och fattar beslut i frågor kring 

myndighetsutövning mot enskild person, samt lämnar yttranden utifrån respektive verksamhetsom-

råde. Ansvarsområdena preciseras närmare i kommunstyrelsens delegationsordning. 

Om en fråga berör fler än ett utskott, ska arbetsutskottet hantera ärendet. Ett eller flera utskott kan 

vara remissinstanser till kommunstyrelsen vid behov, men utskotten kan inte vara remissinstanser 

åt varandra. 

Enligt kommunallagen 6 kap 1 § ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kom-

munens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma 

nämnders verksamhet. Vidare framgår i 6 kap 38 § att beslutanderätten inte får delegeras när det 

gäller ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. Då verksamhet-

en ligger under kommunstyrelsen och inte någon nämnd är det kommunstyrelsen som ska se till 

att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande 

sätt. 

Under kommundirektören finns IT-centrum, gemensam service, medborgarservice samt ett pro-

duktionsblock bestående av verksamhet för kultur och fritid, individ- och familjeomsorg, vård och 

omsorg samt utbildning. 

Figur 1. Organisationsskiss över Tierps kommunkoncern 2020 
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

2.1. Åtgärder utifrån tidigare lämnade rekommendationer 

2.1.1. Iakttagelser 

I den tidigare granskningen av kommunstyrelsens ekonomistyrning (februari 2020) var den sam-

manfattande bedömningen är att kommunstyrelsen inte har en tillräckligt väl fungerande ekonomi-

styrning. Som ett led i granskningen lämnades följande rekommendationer till kommunstyrelsen: 

• Genomför en översyn av de ekonomiska styrreglerna och övriga styrdokument med kopp-

ling till ekonomistyrningen för att säkerställa att de är lierade med varandra och grundar sig 

på kommunens nya styrmodell med målstyrning som grund. 

• Stärk prognosarbetet och rutinerna för periodiseringar av intäkter och kostnader under året 

för att säkerställa en god prognossäkerhet. 

• Utred och klargör ägarförhållandet av verksamhetsfastigheterna mellan kommunen och 

Tierps kommunfastigheter AB samt undersök möjligheterna att tydliggöra hyresavtalen och 

de gränssnittslistor som ligger till grund för fördelning av kostnadsansvar gällande reparat-

ions- och underhållsåtgärder. 

• Inta en än mer aktiv roll vad gäller uppsiktsplikten genom att granska, bedöma och besluta 

om åtgärds- och handlingsplaner samt följa upp att dessa ger önskad effekt. 

Nedan redogörs för de åtgärder som vidtagits utifrån de olika rekommendationerna. 

Översyn av ekonomiska styrregler och övriga styrdokument  

Enligt kommunstyrelsens svar till revisorerna på tidigare lämnade rekommendationer framhålls att 

en översyn av de ekonomiska styrreglerna och övriga styrdokument med koppling till ekonomistyr-

ningen är påbörjad. Översynen kommer pågå under år 2020 och 2021. Därefter ska samtliga eko-

nomiska styrdokument vara uppdaterade och en komplettering med nya dokument kommer att ske 

i den mån det behövs enligt svaret. Vidare framgår att ägardirektören kommer ingå i översynen. 

I intervjuer framkommer att arbetet är pågående. Arbetet leds av ekonomichef som tillsammans 

med ekonomifunktionen ser över de olika styrdokumenten. Vid tidpunkten för intervjun finns utkast 

för reviderade ekonomiska styrregler framme, men det är än så länge ett arbetsmaterial som disku-

teras inom ekonomifunktionen. Ambitionen är att de ekonomiska styrreglerna ska präglas av tillits-

baserad styrning. Vidare pågår arbete med bland annat investerings- och exploateringsriktlinjer. 

Vad gäller attestreglementet kan det behöva komma att revideras när kommunen under våren 

2021 inför ett nytt inköpssystem (Visma Proceedo). Även finanspolicyn ska ses över. I dagsläget 

ser ekonomichef inte behov av några nya riktlinjer, utan i förstahand är arbetet inriktat på en över-

syn och revidering av befintliga styrregler och riktlinjer.  

Det finns ingen detaljerad tidplan mer än att arbetet ska vara klart under år 2021. Enligt ekonomi-

chef kommer sannolikt attestreglemente, ekonomiska styrregler samt investerings- och exploa-

terinsriktlinjer kunna beslutas politiskt under våren 2021, medan finanspolicyn kommer kunna fast-

ställas under hösten 2021. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör känner till att arbe-

tet pågår och kommer involveras i arbetet när utkasten finns färdiga, genom en ordinarie bered-

ningsprocessen. 

Ekonomiska prognoser och rutiner för periodiseringar 

Enligt kommunstyrelsens svar till revisorerna på tidigare lämnade rekommendationer framhålls att 

ekonomerna i kommunen i samband med arbetet med budget 2020 haft möten för att diskutera 

principer för periodisering och hur ekonomerna kan stödja verksamheterna i detta i samband med 
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budget och prognos. Vidare genomfördes en särskild utbildning för alla enhetschefer under no-

vember 2019 på ett chefsforum. Ekonomichefen höll i utbildningen. 

Såväl kommundirektör, kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef uppger att de känner sig 

tryggare i de prognoser som lämnats under år 2020, jämfört med tidigare år. Det upplevs finnas en 

högre grad av transparens i lämnade prognoser. Även om det fortfarande förekommer budget-

/prognosavvikelser samt reviderade prognoser så beskrivs det i dessa fall finns en tydlig förklaring 

till varför avvikelsen uppstått. 

Tabell 1. Prognosavvikelser 2020 

 Årsbudget 2020 Årsprognos 2020 
vid delårsbokslut 
augusti 

Prognos-
avvikelse 

Kommunstyrelsen: -1 230 165 -1 306 566 -76 401 
Gemensam service -64 795 -102 272 -37 477* 
Medborgarservice -50 020 -53 669 -3 649 
Produktion: -1 115 350 -1 150 625 -35 275 
Kultur och fritid -77 608 -77 868 -260 
Förskola -139 673 -139 230 443 
Grundskola -269 827 -284 333 -14 506 
Gymnasieskola -119 081 -127 854 -8 773 
Äldreomsorg -268 468 -270 768 -2 300 
Funktionshindradeomsorg -104 065 -100 165 3 900 
Individ och familjeomsorg -136 628 -150 407 -13 779 

*Avser i huvudsak omställningskostnader, se mer i avsnitt 2.4. 

Vad gäller periodiseringar upplevs även dessa ha blivit bättre, däremot lyfter IFO-verksamheten i 

delårsrapporten 2020 att ”problem med periodiseringar och sena fakturor gör att underskottet ökar 

mycket under sista tertialen”. Detta indikerar enligt vår mening ett behov av att fortsätta stärka 

arbetet med periodiseringar i organisationen. 

I intervjuer framhålls att ekonomifunktionen har omorganiserats och att det nu finns en ekonom-

grupp med en teamledare. De olika ekonomerna/controllerna har sina respektive verksamheter 

som de ansvarar för. Det framkommer också att det anställts en ekonom/controller som börjar i 

februari 2021, denne person ska ha ett särskilt fokus på gymnasieskolan. Totalt består ekonom-

gruppen efter denna rekrytering av 6 personer totalt. Den nya ekonomgruppen uppges arbete på 

ett annat sätt kopplat till prognoser, där de numera ger ett närmare stöd och är involverade i pro-

gnosarbetet tillsammans med verksamhetscheferna. 

Ägarförhållandet mellan kommun och Tierps kommunfastigheter AB 

Enligt kommunstyrelsens svar till revisorerna på tidigare lämnade rekommendationer framhålls att 

det i budget 2020 finns ett särskilt uppdrag till kommundirektör om att utreda ägarförhållandet av-

seende verksamhetsfastigheterna i relation till Tierps kommunfastigheter AB. 

Vid intervju beskrivs att det genomförts två utredningar av två externa parter, i den ena utredning-

en lyfts det skatterättsliga perspektivet fram och i den andra utredningen har en advokatbyrå fått i 

uppdrag att belysa de mest centrala legala frågeställningarna som aktualiseras om kommunen 

väljer att: 

a) Fortsätta förvalta fastigheterna i enlighet med dagens upplägg, 

b) Fullfölja försäljningen av fastigheterna till Tierps Kommunfastigheter AB, eller 

c) Avsluta hyresupplägget med Tierps Kommunfastigheter AB och återta förvaltningen av 

fastigheterna i kommunens egen regi.  
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Vi har tagit del av de rapporter/PM som upprättats. Enligt uppgift från intervjuer är dessa ännu inte 

politiskt behandlade, utan planen är att genomföra en workshop med kommunfullmäktige för att 

låta de två externa parterna presentera sina resultat och slutsatser, men att även samla in och 

presentera exempel från hur andra kommuner har gjort och deras erfarenheter. Planen är att full-

mäktige ska fatta ett nytt beslut som ersätter det tidigare icke-verkställda beslutet från år 2012. 

Enligt kommundirektör finns det tre huvudalternativ, men det lyfts också att det möjligtvis skulle 

kunna gå att kombinera dessa tre olika alternativ som lyfts fram ovan. Vid granskningstillfället är 

pågår planeringen inför workshopen, men något datum är ännu inte satt. 

Vidare pågår en genomlysning av gata & park som kommunjurist genomför. Uppdraget gavs i bud-

get 2020 ”För att säkerställa en optima l organisation av Gata/park ska en genomlysning genomfö-

ras tillsammans med de kommunala bolagen under 2020”. Styrgruppen består av bolagens två 

VD:ar och kommundirektör. Denna genomlysning är pågående vid granskningstillfället. 

Slutligen pågår ett arbete med att upprätta hyreskontrakt och gränsdragningslistor, framförallt inom 

kultur- och fritidsverksamheten. Även detta beskrivs vara ett pågående arbete.  

Uppsiktsplikten och uppföljning av åtgärds- och handlingsplaner 

Enligt kommunstyrelsens svar till revisorerna på tidigare lämnade rekommendationer framhålls att 

med start under våren 2020 kommer de verksamheter som under 2019 och/eller 2020 uppvisat 

budgetavvikelser bjudas in till KSAU och i förekommande fall till kommunstyrelsen för att presen-

tera genomförda och planerade åtgärder för att nå en budget i balans. 

Denna rekommendation har följts upp särskilt i avsnitt 2.3. 

2.1.2. Har tillräckliga åtgärder vidtagits utifrån tidigare lämnade rekommendationer? 

Utifrån ovanstående iakttagelser bedöms revisionsfrågan som delvis uppfylld. 

Bedömningen baseras på att vi ser att det finns pågående åtgärder kring samtliga lämnade re-

kommendationer och att vissa åtgärder vidtagits. Vi ser dock att flera av åtgärderna är pågående 

och ännu inte åtgärdade, varav bedömningen blir att revisionsfrågan är delvis uppfylld.  

Vi konstaterar att det pågår en översyn och revidering av ekonomiska styrregler och styrdokument, 

som beräknas vara klar under år 2021. Vidare ser vi att ekonomifunktionen har omorganiserats 

och att det har pågått ett arbete med att stärka prognosarbetet och stödet till verksamhetscheferna 

genom nya arbetssätt. Det har hållits en ekonomiutbildning för samtliga chefer i kommunen och 

tryggheten i lämnade prognoser upplevs ha ökat hos kommunledningen. I delårsrapporten 2020 

lyfts dock fortsatta utmaningar med periodisering av kostnader, främst inom IFO-verksamheten. 

Vad gäller ägarförhållandet mellan kommunen och Tierps kommunfastigheter AB ser vi att det har 

genomförts två utredningar och att dessa ska presenteras för fullmäktige och diskuteras genom en 

workshop, med målet att fatta ett nytt beslut om vilken väg kommunen ska ta. Vi ser att det pågår 

en genomlysning av Gata & park liksom ett arbete med att upprätta hyresavtal och gränsdrag-

ningslistor mellan kommunen, främst kultur- och fritid, och Tierps kommunfastigheter AB. Slutligen, 

vad gäller uppsiktsplikt och uppföljning av åtgärds- och handlingsplaner, ser vi att verksamheter 

med budgetavvikelser bjuds in till KSAU och/eller kommunstyrelsen för att presentera genomförda 

och planerade åtgärder för att nå en budget i balans. Denna rekommendation följs upp vidare i 

avsnitt 2.3. 

2.2. Delegationsordningen i ekonomistyrningsprocessen 

2.2.1. Iakttagelser 

I Tierps kommun är alla verksamhetsområden underliggande kommunstyrelsen och utifrån kom-

munallagen (2017:725) är det därmed styrelsen som är ansvarig för att tillse att verksamheterna 

bedrivs tillfredställande och i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. I reg-

lementet för kommunstyrelsen fastställs att styrelsen har helhetsansvaret för kommunens verk-

samheter, utveckling och ekonomiska ställning. Enligt ägardirektiven för de kommunalägda bola-
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gen har kommunstyrelsen även rätt till att ta del av bolagens handlingar och räkenskaper samt i 

övrigt inspektera bolagen och dess verksamhet. Under kommunstyrelsen arbetar fyra utskott: 

• Kommunstyrelsens arbetsutskott (Ks Au) 

• Samhällsbyggnadsutskottet 

• Utskottet Barn och ungdom 

• Utskottet Arbete och omsorg 

Kommunstyrelsens delegationsordning reviderades vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 

december och den reviderade delegationsordningen gäller från den 7 december 2020. Revidering-

en av delegationsordningen omfattade borttagning av flertalet punkter kopplat till delegering av 

beslut gällande missbrukarvården samt barn- och ungdomsvården. Kommunstyrelsen beslutade 

även vid decembersammanträdet om en skärpning av delegationsordningen gällande anställning. 

Den reviderade delegationsordningen anger att anställning är delegerat till personalansvariga che-

fer efter godkännande av närmast överordnad chef. Enligt intervju syftar revideringen till att minska 

risken för budgetunderskott i enskilda verksamheter till följd av rekryteringar på enhetsnivå. 

Utskotten har genom en fastställd delegationsordning fått delegation från kommunstyrelsen att 

fatta vissa beslut. I den politiska organisationen i Tierps kommun finns även fyra nämnder. Varje 

nämnd har ett fastställt reglemente. För de kommunala bolagen finns ägardirektiv. 

I styrdokumentet Regler för intern styrning och kontroll framgår ansvarsförhållandena mellan 

nämnd och tjänstemannaorganisationen gällande den interna styrningen och kontrollen. I doku-

mentet anges kommundirektören vara ansvarig för hur styrningen, kontrollen och uppföljningen 

utformas i tjänstemannaorganisationen. Det framgår även vad kommundirektören kan delegera 

vidare. Samtliga funktioner med chefsansvar eller processansvar ansvarar för implementeringen 

av kommundirektörens bestämmelser gällande den interna styrningen och kontrollen. 

I riktlinje för ekonomisk styrning anges att om en verksamhet redovisar underskott i sina respektive 

bokslutsprognoser ska en åtgärdsplan upprättas som via behandling i berört verksamhetsutskott 

ska redovisas till kommunstyrelsen som fattar beslut om eventuella budgetjusteringar. Vidare 

framgår att utskotten har uppföljningsansvar, men inte budgetansvar.  

Kommunstyrelsen har under år 2020 tagit beslut om ett antal olika omställningskostnader (se av-

snitt 2.4.2) 

2.2.2. Följs delegationsordningen i ekonomistyrningsprocessen? 

Utifrån ovanstående iakttagelser bedömer vi revisionsfrågan som uppfylld. 

Vad vi kan se följs delegationsordningen i ekonomistyrningsprocessen. Vi ser att kommunstyrelsen 

i december 2020 beslutade om en skärpning av delegationsordningen gällande anställning. Den 

reviderade delegationsordningen anger att anställning är delegerat till personalansvariga chefer 

efter godkännande av närmast överordnad chef. Enligt intervju syftar revideringen till att minska 

risken för budgetunderskott i enskilda verksamheter till följd av rekryteringar på enhetsnivå. 

Enligt kommunallagen 6 kap 38 § framgår att beslutanderätten inte får delegeras när det gäller 

ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. Då verksamheterna 

ligger under kommunstyrelsen och inte någon nämnd är det kommunstyrelsen som ska se till att 

den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande 

sätt. Vi menar att beslut om åtgärder för att nå en ekonomi i balans inte är möjlig för kommunsty-

relsen, som ansvarig för verksamheterna, att delegera då det avser verksamhetens inriktning och 

omfattning. Det är därför viktigt att det av protokollen från kommunstyrelsens sammanträde tydligt 

framgår vilka åtgärder som kommunstyrelsen beslutar om. Vi kan se att kommunstyrelsen under år 

2020 tagit beslut om att hantera vissa kostnader som omställningskostnader samt gett utskotten 

olika uppdrag, så som uppdrag till Barn och ungdom att redogöra för de placeringar som gjorts på 

SiS-institutioner. 

128



 

11 
 

2.3. Återrapportering till kommunstyrelsen av lämnade uppdrag 

2.3.1. Iakttagelser 

Vi har granskat protokollen från kommunstyrelsens sammanträden respektive de möten kommun-

styrelsens arbetsutskott under 2020 har haft. Syftet har varit att identifiera lämnade uppdrag samt 

den återrapportering som skett till styrelsen/arbetsutskottet av lämnade uppdrag. Särskilt fokus har 

riktats mot uppdrag kopplade till ekonomistyrning och tillhörande åtgärder. Nedan följer en sam-

manställning av besluts-/ och informationspunkter vid kommunstyrelsens sammanträden med bä-

ring på ekonomistyrning, uppföljning och prognos: 

Datum Behandling av ekonomistyrning, uppföljning eller prognos 

2020-03-24 Revidering av KS delegationsordning. Årsredovisning 2019 fastställs. Uppföljning av 
internkontrollplan.  

2020-04-28 Svar på revisionsrapport om ekonomistyrning. 

2020-05-26 Tertialrapport per 30 april 2020.  

2020-06-16 Omställningskostnad Bergis och Högbergsparken (se kapitel 2.4.1) samt prognos 
per maj 2020.  

2020-09-08 Ekonomisk information från ekonomichef. Rapport från ABTB/TKAB.  
Verksamhetschef IFO och verksamhetschef Barn och ungdom, kultur och fritid in-
formerar om verksamhet.  

2020-10-20 Ekonomisk information från bolagen samt ekonomichefen.  

2020-12-01 Information från Barn och ungdom och IFO utöver prognosen per 31 oktober. 

 

Genom protokollgranskningen har vi iakttagit följande: 

• Vid kommunstyrelsens sammanträde i maj 2020 beslutar styrelsen att godkänna tertial-

rapporten per 30 april 2020 och lägga ärendet till handlingarna. Detta trots att det i sam-

manfattningen står att "med anledning av tidigare års underskott som ska återställas sen-

ast 2021 så måste kommunen vända den kostnadsspiral som nu driver kostnaderna i 

kommunen" samt att "om prognosen (-23,3 mnkr i förhållande till budget), faller ut kommer 

kommunen inför 2021 ha stora ekonomiska problem att hantera". Vid sammanträdet för 

kommunstyrelsens arbetsutskott i maj 2020 framgår att de åtgärder som ska vidtas för att 

nå en ekonomi i balans främst är kopplade till att ” slutbetala vissa objekt och att hantera 

detta som omställningskostnader” (se kapitel 2.4.2). Beskrivningen av de åtgärder som fö-

reslås inom verksamheterna är på enhetsnivå, snarare än åtgärder inom respektive del-

verksamhet. Det beskrivs att kommunen bör effektuera omställningskostnader eftersom 

”det är nödvändigt att komma till rätta med dessa kostnader som inte tillför värde till verk-

samheterna, både på kort och på lång sikt”.  

• Vid kommunstyrelsens sammanträde i juni 2020 beslutar styrelsen att godkänna rapporte-

ringen kring helårsprognosen och ”uppdra till kommundirektören att fortsatt vidta åtgärder 

för att nå budget i balans samt återkomma med förslag till beslut vid nästkommande KS 

avseende ytterligare omställningskostnader". Det framgår emellertid inte vilka åtgärder 

som har vidtagits för att nå en budget i balans.  

• Vid ABTB samt TKAB:s rapportering till kommunstyrelsen i september 2020 framgår att 

kommunstyrelsen begär förtydligande avseende ”i vilken omfattning planerade besparingar 

och effektiviseringar förväntas påverka årets ekonomiska utfall”, ”vilka tillkommande kost-

nader för åtgärder i enlighet med utfästelser gjorda avseende Rörholmsbadet förväntas 

påverka årets ekonomiska utfall” samt ”planering för konkret samverkan i närtid mellan 

kommunen och TEMAB”. Svar ska vara inlämnat till kommunen senast den 22 september 

2020. Vid kommunstyrelsens sammanträde i september konstateras att kompletterande 

svar inkom den 18 september. Det framkommer även att kommundirektören får i uppdrag 

att ha en fortsatt dialog kring de frågeställningar som bolagen lyfter. Det framgår emellertid 

inte när uppföljningen av dialogen ska hållas.  

• Vid sammanträdet i september 2020 framkommer att kommunstyrelsen uppdrar till utskot-

tet Barn och ungdom att återkomma senast den 1 december 2020 med en fördjupad ana-
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lys och förslag på åtgärder med anledning av volymökningar inom Barn och ungdom samt 

IFO. Vid sammanträdet den 1 december informerar skolchefen muntligt om det ekono-

miska läget. Det finns inget dokumenterat om vad skolchefen redogör för, men enligt inter-

vju beror skolans underskott delvis på att vissa enheter har rekryterat elevassistenter utö-

ver budgeterad nivå. Detta har lett till att kommunen infört en så kallad farfarsprincip1. Vid 

sammanträdet den 1 december framkommer även att utskottet för Barn och ungdom fått i 

uppdrag att redogöra för de placeringar som gjorts på SiS-institutioner. För ändamålet har 

utskottet genomfört en genomlysning där det konstateras att orosanmälningarna fortsätter 

att öka. Av protokollet framgår att utskottet redovisat åtgärder som vidtagits, eller kommer 

att genomföras, för att möta de ökade behoven och förebygga uppkomst av nya ärenden. I 

kallelsen med föredragningslista och tillhörande handlingar framgår ej genomlysningens 

resultat och förslag på åtgärder.  

• Vid decembersammanträdet redogörs för helårsprognosen per oktober 2020, och kom-

mundirektören informerar om avvikelser per verksamhetsområde. Det framgår att ”åtgär-

der har löpande vidtagits under året för att komma till rätta med underskotten”, men det 

klargörs inte vad dessa åtgärder har bestått av och vilka effekter genomförda åtgärder har 

resulterat i. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna rapporteringen. Som tidigare 

nämnts är det viktigt att det av protokollen från kommunstyrelsens sammanträde tydligt 

framgår vad kommunstyrelsen beslutar eller beslutat om, vilket inte framgår av protokollet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av information från verksamheter och bolag under 

året. Vi noterar även genom intervjuer att både kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör 

samt ekonomichef upplever att lämnade uppdrag och uppföljningen av dito fungerar på ett ända-

målsenligt sätt. 

Protokollgranskningen visar emellertid att kommunstyrelsen inte vidtog åtgärder i samband med 

det prognostiserade underskottet per 30 april 2020, utan valde att lägga ärendet till handlingarna. 

Detta trots att det tydligt framkom att kommunens kostnadsspiral måste bromsas samt att om det 

prognostiserade underskottet skulle infalla skulle kommunen år 2021 ha stora ekonomiska problem 

att hantera. Mot bakgrund av detta finner vi det anmärkningsvärt att kommunstyrelsen ej vidtog 

åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Vi ser också att kommunstyrelsens arbetsutskott i maj 

föreslog att åtgärder för att nå en ekonomi i balans kopplat till omställningskostnader skulle tas på 

enhetsnivå, snarare än strukturella analyser på verksamhetsnivå.  

2.3.2. Sker det en tillräcklig återrapportering av de uppdrag som kommunstyrelsen 
lämnar till tjänstepersoner i kommunen? 

Utifrån ovanstående iakttagelser bedömer vi revisionsfrågan som delvis uppfylld. 

Vi konstaterar att kommunstyrelsen tar del av information, rapporter och uppföljningar för den 

verksamhet de har uppsiktsplikt för. Protokollgranskningen har dock visat på att det inte tydligt 

framgår vilka åtgärder som kommunstyrelsen vidtagit, eller vilken information som kommer kom-

munstyrelsen tillhanda, exempelvis gällande genomlysningen som presenterades i december 2020 

av utskottet Barn och ungdom. 

Vi anser även att kommunstyrelsen framgent kan ta en mer aktiv roll i sin uppsiktsplikt genom att 

noggrant granska de åtgärds- och handlingsplaner som inkommer till styrelsen för att tillse att de 

aktiviteter som finns listade är tidsatta, konkreta samt innehåller en konsekvensbeskrivning som 

möjliggör att åtgärds- och handlingsplanen enklare kan utvärderas samt att en bedömning görs ifall 

de är tillräckliga. Vid protokollgranskningen har vi bland annat konstaterat att de åtgärder som 

föreslogs i april 2020 för att nå en ekonomi i balans främst avsåg omställningskostnader på en-

hetsnivå. Vi föreslår att kommunstyrelsen istället riktar fokus mot strukturella åtgärder på verksam-

hets- och delverksamhetsnivå. Exempelvis kan kommunstyrelsen utgå från respektive verksam-

hets nettokostnadsavvikelse (e.g. IFO där kommunen år 2019 låg 27 procent över förväntad kost-

 
1 Farfarsprincipen innebär att alla tillkommande utgifter måste godkännas av en högre chef. Vid rekrytering av elevassisten-
ter kan det exempelvis innebära att skolchef, snarare än rektor, godkänner rekryteringar. Tidigare var personalansvariga 
chefer delegat, men sedan den 7 oktober måste personalansvariga chefer få godkännande av närmast överordnad chef.  
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nadsnivå) och genomföra riktade analyser mot delverksamheter (e.g. barn- och ungdomsvård där 

nettokostnaden ökade med 25 procent mellan 2017 och 2019, och där kommunen har 33 procent 

högre nettokostnad än strukturellt liknande kommuner vilket främst förklaras av kostnadsläget inom 

HVB-hem som ligger 73 procent över strukturellt liknande kommuner). Kommunstyrelsen kan på 

så sätt genomföra riktade åtgärder för att nå en ekonomi i balans – både på kort och lång sikt. Vi 

ser tecken på att liknande analyser görs, t.ex. genom att utskottet Barn och ungdom fått i uppdrag 

att analysera volymutvecklingen inom Barn och ungdom samt IFO, men den bakomliggande ana-

lysen eller resultatet av genomlysningen framgår inte av protokollgranskningen. Kommunstyrelsen 

valde att godkänna rapporten, vilket kan tolkas som att kommunstyrelsen väljer att godkänna ge-

nomlysningens åtgärder som vidtagits, eller kommer att genomföras. 

2.4. Omställningskostnader och synnerliga skäl 

2.4.1. Om balanskravsresultatet och synnerliga skäl 

Enligt LKBR 11 kap 10 § ska förvaltningsberättelsen innehålla upplysningar om dels årets resultat 

efter balanskravsjusteringar, dels detta resultat med justering för förändring av resultatutjämnings-

reserven (balanskravsresultat). Balanskravsjusteringar görs genom att följande uppgifter inte beak-

tas vid beräkningen av årets resultat: 

1. realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning, 

2. realisationsförluster till följd av försäljning som står i överensstämmelse med god ekono-

misk hushållning, 

3. orealiserade vinster och förluster i värdepapper, och 

4. återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper. 

Vidare framgår i 11 § att om balanskravsresultatet enligt 10 § för ett visst räkenskapsår är negativt, 

ska det i förvaltningsberättelsen för det året anges när och på vilket sätt det negativa balanskravs-

resultatet ska regleras enligt 11 kap. 12 § kommunallagen (2017:725). Om fullmäktige har beslutat 

att en sådan reglering inte ska ske, ska en upplysning lämnas om skälen för detta. En upplysning 

ska också lämnas om hur tidigare räkenskapsårs negativa balanskravsresultat har reglerats och 

om det balanskravsresultat som återstår att reglera. Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för när 

regleringen av ett negativt balanskravsresultat ska ske och beslut om reglering ska fattas senast i 

budgeten det tredje året efter det år då det negativa balanskravsresultatet uppkom. 

I RKR R15 Förvaltningsberättelse framgår vidare att kommuner och landsting som har negativt 

balanskravsresultat och som vill ta hänsyn till andra bedömningar som man anser vara förenliga 

med god ekonomisk hushållning får hantera dessa inom ramen för kommunallagens regler för 

synnerliga skäl (prop. 1996/97:52 s. 38 och 94). Om synnerliga skäl åberopas ska dessa skäl 

anges tydligt. Sådana justeringar hanteras på raderna efter balanskravsresultatet. Det handlar då 

om fall där det är mycket väl motiverat och där det grundläggande kravet i 11 kap. 1 § kommu-

nallagen om god ekonomisk hushållning har beaktats. 

I propositionen till LKBR, En ändamålsenlig kommunal bokföring och redovisning (Prop. 

2017/18:149), anges att enligt 11 kap. 13 § kommunallagen får fullmäktige besluta att en reglering 

av ett negativt balanskravsresultat inte ska göras om det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl kan 

finnas då en kommun eller ett landsting vid upprättandet av budgeten gjort ett undantag från kravet 

på en budget i balans med hänvisning till synnerliga skäl (prop. 2011/12:172 s. 42). Faktorer som 

till exempel negativ befolkningsutveckling, hög arbetslöshet, förändringar av skatteintäkter, statsbi-

drags- och utjämningssystemet eller andra faktorer som det bör finnas beredskap för är enligt för-

arbetena inte skäl för underlåtenhet att reglera ett negativt resultat (prop. 2003/04:105 s. 21).  

Rekvisitet synnerliga skäl markerar att det ställs mycket höga krav för att undantaget ska vara 
tillämpligt. Regeringen anförde i förarbetena att det i vissa mycket speciella fall kan finnas skäl att 
acceptera avsteg från kravet att fastställa en budget i balans (prop. 2003/04:105 s. 25). Det hand-
lar om fall där frångåendet är mycket väl motiverat och kravet på god ekonomisk hushållning är 
uppfyllt. Det överlämnas i första hand till kommuner och landsting att bedöma vad som omfattas av 
synnerliga skäl. Större omstruktureringsåtgärder med åtföljande kostnader som en kommun eller 
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ett landsting vidtar i syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning bör enligt regeringens mening 
kunna utgöra skäl för att inte fastställa en budget i balans. Med större omstruktureringsåtgärder 
avses att åtgärden för kommunen eller landstinget är förknippad med stora kostnader i relation till 
dess omsättning. Det kan t.ex. vara en kommun eller ett landsting med befolkningsminskning som 
behöver omstrukturera sin verksamhet för att få en mer anpassad verksamhet och framtida mins-
kade kostnader genom omstruktureringen. Normala verksamhetsförändringar som kontinuerligt 
genomförs i syfte att effektivisera verksamheten skall däremot hanteras inom ramen för balanskra-
vet (prop. 2003/04:105 s. 25). 

2.4.2. Iakttagelser 

 

 

 

 

 

 

 

I delårsrapporten 2020 noteras att kommunen avser att åberopa synnerliga skäl för att inte åter-

ställa tidigare års underskott. Balanskravsutredningen som redovisas vid delårsrapporten 2020 

visar att med hänsyn tagen till synnerliga skäl så kommer kommunen att återställa i princip hela av 

de tidigare årens underskott. Endast 0,6 mnkr kommer kvarstå att återställa. 

Tabell 2. Ackumulerade ej återställa negativa resultat att återställa (Tierp kommuns delårsrapport 

2020). 

      2018 2019 2020 

IB ackumulerade ej återställda negativa resultat 0,0 -23,2 -23,5 

- varav från 2018       -33,3 -23,2 

- varav från 2019         -0,3 

Årets balanskravsresultat enlig balanskravsutred-
ningen -33,3 -0,3 -16,9 

+ synnerliga skäl att inte återställa     10,1   39,8 

UB ackumulerade negativa resultat att återställa 
inom tre år -23,2 -23,5 -0,6 

- varav från år 2018, återställs senast 2022 -23,2 -23,2 -0,3 

- varav från år 2019, återställs senast 2023   -0,3 -0,3 

 
Vid kommunstyrelsens sammanträde i maj gavs ett uppdrag till kommundirektören om att inför 

nästa kommunstyrelse ha berett förslag till åtgärder i syfte att avveckla kostnader avseende bl.a. 

Högbergsparken, Brandstationen och Tierps Arena och presentera dessa för politiskt ställningsta-

gande, samt att inför kommande kommunstyrelse presentera förslag på åtgärder för att nå ett bok-

slutsresultat för 2020 i nivå med fastställd budget utifrån att tidigare underskott ska återställas. 

Sedan dess har ett antal beslut om s.k. omställningskostnader fattats i kommunstyrelsen. 

 

Att förutsättningar och bedömningar för kommunal verksamhet förändras över tid är inget 

onormalt och det sker regelbundet övertid. Kostnaderna för detta är att betrakta som normala 

verksamhetskostnader och i vissa fall jämförelsestörande poster. Detta kan medföra att 

underskott redovisas för kommunen som då skall återställas. Att inte återställa en minskning 

av kommunens egna kapital skall endast ske i mycket särskilda undantagsfall (synnerliga fall), 

tex vid genomgripande omställningar av verksamheten normalt påkallade av yttre 

omständigheter över vilka kommunen inte kan råda. Bristande planering, ofördelaktiga avtal 

mm över vilka kommen haft ett väsentligt inflytande utgör inte sådana omständigheter som 

medger underlåtenhet att återställa det egna kapitalet. Vår bedömning över vilka poster som 

inte behöver återställas skall förstås i detta sammanhang, dvs att det handlar om yttre 

händelser över vilka kommunen väsentligen inte kunnat råda. Vår bedömning i detta avsnitt 

baseras på den information vi erhållit från kommunen. 
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Beslut om omställningskostnader har tagits enligt följande under år 2020: 

Kommunstyrelsen 2020-05-26: 

• I ärende § 111 (Dr 2020/483) beslutar kommunstyrelsen att ge kommundirektören i upp-

drag att inför kommande kommunstyrelse presentera förslag på åtgärder för att nå ett bok-

slutsresultat för 2020 i nivå med fastställd budget utifrån att tidigare underskott ska åter-

ställas. I sammanfattningen av ärendet anges att ”en analys av kostnaderna visar att det 

finns en del kostnader som belastar kommunen år efter år som behöver ses över för att 

komma till rätta med detta på både kort och lång sikt”. Vidare framgår att ”en lösning skulle 

kunna vara att slutbetala vissa objekt och att hantera detta som omställningskostnader”. 

Kommunstyrelsen 2020-06-16:  

• Kommunstyrelsen beslutar att  

o att kostnaden för att slutbetala ombyggnation utav Bergis Tegelbruket uppgående 

till ca 1,3 mnkr är att betrakta som en omställningskostnad (§ 117). 

o att anse att kostnaden för tomhyra avseende lokalen på Bäggeby för perioden 1 

jan – 31 mars 2020 uppgående till 0,6 mnkr är att betrakta som omställningskost-

nad (§ 118) 

o att kostanden för att slutbetala ombyggnationen utav Bäggeby uppgående till ca 8 

mnkr är att betrakta som en omställningskostnad (§ 118). 

o att uppdra till kommundirektören att återkomma med förslag till beslut vid näst-

kommande sammanträde avseende ytterligare omställningskostnader (§ 119). 

o att föreslå kommunfullmäktige att besluta att i förtid med omedelbar verkan säga 

upp kontraktet gällande Högbergsparken och återföra fastigheten till AB Tierps-

byggen från och med 1 juli 2020 och att skadestånd på 21,29 mnkr ska utbetalas 

till AB Tierpsbyggen förutom den hyra på 2,2 mnkr som har betalats för första 

halvåret 2020. 

Kommunstyrelsen 2020-09-08: 

• Kommunstyrelsen beslutar att  

o kostnaden för en fullständig nedskrivning av värden på den immateriella tillgången 

Tierp Arena är att betrakta som en omställningskostnad (§ 133).  

o Kostnaden för hyra av gamla brandstationen för 2020 fram till försäljningen är att 

betrakta som en omställningskostnad (§ 134). 

I bilaga till beslut om delårsrapport 2020 (KS 2020/809, 2020-10-22) beskrivs omställningskostna-

derna. Totalt framgår av bilagan att omställningskostnader om ca 39,9 mnkr kommer att beaktas 

som synnerliga skäl i balanskravsutredningen.  

Typ av omställningskostnad Kostnad 2020 (cirka) 

Högbergsparken 23 500 tkr 

Gamla brandstationen 2 089 tkr 

Varumärket Tierps Arena 3 447 tkr 

Bergis/Tegelbruksparken 11 241 tkr 

Reducering intäkter  240 + 196 = 436 tkr 

Totalt 39 841 tkr 

Vi har inom ramen för granskningen inte verifierat de underliggande beloppen/siffrorna ovan.  
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1. Högbergsparken 

Kommunen hyr ett antal lokaler som inte behövs och därför inte nyttjas av den kommunala 

verksamheten, varav en av dessa är Högbergsparken med en årlig hyra om ca 4,4 mnkr. 

Kommunen ska betala en ersättning för förlorade hyresintäkter för bolaget om ca 21,3 

mnkr till AB Tierpsbyggen, vilket betraktas som omställningskostnad samt de tillkommande 

2,2 mnkr för hyra första halvåret 2020. Totalt uppgår det då till 23,5 mnkr. 

PwC:s kommentar: Kommunen har behov av att minska lokalbeståndet för verksamhets-

lokaler för att få en mer anpassad verksamhet och framtida minskade kostnader genom 

denna förändring. I detta fall handlar det om att säga upp lokalhyresavtal i förtid i syfte att 

uppnå minskade kostnader framåt. Utifrån detta ser vi att dessa kostnader kan vara att be-

trakta som synnerliga skäl i en balanskravsutredning. Vi ställer oss dock frågande till hur 

pass effektiv kommunens lokalförsörjningsprocess och lokalplanering är givet denna han-

tering. 

2. Gamla brandstationen 

En ny brandstation har uppförts i Tierp och samtliga verksamheter i gamla brandstationen 

flyttade ut hösten 2019. Beslut om att lägga ut fastigheten till försäljning togs av kommun-

styrelsen i maj 2019. Anbud inkom, som sedermera togs tillbaka då köparna ansåg att lä-

get på grund av corona-pandemin var för osäkert. Den gamla brandstationen såldes enligt 

uppgift under hösten 2020. Beslutsmotiveringen är att kostnaden för hyra av brandstation-

en är att betrakta som en omställningskostnad då den har funnits i avvaktan på försäljning 

av fastigheten. 

PwC:s kommentar: Ny brandstation är uppförd och samtliga verksamheter flyttade ut ur 

den gamla brandstationen 2019. Beslut finns om att sälja den gamla brandstationen. De 

extra kostnader som uppstått vid den försenade försäljningen menar vi inte är att betrakta 

som synnerliga skäl, utan att se som en typ av normal verksamhetsförändring som konti-

nuerligt genomförs (investering eller underhåll i ny byggnad/utrustning) i syfte att effektivi-

sera verksamheten. En sådan förändring skall hanteras inom ramen för balanskravet 

(prop. 2003/04:105 s. 25). 

3. Varumärket Tierps Arena 

Tierps kommun köpte 2011 en immateriell tillgång när Arenabolaget öppnade i form av rätt 

till namnet. Arenabolaget har försatts i konkurs och rätten till namnet upphörde varför ett 

nytt sifferlöst avtal tecknades med Nya Tierp Arena AB. Avskrivningskostnaden för det ur-

sprungliga köpet uppgår till 700 tkr per år och kvarstående avskrivningskostnad är ca 3,3-

3,4 mnkr.  

 

PwC:s kommentar: Det kvarstående värdet på den immateriella tillgången borde ha skri-

vits ned i sin helhet i samband med att Arenabolaget gick i konkurs då rätten till namnet 

upphörde. En nedskrivning av en immateriell tillgång är inte att se som synnerliga skäl då 

motivet till nedskrivning är att rätten till namnet upphört pga motpartens konkurs.  En så-

dan kostnad skall hanteras inom ramen för balanskravet (prop. 2003/04:105 s. 25). 

4. Bergis/Tegelbruksparken 

Lokalen på Tegelbruksgatan byggdes om till HVB-hem för ensamkommande i samband 

med flyktingströmmarna 2015-2016. Verksamheten för ensamkommande på Tegelbruks-

gatan har avvecklats. Lokalen hyrs just nu ut till ett byggföretag, men denna hyra kan inte 

finansiera tilläggshyran som löper till 2024-12-31. Tilläggshyran uppgår till ca 1,4 mnkr. 

Lokalen på Bäggeby byggdes på samma sätt om till HVB-hem och verksamheten är idag 

avvecklad. Arbetsmarknadsenheten flyttade in i lokalerna 1 april 2020. Tilläggshyran, för 

ombyggnationen till HVB-hem, som löper till 2026-04-14 uppgår till ca 8 mnkr. Tomhyran 

för Bäggeby uppgick under perioden jan-mars 2020 till ca 622 tkr. 
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PwC:s kommentar: De identifierade kostnaderna är vad vi förstår hänförliga till de nu-

mera avvecklade verksamheterna för ensamkommande där lokalerna byggdes om till 

HVB-hem. Verksamheterna har avvecklats och kommunen har behov av att anpassa verk-

samhet och minska framtida kostnader genom anpassningen. Normalt sett förekommer 

omstrukturering av lokalbehov över tid då verksamheter förändras men flyktingsituationen 

år 2015 var extraordinär varför det kan vara motiverat att åberopa synnerliga skäl. Vi ser 

att dessa kostnader kan vara att betrakta som synnerliga skäl i en balanskravsutredning. 

2.4.3. Vår kommentar 

Att förutsättningar och bedömningar för kommunal verksamhet förändras över tid är inget onormalt 

och det sker regelbundet övertid. Kostnaderna för detta är att betrakta som normala 

verksamhetskostnader och i vissa fall jämförelsestörande poster. Detta kan medföra att underskott 

redovisas för kommunen som då skall återställas. Att inte återställa en minskning av kommunens 

egna kapital skall endast ske i mycket särskilda undantagsfall (synnerliga fall), tex vid 

genomgripande omställningar av verksamheten normalt påkallade av yttre omständigheter över 

vilka kommunen inte kan råda. Bristande planering, ofördelaktiga avtal mm över vilka kommen haft 

ett väsentigt inflytande utgör inte sådana omständigheter som medger underlåtenhet att återställa 

det egna kapitalet. Vår bedömning över vilka poster som inte behöver återställas skall förstås i 

detta sammanhang, dvs att det handlar om yttre händelser över vilka kommunen väsentligen inte 

kunnat råda. Vår bedömning över detta baseras på den information vi erhållit från kommunen. 

Vi noterar att kommunstyrelsen beslutat att se ca 39,8 mnkr som omställningskostnad. Vi vill dock 

lyfta fram att det är kommunfullmäktige som beslutar om att en reglering av ett negativt balans-

kravsresultat inte ska göras om det finns synnerliga skäl (kommunallagen 13 kap 11 §). 

Se PwC:s kommentarer punkterna 1-4 ovan.  
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 Revisionell bedömning och 
rekommendationer 

3.1. Sammanfattande bedömning 

Granskningens syfte har varit att besvara huruvida kommunstyrelsen har en tillräckligt väl funge-

rande ekonomistyrning. 

Den sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte har en tillräckligt väl fungerande 

ekonomistyrning. Vi ser dock att det vidtagits åtgärder och att det finns pågående arbeten i syfte att 

stärka ekonomistyrningen och hantera de brister som framkommit i tidigare granskning. Den sam-

manfattande bedömningen baseras på bedömningar av de tre i granskningen ingående revisions-

frågorna, se avsnitt 3.2. 

3.2. Bedömningar mot revisionsfrågor 

Nedan anges bedömning mot respektive revisionsfråga. Motivering/kommentar till respektive revis-

ionsfråga framgår löpande i rapporten under respektive avsnitt. 

Revisionsfrågor Bedömning  

Revisionsfråga 1 

Har tillräckliga åtgär-

der vidtagits utifrån 

tidigare lämnade 

rekommendationer? 

Delvis uppfyllt 

Bedömningen baseras på att vi ser att det finns pågående 

åtgärder kring samtliga lämnade rekommendationer och att 

vissa åtgärder vidtagits. Vi ser dock att flera av åtgärderna är 

pågående och ännu inte åtgärdade, varav bedömningen blir 

att revisionsfrågan är delvis uppfylld.  

Vi konstaterar att det pågår en översyn och revidering av 

ekonomiska styrregler och styrdokument, som beräknas vara 

klar under år 2021. Vidare ser vi att ekonomifunktionen har 

omorganiserats och att det har pågått ett arbete med att 

stärka prognosarbetet och stödet till verksamhetscheferna 

genom nya arbetssätt. Det har hållits en ekonomiutbildning 

för samtliga chefer i kommunen och tryggheten i lämnade 

prognoser upplevs ha ökat hos kommunledningen. I delårs-

rapporten 2020 lyfts dock fortsatta utmaningar med periodi-

sering av kostnader, främst inom IFO-verksamheten. Vad 

gäller ägarförhållandet mellan kommunen och Tierps kom-

munfastigheter AB ser vi att det har genomförts två utred-

ningar och att dessa ska presenteras för fullmäktige och dis-

kuteras genom en workshop, med målet att fatta ett nytt be-

slut om vilken väg kommunen ska ta. Vi ser att det pågår en 

genomlysning av Gata & park liksom ett arbete med att upp-

rätta hyresavtal och gränsdragningslistor mellan kommunen, 

främst kultur- och fritid, och Tierps kommunfastigheter AB. 

Slutligen, vad gäller uppsiktsplikt och uppföljning av åtgärds- 

och handlingsplaner, ser vi att verksamheter med budgetav-

vikelser bjuds in till KSAU och/eller kommunstyrelsen för att 

presentera genomförda och planerade åtgärder för att nå en 

budget i balans. 
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Revisionsfråga 2 

Följs delegationsord-

ningen i ekonomistyr-

ningspsrocessen? 

Uppfyllt 

Vad vi kan se följs delegationsordningen i ekonomistyr-

ningsprocessen. Vi ser att kommunstyrelsen i december 

2020 beslutade om en skärpning av delegationsordningen 

gällande anställning. Den reviderade delegationsordning-

en anger att anställning är delegerat till personalansvariga 

chefer efter godkännande av närmast överordnad chef. 

Enligt intervju syftar revideringen till att minska risken för 

budgetunderskott i enskilda verksamheter till följd av re-

kryteringar på enhetsnivå. 

Enligt kommunallagen 6 kap 38 § framgår att beslutande-

rätten inte får delegeras när det gäller ärenden som avser 

verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. Då 

verksamheterna ligger under kommunstyrelsen och inte 

någon nämnd är det kommunstyrelsen som ska se till att 

den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten 

bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Vi menar att 

omfattande åtgärdsförslag för att nå en ekonomi i balans 

inte är möjlig för kommunstyrelsen, som ansvarig för verk-

samheterna, att delegera då det avser verksamhetens 

inriktning och omfattning. Det är därför viktigt att det av 

protokollen från kommunstyrelsens sammanträde tydligt 

framgår vilka åtgärder som kommunstyrelsen beslutar om.  

Vi kan se att kommunstyrelsen under år 2020 tagit beslut 

om att hantera vissa kostnader som omställningskostna-

der samt gett utskotten olika uppdrag, så som uppdrag till 

Barn och ungdom att redogöra för de placeringar som 

gjorts på SiS-institutioner. 

 

Revisionsfråga 3 

Sker en tillräcklig åter-

rapportering av de 

uppdrag som kom-

munstyrelsen lämnar 

till tjänstepersoner i 

kommunen? 

Delvis uppfyllt 

Vi konstaterar att kommunstyrelsen tar del av information, 

rapporter och uppföljningar för den verksamhet de har 

uppsiktsplikt för. Protokollgranskningen har dock visat på 

att det kan vara svårt att se vilka åtgärder som kommun-

styrelsen vidtagit, eller vilken information som kommer 

kommunstyrelsen tillhanda.  

Vi anser även att kommunstyrelsen framgent kan ta en 

mer aktiv roll i sin uppsiktsplikt genom att noggrant 

granska de åtgärds- och handlingsplaner som inkommer 

till styrelsen för att tillse att de aktiviteter som finns listade 

är tidsatta, konkreta samt innehåller en konsekvensbe-

skrivning som möjliggör att åtgärds- och handlingsplanen 

enklare kan utvärderas samt att en bedömning görs ifall 

de är tillräckliga. Vid protokollgranskningen har vi bland 

annat konstaterat att de åtgärder som föreslogs i april 

2020 för att nå en ekonomi i balans främst avsåg omställ-

ningskostnader på enhetsnivå. Vi föreslår att kommunsty-

relsen istället riktar fokus mot strukturella åtgärder på 

verksamhets- och delverksamhetsnivå. 
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3.3. Rekommendationer 

Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till kommunstyrelsen: 

• Säkerställ att påbörjade åtgärder fullföljs utifrån tidigare lämnade rekommendationer. 

• Ta en mer aktiv roll i sin uppsiktsplikt, exempelvis genom att noggrant granska de åtgärds- 

och handlingsplaner som inkommer till styrelsen för att tillse att de aktiviteter som finns lis-

tade är tidsatta, konkreta samt innehåller en konsekvensbeskrivning som möjliggör att åt-

gärds- och handlingsplanen enklare kan utvärderas samt att en bedömning görs ifall de är 

tillräckliga.  

• Rikta fokus mot strukturella åtgärder på verksamhets- och delverksamhetsnivå vid upprät-

tande av åtgärdsplaner:  

o Exempelvis kan kommunstyrelsen utgå från respektive verksamhets nettokost-

nadsavvikelse (e.g. IFO där kommunen år 2019 låg 27 procent över förväntad 

kostnadsnivå) och genomföra riktade analyser mot delverksamheter (e.g. barn- 

och ungdomsvård där nettokostnaden ökade med 25 procent mellan 2017 och 

2019, och där kommunen har 33 procent högre nettokostnad än strukturellt lik-

nande kommuner vilket främst förklaras av kostnadsläget inom HVB-hem som lig-

ger 73 procent över strukturellt liknande kommuner). Kommunstyrelsen kan på så 

sätt genomföra riktade åtgärder för att nå en ekonomi i balans – både på kort och 

lång sikt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021-02-03 
 
 
 
 
 

  

Carin Hultgren  Fredrik Birkeland 

Uppdragsledare               Projektledare 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 

(PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tierps kommun enligt de villkor och under 

de förutsättningar som framgår av projektplan från 2020-10-21. PwC ansvarar inte utan särskilt 

åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-03-09  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 20 
Dnr 2021/235    
 
Avsiktsförklaring - C-tillsammans  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att Avsiktsförklaringen – C-tillsammans godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelserna i Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby 
och Östhammar har under våren 2020 fattat beslut om att ställa sig bakom 
ambitionen att skapa större nytta för medborgarna genom ökad samverkan 
inom Uppsala län. Kommunstyrelsen tog beslut om att ställa sig bakom 
ambitionen att ingå i förstudien om ökad samverkan 23 mars 2020 och 
delgavs även information avseende detta vid sammanträdet 1 december 
2020.  
 
Sju samverkansområden har identifierats, varav tre prioriterade områden 
och fyra övriga områden. De prioriterade områdena är digitalisering, juridik 
och HR. De övriga områdena är upphandling, lönecentrum, kommunikation 
och kontaktcenter. 
 
Beslutsmotivering  
Avsiktsförklaringen är en ambition om att utveckla och fördjupa samarbetet 
inom områdena ovan. Olika konstellationer av avsiktsförklaringens partner 
kan variera över tid och ingå samarbete för de utvalda områdena. En utvald 
kommun ansvarar för att ta fram handlings- eller projektplaner och driva 
genomförandet inom de olika områdena. 
 
Aktiviteter i de framtagna projektplanerna är en del av verksamheten i 
tjänstemannaorganisationen. De uppdateras kontinuerligt och beslutas eller 
fastställs inte politiskt men biläggs detta ärende som exempel på vilka nyttor 
som kan uppnås inom de olika samarbetsområdena. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-03-09  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Avsiktsförklaringen innebär inga ekonomiska åtaganden för kommunen. I 
budget för 2021 finns särskilda ”samverkansmedel” avsatta. Vid behov 
kommer dessa tas i anspråk. På sikt finns dock intentionen om att få 
ekonomiska fördelar utav samutnyttjande av gemensamma resurser. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Avsiktsförklaring C-tillsammans 
 Projektplaner 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 HR-chef 
 Upphandlingschef 
 Områdeschef kundcenter och service 
 Verksamhetschef gemensam service 
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1 (2) 

 

   

Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-03-01 KS 2021/235
  

   
  
    

 
 
Avsiktsförklaring – C-tillsammans 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att Avsiktsförklaringen – C-tillsammans godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelserna i Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby 
och Östhammar har under våren 2020 fattat beslut om att ställa sig bakom 
ambitionen att skapa större nytta för medborgarna genom ökad samverkan 
inom Uppsala län. Kommunstyrelsen tog beslut om att ställa sig bakom 
ambitionen att ingå i förstudien om ökad samverkan 23 mars 2020 och 
delgavs även information avseende detta vid sammanträdet 1 december 
2020.  
 
Sju samverkansområden har identifierats, varav tre prioriterade områden 
och fyra övriga områden. De prioriterade områdena är digitalisering, 
juridik och HR. De övriga områdena är upphandling, lönecentrum, 
kommunikation och kontaktcenter. 
 
Beslutsmotivering  
Avsiktsförklaringen är en ambition om att utveckla och fördjupa 
samarbetet inom områdena ovan. Olika konstellationer av 
avsiktsförklaringens partner kan variera över tid och ingå samarbete för de 
utvalda områdena. En utvald kommun ansvarar för att ta fram handlings- 
eller projektplaner och driva genomförandet inom de olika områdena. 
 
Aktiviteter i de framtagna projektplanerna är en del av verksamheten i 
tjänstemannaorganisationen. De uppdateras kontinuerligt och beslutas eller 
fastställs inte politiskt men biläggs detta ärende som exempel på vilka 
nyttor som kan uppnås inom de olika samarbetsområdena. 
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Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Avsiktsförklaringen innebär inga ekonomiska åtaganden för kommunen. I 
budget för 2021 finns särskilda ”samverkansmedel” avsatta. Vid behov 
kommer dessa tas i anspråk. På sikt finns dock intentionen om att få 
ekonomiska fördelar utav samutnyttjande av gemensamma resurser. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Avsiktsförklaring C-tillsammans 
 Projektplaner 

 
Beslutet skickas till  

 Kommundirektör 
 HR-chef 
 Upphandlingschef 
 Områdeschef kundcenter och service 
 Verksamhetschef gemensam service 

 
I tjänsten  
 
Randi Graungaard  
Kommundirektör  
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Avsiktsförklaring 
C tillsammans 
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 2021-02-19 

Avsiktsförklaring – C tillsammans 
Bakgrund 
 
Kommunstyrelserna i Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar har 
under våren 2020 fattat beslut om att ställa sig bakom ambitionen att skapa större nytta för 
medborgarna genom ökad samverkan inom Uppsala län. 
 
För att klara välfärdsuppdraget behöver kommunerna ha en strategisk utvecklingskapacitet 
som ger permanent och långsiktig förmåga att klara sina uppdrag. Vid val av 
samarbetsområden där ömsesidiga mervärden kan skapas med ett fördjupat samarbete har 
fokus lagts på ekonomisk effektivitet samt möjlighet att minska sårbarheten hos de ingående 
organisationerna.  
 
Sju samverkansområden har identifierats, varav tre prioriterade områden och fyra övriga 
områden. De prioriterade områdena är digitalisering, juridik och Hr. De övriga områdena är 
upphandling, lönecentrum, kommunikation och kontaktcenter. 
 

Syfte 

Parterna uttrycker med denna avsiktsförklaring en ambition om att utveckla och fördjupa 
samarbetet inom områdena ovan. Handlingsplaner som tas fram utifrån denna 
avsiktsförklaring syftar till att skapa samordnade och långsiktiga utvecklingsprocesser inom 
respektive område. Utvecklingsprocesserna stödjer och utgår från respektive organisations 
uppdrag, prioriteringar och behov. Detta innebär att olika konstellationer av 
avsiktsförklaringens partner kan variera över tid och ingå samarbete för de utvalda 
områdena. Utgångspunkten är att samverkan inom C-tillsammans ska skapa ömsesidiga 
mervärden på operativ nivå för involverade parter och inkräktar inte på det regionala 
utvecklingsansvaret som Region Uppsala har tillsammans med länets kommuner.  
 
 

Prioriterade samverkansområden 
Digitalisering 
Samarbeten inom området digitalisering inriktas främst på aktiviteter som skapar 
förutsättningar för verksamheterna att effektivisera sina processer. Det kan bland annat 
handla om att möjliggöra gemensamma upphandlingar av system och licenser för att 
underlätta samverkan. Det kan också handla om att ta fram säkra lösningar för digitala 
möten och kommunikation och möjliggöra tekniska lösningar inom vård och omsorg. 
För samarbetsområdet digitalisering är planerade aktiviteter beskrivna i en projektplan och 
samordnas av Knivsta kommun. 
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Juridik 
Samarbeten inom området juridik ska främst inriktas på aktiviteter som höjer kompetensen 
inom avtalsjuridik, arbetsrätt, socialrätt och exploateringsjuridik. Nyttjandet av varandras 
kompetenser och identifiera gemensamma behov. Kommunernas samverkan ska också leda 
till ett utökat samarbete med Uppsalas jurister. För samarbetsområdet juridik är planerade 
aktiviteter beskrivna i en projektplan och samordnas av Heby kommun. 
 
 
HR  
Samarbeten inom HR ska inriktas på kompetenshöjande aktiviteter. Karriärplanering och 
kompetensförsörjning är andra områden inom HR där samarbeten ska initieras. För 
samarbetsområdet HR är planerade aktiviteter beskrivna i en projektplan och samordnas av 
Östhammars kommun. 
 
 
Övriga samverkansområden  
Parterna tar gemensamt ansvar för utveckling inom de övriga samverkansområdena 
upphandling, kontaktcenter, kommunikation och lönecentrum och för samarbetsformer kring 
dessa. Det kan ske genom upprättande av handlingsplaner för respektive 
samverkansområde där samtliga eller några av avsiktsförklaringens partner ingår. Knivsta 
kommun har tagit initiativ för att samordna insatser för områdena upphandling och 
kontaktcenter. 
 
 
Struktur för samverkan 
För att etablera samverkan åtar sig parterna att ha: 

- En årlig roterande värdkommun som också är sammankallande.  
- Sammankallande värdkommun ansvarar för en årlig översyn och uppföljning av 

samverkan inom respektive samarbetsområde.  
- Ett forum för dialog och erfarenhetsutbyte där de ingående kommunerna kan mötas 

för att utveckla samverkan samt diskutera gemensamma frågor.   
 
Avtal och eventuella handlingsplaner stäms av i möten med parternas kommundirektörer vid 
två till tre tillfällen per år. Varje organisation ansvarar för att avsiktsförklaringen, 
handlingsplaner och dess aktiviteter är väl förankrat i respektive organisation. 
 

Finansiering  
Parterna åtar sig att avsätta tillräckliga personella resurser så att överenskomna 
handlingsplaner är genomförbara. I övrigt innebär denna avsiktsförklaring inga ekonomiska 
åtaganden för någon part. Vid samverkansprojekt och samverkansaktiviteter som inte ryms 
inom respektive organisations budget ska parterna reglera finansieringen i särskilda avtal. 
Parterna ska även ta till vara på möjligheter kopplat till att söka extern finansiering. 
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Giltighet och frånträde 
Avsiktsförklaringen gäller från den 1 april 2021 och löper tills vidare. Part som önskar 
frånträda avsiktsförklaringen ska meddela övriga avtalspartner sex månader före tidpunkt för 
frånträdet. Om färre än hälften av ursprungsparterna återstår ska denna avsiktsförklaring 
betraktas som förfallen. 
 
 
 
Enköping den xxx   Heby den xxx 
 

 

Kommunstyrelsens ordförande  Kommunstyrelsens ordförande 

Enköpings kommun   Heby kommun 

 

 
 
Håbo den xxx    Knivsta den xxx 
 

 

Kommunstyrelsens ordförande  Kommunstyrelsens ordförande 

Håbo kommun   Knivsta kommun 

 

 
 
Tierp den xxx    Älvkarleby den xxx 
 

 

Kommunstyrelsens ordförande  Kommunstyrelsens ordförande 

Tierps kommun   Knivsta kommun 

 

Östhammar den xxx 
 

 

Kommunstyrelsens ordförande   

Östhammars kommun
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Beställare: C-tillsammmans Projektnamn/diarienr: C-tillsammans Upphandling 

Projektledare: Upphandlingschef Projektplan Version nr: 1 Datum: 2021-02-19 

 

Projektplan 
 
 

Effektmål Kostnadseffektivitet, ökad kvalitet och minskad sårbarhet 

Projektmål 

 
Att leverera en rapport som mer i detalj har identifierat möjligheter, risker och    
utmaningar med samverkan i upphandlingsfrågor. 
 

Bakgrund 

 
Sveriges kommuner står inför en ekonomisk och verksamhetsmässig utmaning när 
det gäller att utföra sina kärnuppdrag. De närmaste tio åren kommer andelen barn, 
unga och äldre öka medan andelen personer i arbetsför ålder bara ökar svagt. För 
att klara både kompetensförsörjning och finansiering av välfärden framöver behöver 
vi hjälpas åt.  
 
Initiativtagare till nätverket C-Tillsammans är ordförandena i de sju 
kommunstyrelserna i Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och 
Östhammar. Ett första steg är att undersöka om vi kan samverka mer kring olika 
kommunala uppdrag. Kostnadseffektivitet, ökad kvalitet och minskad sårbarhet lyfts 
fram som möjliga vinster i samverkan.  
 
I samverkanskommunerna (Knivsta, Östhammar, Tierp, Heby, Enköping och Håbo) 
finns redan en upparbetad samverkan och som tillsammans med Sandvikens 
kommun genomför gemensamma upphandlingar, och har gemensamma 
utbildningar och erfarenhetsutbyten vid konferenser. Vissa av kommunerna har 
även gemensamt upphandlat ett upphandlingsverktyg där samverkan mellan 
kommunerna möjliggörs. 
 

Genomförande 

 
Inventering av medverkande kommuners förväntningar och tankar kring utökad 
samverkan och organisation för detta. 
 
Dra lärdom av utredningen "Förutsättningar för ett formaliserat samarbete kring 
gemensam offentlig upphandling” genomförd av Open Management Mälardalen för 
kommunerna Tierp, Heby och Älvkarleby.  
 
Upprätta en aktivitetsplan med utsedd projektgrupp och tider. 
 
Skapa en rapport över förslag till samverkansform och organisation för detta. 
 
Genomförande av en ändamålsenlig samverkansform och undertecknande av ett 
samverkansavtal. 
 

Projektgrupp 
Upphandlingschefer i medverkande kommuner 
 

Styrgrupp 
Kommundirektörer i medverkande kommuner 
 

Referensgrupp/-er 

 
Förvaltningschefer, eller motsvarande i medverkande kommuner 
 
Ekonomichefer i medverkande kommuner 
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Upphandlingskompetenser i olika former i medverkande kommuner 
 

Tidplan 
Framtagande av underlag för rapporten pågår under våren. 
Rapporten levereras i slutet av Q2 (tidplanen kan komma att revideras). 

Resurser 
 
Behöver utredas. 

 

Kommunikation 

  
Intressenter:  
KSOer 
Kommunledningar 
Verksamheter 
Leverantörer 

 

Risker 

   
Otydligt uppdrag 
Olika ambitionsnivåer och syn mellan kommunerna 
Olika arbetssätt och förutsättningar inom respektive kommun 
Att förändring tar tid 
 

Beroenden 

 
   Uppdragets viljeinriktning 

Medverkande kommuner 
Resurser och tid 
Upphandlingsrättsliga och kommunalrättsliga frågetecken 
C-tillsammans projektet i övrigt (andra samverkansområden) 
 

Godkännandekriterier 

 
Leverans av en rapport som mer i detalj har identifierat möjligheter, risker och 
utmaningar med en utökad samverkan i upphandlingsfrågor. 
 
Beroende på vad som identifieras i rapporten och i det fortsatta arbetet kommer 
sannolikt både projektmål och godkännandekriterier att behöva justeras under 
projektets gång. 
 

Överlämning av resultat  Mottagande organisation behöver klargöras av styrgruppen för projektet.  

  

Godkänd av beställare, datum:  

 
 

Godkänd av projektledare, datum:  
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Namn  Vx 0293-21 80 00 epostadress@tierp.se 
Titel  www.tierp.se 
815 80 Tierps kommun  Besöksadress: Centralgatan 7, Tierp

2021-03-16 
 
 
 

 
Beställare: C-tillsammans  Projektnamn/diarienr:    
Projektledare: Lönechef Tierp Projektplan  Version nr:  

0.1  
Datum: 2021-02-17 

 
  
Effektmål Kostnadseffektivitet, ökad kvalitet och minskad sårbarhet.  
Projektmål Att leverera en rapport som mer i detalj har identifierat möjligheter, risker och 

utmaningar med samverkan avseende gemensam lönehantering. 
  

Bakgrund  Sveriges kommuner står inför en ekonomisk och verksamhetsmässig utmaning när 
det gäller att utföra sina kärnuppdrag. De närmaste tio åren kommer andelen barn, 
unga och äldre öka medan andelen personer i arbetsför ålder bara ökar svagt. För att 
klara både kompetensförsörjning och finansiering av välfärden framöver behöver vi 
hjälpas åt. Initiativtagare till nätverket C-Tillsammans är ordförandena i de sju 
kommunstyrelserna i Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och 
Östhammar. Ett första steg är att undersöka om vi kan samverka mer kring olika 
kommunala uppdrag. Kostnadseffektivitet, ökad kvalitet och minskad sårbarhet lyfts 
fram som möjliga vinster i samverkan.  
 
Bland de sju kommunerna har det tidigare förekommit samverkan avseende 
lönehantering  i form av en gemensam lönenämnd bestående av kommunerna 
Knivsta, Älvkarleby och Tierp. 
 
Under 2019 upphandlades ett nytt lönesystem gemensamt utav lönenämnden och 
Östhammars kommun. 
 
Övriga kommuner; Enköping, Heby och Håbo har olika lösningar för att hantera 
lönerna. Heby viss del av löneprocessen av Sala kommun och Håbo ingår i en 
samverkansnämnd med Salem och Trosa kommuner. 
Enköping har hand om sin egen lönehantering, men tittar på möjligheter till 
samverkan även utanför länet 

Genomförande Inventering av medverkande kommuners förväntningar, förutsättningar och tankar 
kring utökad samverkan och organisation för detta.  Upprätta en aktivitetsplan med 
utsedd projektgrupp och tider. Utreda de legala förutsättningarna och vilka 
samverkansformer som kan vara möjliga och lämpliga. Skapa en rapport över 
förslag till samverkansform och organisation för detta. Genomförande av en 
ändamålsenlig samverkansform och undertecknande av ett samverkansavtal 

Styrgrupp Kommundirektörer Knivsta, Tierp, Östhammar, Heby, Enköping, Älvkarleby och 
Håbo 

Projektgrupp Enhetschefer med ansvar för lönehantering inom Knivsta, Tierp, Östhammar, Heby, 
Enköping, Älvkarleby och Håbo 

Referensgrupp/-er Förvaltningschefer eller motsvarande i Knivsta, Tierp, Östhammar, Heby, Enköping, 
Älvkarleby och Håbo 

Tidplan Behöver utredas - kan komma att se olika ut för olika kommuner beroende på 
förutsättningar 

Resurser Behöver utredas 
Kommunikation Internt, med medarbetare och fackliga organisationer 
Intressenter: KSO'er, Kommunledningar, verksamheter 
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 __________________________________________________________________________________________________________________ 
Namn  Vx 0293-21 80 00 epostadress@tierp.se 
Titel  www.tierp.se 
815 80 Tierps kommun  Besöksadress: Centralgatan 7, Tierp

Risker Otydligt uppdrag, olika ambitionsnivåer, att processen, som till stor del handlar om 
kulturella frågor, inte får tid och därmed genomförandet blir onödigt svårt. Att olika 
lönesystem med olika avtalstider inom kommunerna försenar ett införande i alla 
kommuner  
Uppdragets viljeinriktning 
Medverkande kommuner 
Resurser och tid  

Framgång är beroende 
av 

C-tillsammans projektet i övrigt (andra samverkansområden)  
Godkännandekriterier Leverans av en rapport som mer i detalj har identifierat möjligheter, risker och 

utmaningar med en utökad samverkan avseende lönehantering, samt förslag till typ 
av samverkan och organisation. Beroende på vad som identifieras i rapporten och i 
det fortsatta arbetet kommer sannolikt både projektmål och godkännandekriterier att 
behöva justeras under projektets gång. 

Överlämning av 
resultat 

Mottagande organisation behöver klargöras av styrgruppen för projektet. 

150



 
 

 
Beställare: C-tillsammans Projektnamn/diarienr: C-tillsammans Kontaktcenter 

Projektledare: Kontaktcenterchef Projektplan Version nr: 1 Datum: 2021-02-19 

 

Projektplan 
 
 

Effektmål 

Genom kunskapsutbyte och stärkta relationer förväntas kvalitet, minskad 
sårbarhet och kostnadseffektivitet uppnås. 
 
En ökad samverkan innebär en minskad sårbarhet vid exempelvis 
semestrar, peakar och skapar förutsättningar för erfarenhetsutbyte.  

Projektmål 
Projektmålet är att leverera en rapport som mer i detalj har identifierat 
möjligheter, risker och utmaningar med samverkan i kontaktcenterfrågor. 

Bakgrund 

Sveriges kommuner står inför en ekonomisk och verksamhetsmässig 
utmaning när det gäller att utföra sina kärnuppdrag. De närmaste tio åren 
kommer andelen barn, unga och äldre öka medan andelen personer i 
arbetsför ålder bara ökar svagt. För att klara både kompetensförsörjning 
och finansiering av välfärden framöver behöver vi hjälpas åt.  
 
Initiativtagare till nätverket C-Tillsammans är ordförandena i de sju 
kommunstyrelserna i Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och 
Östhammar. Ett första steg är att undersöka om vi kan samverka mer kring 
olika kommunala uppdrag. Kostnadseffektivitet, ökad kvalitet och minskad 
sårbarhet lyfts fram som möjliga vinster i samverkan. 

Genomförande 
För att kunna utveckla samverkan inom området behöver de interna 
processerna likställas i de aktuella kommunerna. För detta krävs en initial 
investering. 

Projektgrupp Gemensam utveckling genom kontaktcenterchefer från Knivsta och Tierp. 

Styrgrupp Chef kommunledningskontoret Knivsta och Tierp. 

Referensgrupp/-er Kontaktcenterchefer från medverkande kommuner.  

Tidplan 
Framtagande av underlag för rapporten påbörjas under våren. 
Rapporten levereras i slutet Q2 (tidplanen kan komma att revideras). 

Resurser Behöver utredas. 

Kommunikation  Intern information i egna grupper. Externt eventuellt via hemsidan.  

Risker  Hantering av personuppgifter. Olika regler och rutiner. 
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Beroenden 

Kostnader 
Verksamheternas vilja/planer 
Upphandlingsrättsliga och kommunalrättsliga frågetecken som kan uppstå 
Frågor inom juridik och informationssökerhet som kan uppstå 

Godkännandekriterier 

Leverans av en rapport som mer i detalj har identifierat möjligheter, risker 
och utmaningar med samverkan i kontaktcentersfrågor. 
 
Beroende på vad som identifieras i rapporten och i det fortsatta arbetet 
kommer sannolikt både projektmål och godkännandekriterier att behöva 
justeras under projektets gång. 

Överlämning av resultat Mottagande organisation behöver klargöras av styrgruppen för projektet. 

  

Godkänd av beställare, datum:  

 
 

Godkänd av projektledare, datum:  
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PM 1 (2) 
 

Datum                                     
19 februari 2021    

     
Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org.nr 

www.heby.se 366-5114 212000-2049 Heby kommun 
744 88 Heby 

Tingsgatan 11 0224-360 00 0224-301 94 
information@heby.se 

 
 
Projektplan juridik, C tillsammans 
 
 
 
  

Projektplanen är ett levande dokument, vilket innebär att den sannolikt kan 
komma att ändras i delar under utredningens gång. Exempelvis kan 
deltagare komma till eller lämna de olika grupperna som beskrivs på sida 2. 
Det som beskrivs i denna är det, just nu, bästa antagande om hur projektet 
kommer att bedrivas.   

Effektmål Att kommunerna uppnår ökad kostnadseffektivitet och minskad sårbarhet 
genom att  - exakt sätt ska utredas - samla kompetensen inom det juridiska 
området. Sannolikt kommer  kompetensen inom juridik kunna utökas och 
beroende av externa utförare minska.  

Projektmål Att leverera en rapport som mer i detalj har identifierat möjligheter, risker 
och utmaningar med samverkan inom juridiska tjänster, samt föreslå en 
lämplig väg framåt (om det bedöms finnas tillräckligt goda skäl att 
fortsätta mot ökat samarbete inom juridik). 
  

Bakgrund  Sveriges kommuner står inför en ekonomisk och verksamhetsmässig 
utmaning när det gäller att utföra sina kärnuppdrag. De närmaste tio åren 
kommer andelen barn, unga och äldre öka medan andelen personer i 
arbetsför ålder bara ökar svagt. För att klara både kompetensförsörjning 
och finansiering av välfärden framöver behöver vi hjälpas åt. 
Initiativtagare till nätverket C-Tillsammans är ordförandena i de sju 
kommunstyrelserna i Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby 
och Östhammar. Ett första steg är att undersöka om vi kan samverka mer 
kring olika kommunala uppdrag. Kostnadseffektivitet, ökad kvalitet och 
minskad sårbarhet lyfts fram som möjliga vinster i samverkan.  
 
Bland de sju kommunerna har det tidigare förekommit en del samverkan 
kring juridiska tjänster. Heby har under perioder köpt sådana tjänster av 
Tierp kommun, och det har från Älvkarlebys sida  utretts om det finns 
förutsättningar av samarbete åt olika håll. En del av kommunerna har 
sedan länge haf t juridisk kompetens av typen minst kommunjurist 
anställd, medan någon annan har haft som lösning att köpa in sådana 
tjänster när det har behövts. I flera av kommunerna har man haft anställda 
som har "råkat" ha en juridisk grundutbildning, som också har fått utföra  
delar av en jurists arbetsuppgifter.  På så sätt har man lyckats minska ned 
behovet av att köpa in extern kompetens lite grann. 
 
Hypotesen som ska testas i detta projekt är att intresserade kommuner 
dels bör kunna minska sin sårbarhet inom kommunjuristfunktionen 
avsevärt, samt att kommunerna också bör kunna uppnå viss besparing 
genom att kunna ha viss spetskompetens in house istället för att köpa in 
den. 
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Datum  

 19 februari 2021 
2 (2) 

 

Genomförande Inventering av medverkande kommuners förväntningar, förutsättningar 
och tankar kring utökad samverkan och organisation för detta.  Upprätta 
en aktivitetsplan med utsedd projektgrupp och tider. Utreda de legala 
förutsättningarna och vilka samverkansformer som kan vara möjliga och 
lämpliga. Skapa en rapport över förslag till samverkansform och 
organisation för detta. Genomförande av en ändamålsenlig 
samverkansform och undertecknande av ett samverkansavtal 

Styrgrupp Kommundirektörer Knivsta, Tierp, Östhammar, Heby, Enköping, 
Älvkarleby och Håbo 

Projektgrupp Enhetschefer eller motsvarande för juristkompetensen i Knivsta, Tierp, 
Östhammar, Heby, Enköping, Älvkarleby och Håbo. 

Referensgrupp/-er Förvaltningschefer eller motsvarande Knivsta, Tierp, Östhammar, Heby, 
Enköping, Älvkarleby och Håbo.  

Tidplan Behöver utredas 
Resurser Behöver utredas 
Kommunikation Behöver utredas 
Intressenter: KSOer, Kommunledningar, verksamheter 
Risker Otydligt uppdrag, olika ambitionsnivåer (vilken kompetens som ska finnas 

in house och hur "servicen" ska se ut), att processen, som till stor del 
handlar om kulturella frågor, inte får tid och därmed genomförandet blir 
onödigt svårt.   
Uppdragets viljeinriktning 
Medverkande kommuner 
Resurser och tid 
Upphandlingsrättsliga och kommunalrättsliga frågetecken 

Framgång är beroende 
av 

C-tillsammans projektet i övrigt (andra samverkansområden)  
Godkännandekriterier Leverans av en rapport som mer i detalj har identifierat möjligheter, risker 

och utmaningar med en utökad samverkan i upphandlingsfrågor, samt 
förslag till typ av samverkan och organisation. Beroende på vad som 
identifieras i rapporten och i det fortsatta arbetet kommer sannolikt både 
projektmål och godkännandekriterier att behöva justeras under projektets 
gång. 

Överlämning av 
resultat 

Mottagande organisation behöver klargöras av styrgruppen för projektet. 
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Projektdirektiv 

Datum Dnr Sid 
 2021-02-18 Ange Dnr. 1 (3) 

Kommunledningsförvaltningen  
Pauliina Lundberg HR-chef 

 

Projektplan C-tillsammans – område HR 
Beställare: C-tillsammans 
Projektledare: HR-chef Östhammar 
 

  

Effektmål  Kostnadseffektivitet, ökad kvalitet, minskad sårbarhet 

Projektmål En rapport som ger ett mer detaljerat förslag på  
- inom vilka områden inom HR länets kommuner kan 

samverka.  
- hur den samverkan kan se ut inom respektive område 
- tidplan för genomförande 

Bakgrund Sveriges kommuner står inför en ekonomisk och 
verksamhetsmässig utmaning när det gäller att utföra sina 
kärnuppdrag. De närmaste tio åren kommer andelen barn, unga 
och äldre öka medan andelen personer i arbetsför ålder bara ökar 
svagt. För att klara både kompetensförsörjning och finansiering 
av välfärden framöver behöver vi hjälpas åt.   
 Initiativtagare till nätverket C-Tillsammans är ordförandena i de 
sju kommunstyrelserna i Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, 
Älvkarleby och Östhammar. Ett första steg är att undersöka om 
vi kan samverka mer kring olika kommunala uppdrag. 
Kostnadseffektivitet, ökad kvalitet och minskad sårbarhet lyfts 
fram som möjliga vinster i samverkan.   
Det finns en etablerad samverkan inom HR för länets kommuner 
samt region Uppsala. Samverkansbehoven ser dock väldigt olika 
ut mellan parterna, dels pga storleksskillnader men även av andra 
skäl.  

Genomförande För att kunna konkretisera samverkan behöver en initial 
kartläggning göras över vilka områden inom HR som det finns 
intresse för bland C-tillsammanskommuner och om de innehåller 
synergivinster.  

Styrgrupp Kommundirektörer 

Projektgrupp HR-chefer 

Referensgrupper Kommunledningsgrupper  

Tidplan Start Q1, klart Q2 
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Projektdirektiv 

Datum Dnr Sid 
 2021-02-18 Ange Dnr. 2 (3) 

Kommunledningsförvaltningen  
Pauliina Lundberg HR-chef 

Resurser Deltagande kommuners HR-organisationer 

Kommunikation Löpande kommunikation till intressenter.  
 

Intressenter KSO:er 
Kommundirektörerna  
Kommunledningarna  
Chefer  
HR-organisationer 

Risker Olika intressen för samverkan  
Olikheter i synen på effektivitet 
Rädsla att förlora kontroll/bestämmanderätt 
Svårt att beräkna kostnader 
Personella resurser 
Befintliga parallella nätverk arbetar med samma frågor fast med 
något annorlunda agenda 

Beroenden Gemensamma resp kommunspecifika rutiner, processer och 
system. 
Gällande avtal.  
Verksamheternas vilja 
Kommunallagen, arbetsgivaransvaret, upphandlingstekniska 
frågor.  
 

Godkännandekriterier Leverans av en rapport som mer i detalj har identifierat möjliga 
områden, risker och utmaningar med samverkan inom HR. 
Ett konkret förslag på områden att samverka inom. 

Överlämning av 
resultat 

Mottagande organisation behöver klargöras av styrgruppen.  

  

 
Initial kartläggning av möjliga områden – underlag att jobba vidare med 

- rekrytering 
o systemstöd, annonsering, digital referenstagning 

- rehabiliteringsstöd till chef 
- arbetsrättslig rådgivning 

156



Projektdirektiv 

Datum Dnr Sid 
 2021-02-18 Ange Dnr. 3 (3) 

Kommunledningsförvaltningen  
Pauliina Lundberg HR-chef 

- friskvårdsbidrag/portal/aktiviteter 
- chefs- och ledarutveckling 

o utbildningar 
o chefscoaching 
o mentorsrprogram 
o aspirantprogram 

- Chefsinformation, tex nya avtal, nya lagar mm 
- HR-statistik 

o Gemensam dataframtagning om samma system 
- Strategisk kompetensförsörjning 

o Omvärldsbevakning 
o Behovskartläggningar 
o Gemensamma satsningar på arbetsmarknadsmässor, utbytesprogram 
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Beställare: C-tillsammmans Projektnamn/diarienr: C-tillsammans Digitalisering 
Projektledare: Digitaliseringschef Projektplan Version nr:1 Datum: 2021-02-19 

 

Projektplan 
 
 

 
Effektmål 

 
Ökad kvalitet, minskad sårbarhet och kostnadseffektivitet. 

 
 
 
 

 
Projektmål 

 

Denna plan är på väldigt övergripande nivå och i ett tidigt stadie i processen. Vi 
har identifierat tre övergripande målområden att utgå ifrån. 
 
Att leverera en rapport som mer i detalj har identifierat möjligheter, risker och 
utmaningar med ökad samverkan i digitaliseringsfrågor. 
 
Ett konkret förslag på hur vi kan arbeta i samverkan kring eTjänster både 
processen kring och den konkreta utvecklingen/framtagandet av tjänster 
inklusive organisation. 
 
Revidera och tydliggöra it-styrningsmodellen som finns gentemot IT-centrum 
med stöd i hur de övriga två kommunerna arbetar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bakgrund 

 

Sveriges kommuner står inför en ekonomisk och verksamhetsmässig utmaning 
när det gäller att utföra sina kärnuppdrag. De närmaste tio åren kommer andelen 
barn, unga och äldre öka medan andelen personer i arbetsför ålder bara ökar 
svagt. För att klara både kompetensförsörjning och finansiering av välfärden 
framöver behöver vi hjälpas åt. 

 
Initiativtagare till nätverket C-Tillsammans är ordförandena i de sju 
kommunstyrelserna i Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och 
Östhammar. Ett första steg är att undersöka om vi kan samverka mer kring olika 
kommunala uppdrag. Kostnadseffektivitet, ökad kvalitet och minskad sårbarhet 
lyfts fram som möjliga vinster i samverkan. 

 
I samverkanskommunerna (Knivsta, Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar) 
finns en upparbetad gruppering som har i uppdrag att arbeta för att driva att 
samverkan kring digitalisering ökar mellan kommunerna – 
Digitaliseringsstrategiska gruppen, DSG. Det finns även en etablerad samverkan 
kring eTjänster i samverkanskommunerna tillsammans med Enköping. 

 
Enköping samverkar idag också mycket med Fyra Mälarstäder, 4M – Västerås, 
Strängnäs Eskilstuna och Enköping. 

 
 
 
 

 
Genomförande 

 

C-tillsammans är ett initiativ om samverkan mellan sju kommuner. 
Fem av dessa har redan en initierad samverkan inom digitaliseringsområdet. 

 
Digitalisering är ett område där vi behöver bygga vår kompetens och utifrån detta 
har vi stora möjligheter att stötta varandra i C-tillsammanskommunerna. 

 
Digitalisering har dock inget egenvärde – det är en stödstruktur och ett verktyg 
som kan användas för att verksamheterna ska kunna bygga och forma sin 
verksamhet så att det blir bästa möjliga arbetsmiljö och effektivitet samt en god 
leverans mot våra kommuninvånare. Och eftersom digitaliseringsarbetet kan 
vara en del i utvecklingsarbetet kan det likväl vara del av alla prioriterade 
områden. 
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 Det innebär att även att de aktiviteter som tidigare i processen har identifierats som 

möjliga att samverka om inom digitaliseringsområdet så som Öppna data 
och automatiseringar, vart och ett skulle behöva behandlas som ett eget projekt 
tillsammans med verksamheten. 

 

Vi ser att arbetet med fördel kan utgå från den digitaliseringsstrategi som är i 
slutskedet av framtagande för samverkanskommunerna. I det arbetet är planen att 
varje kommun i lokala handlingsplaner ska konkretisera vilka insatser som 
kommer att genomföras i varje kommun för att uppfylla intentionerna i 
Digitaliseringsstrategin. Dessa handlingsplaner kommer att ge oss ett gott 
underlag att utgå ifrån när vi gemensamt ska ställa krav mot våra it-organisationer 
samt som underlag för kommunledningarna, genom sina kommundirektörer, att 
prioritera vilka samverkansområden som har störst möjlighet att genomföras på ett 
framgångsrikt sätt. Det är två kommuner i C-tillsammans som idag inte ingår i 
samverkanskommunerna, men det finns inget hinder att de också levererar in ett 
motsvarande underlag som handlingsplanerna inför identifiering av 
samverkansområden. 

 
Genomförandet görs med hypotesen att det i första hand är kompetens vi kan 
samverka för att leverera värde till de deltagande parterna. Vi skulle kunna bygga 
ett kompetenscentrum där verksamheten (som står för data och processer att 
digitalisera) kan avropa resurser kring digitaliseringsfrågor både gällande 
processledning, projektledning och för rådgivning – själva tekniken behöver vi 
samverka med respektive it-drift-leverantör för att få stöd med. 

 

Samverkan inom eTjänster är sedan flera år etablerad utifrån den gemensamma 
upphandlingen av eTjänsteplattform. Det finns ett pågående arbete med att se 
över hur denna samverkan ska fortsätta och implementeringen av de förändringar 
som föreslås i rapporten är lämpliga att inkludera i detta arbete inom C- 
tillsammans. Arbetet innefattar både hur vi gemensamt kan identifiera processer 
som lämpar sig att bygga eTjänster av generellt och rent praktisk utveckling och 
byggande av eTjänster i det (för samverkanskommunerna) gemensamma 
verktyget samt resurser för detta arbete. 

 
Det finns också behov av att fördjupa samarbetet med IT-centrum (i alla fall för 
samverkanskommunerna) där vi fortsätter arbetet med att tydligt definiera vad 
som är IT-centrums ansvar och vad som ligger på respektive kommun. När vi har 
det klart för oss får vi också en större möjlighet att se på verksamheternas 
digitaliseringsmöjligheter och möjligheter till samordning och samverkan i hela C- 
tillsammans oberoende av vilken leverantör vi har av it-drift. 

 

I det här skedet har vi inte möjlighet att presentera en projektplan för hur vi skulle 
vilja arbeta med exempelvis Öppna data eller säkerhetsfrågor men planen är att vi 
ska ta fram en rapport med mer detaljerade förutsättningar, risker och utmaningar 
för att sedan presentera mer konkreta förslag på vilka stegförflyttningar vi kan 
göra gemensamt. 

 

 
Projektgrupp 

 
Digitaliseringschef, Knivsta 
Verksamhetsutvecklare EDI, Knivsta 
 
Ännu ej utsedda deltagare från andra kommuner 

 
Styrgrupp 

 
Kommundirektörerna 

 
Referensgrupp/-er 

 
Digitaliseringsstrategiska gruppen, DSG 
Centrala eStyr eller motsvarande i respektive kommun 

 
Tidplan 

 
Arbetet med eTjänsteplattformen är redan initierat – inväntar beslut från 
inblandade kommuner. Detta arbete är prioriterat för samverkanskommunerna. 
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 Intervjuer och framtagande av underlag för rapporten pågår under våren. 

Rapporten levereras i slutet av Q2. (Tidplanen kan komma att revideras) 
 
Arbetet med it-styrningsmodellen kommer att pågå under hela 2021. 

 
Resurser 

 
Behöver utredas. 

 
 

 
Kommunikation 

 
Intressenter: 
KSOer  
Kommunledningarna  
Centala eStyr 
DSG 
Verksamheter 
Se separat kommunikationsplan 

 
 
 

Risker 

 

Rädsla att släppa kontroll Skillnader i synsätt/kultur  
Oenighet i fördelning av kostnader 
Svårt att beräkna kostnader om vi går i olika takt  
Personella och ekonomiska resurser 
Att arbetet i befintligt nätverk och kommande arbete sker parallellt 

 
 

 
Beroenden 

 
It-centrum samt Håbo och Enköpings it-förvaltningar och deras interna 
organisation och processer 
 
Kostnader 
Verksamheternas vilja/planer 
Beslut i DSG och ingående kommuner 
Upphandlingsrättsliga och kommunalrättsliga frågetecken som kan uppstå 

 
 
 
 

 
Godkännandekriterier 

 
Leverans av en rapport som mer i detalj har identifierat möjligheter, risker och 
utmaningar med samverkan i digitaliseringsfrågor. 
 
Ett konkret förslag på hur vi kan arbeta i samverkan kring eTjänster både 
processen kring och den konkreta utvecklingen/framtagandet av tjänster. 
 
Leverans av förslag till beslut av en reviderad it-styrningsmodell för kommunerna 
som har it-centrum som it-driftleverantör. 
 
Beroende på vad som identifieras i rapporten och i det fortsatta arbetet kommer 
sannolikt både projektmål och godkännandekriterier att behöva justeras under 
projektets gång. 

 
Överlämning av resultat 

 
Mottagande organisation behöver klargöras av styrgruppen för projektet. 

 
 

 

   

 

   

Godkänd av beställare, datum: 

 
Godkänd av projektledare, datum: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-03-09  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 21 
Dnr 2021/279    
 
Nyttjande av konceptet Roligaste Sommarjobbet 2021  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att under sommaren 2021 anlita Roligaste Sommarjobbet (Rookie Startup) 
för att erbjuda 14 ungdomar sysselsättning, samt 
 
att deltagande i Roligaste Sommarjobbet finansieras av medel som 
återbetalas av Nedre Dalälven Utveckling AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under tidigare år har vi inom Tierps kommun och de kommunala bolagen 
erbjudit feriearbeten för ca 120 ungdomar i årskurs 9 på grundskolan och 
årskurserna 1 och 2 på gymnasiet. Under år 2020 fick vi till följd av Corona 
enbart ihop 50 platser. I år är läget ännu svårare på grund av flera 
restriktioner. Ett fåtal platser som ska sökas i särskild ordning kommer 
finnas inom Kultur & Fritid. I övrigt är bedömningen att för att leva upp till 
Folkhälsomyndigheten och smittskyddets nationella och lokala krav och 
rekommendationer om att arbeta hemifrån och undvika resande med 
kollektivtrafik och trängsel så kommer vi i år inte kunna erbjuda platser 
inom våra verksamheter.  
 
Roligaste Sommarjobbet kostar 7980 kr per deltagare. Företaget sköter då 
rekrytering av deltagare och handledning för dessa i fyra veckor. 
 
Beslutsmotivering  
Det är av yttersta vikt att följa krav och rekommendationer för att bromsa 
den pågående pandemin. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Att anlita Roligaste Sommarjobbet (Rookie Startup) ger några ungdomar 
möjlighet att prova på att starta eget.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Under 2020 fick Tierps kommun betala retroaktiv moms motsvarande 
116 500 kr för åren 2015-2018 till Nedre Dalälvens Utvecklings AB 
(NEDA) då det pågick en process gentemot skatteverket. Nu har processen 
avgjorts och det har beslutats att NEDA är momspliktiga och böckerna ska 
justeras bakåt. De pengar som betalas ut är av engångskaraktär och förslaget 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-03-09  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

är att de används för att täcka kostnaden för 14 ungdomars deltagande i 
Roligaste Sommarjobbet.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
 Ekonomichefen 
 Kommundirektören 
 Verksamhetschef medborgarservice 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-03-01 KS 2021/279
  

  
    
    

 
 
Nyttjande av konceptet Roligaste Sommarjobbet 2021  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att under sommaren 2021 anlita Roligaste Sommarjobbet (Rookie Startup) 
för att erbjuda 14 ungdomar sysselsättning, samt 
 
att deltagande i Roligaste Sommarjobbet finansieras av medel som 
återbetalas av Nedre Dalälven Utveckling AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under tidigare år har vi inom Tierps kommun och de kommunala bolagen 
erbjudit feriearbeten för ca 120 ungdomar i årskurs 9 på grundskolan och 
årskurserna 1 och 2 på gymnasiet. Under år 2020 fick vi till följd av 
Corona enbart ihop 50 platser. I år är läget ännu svårare på grund av flera 
restriktioner. Ett fåtal platser som ska sökas i särskild ordning kommer 
finnas inom Kultur & Fritid. I övrigt är bedömningen att för att leva upp 
till Folkhälsomyndigheten och smittskyddets nationella och lokala krav 
och rekommendationer om att arbeta hemifrån och undvika resande med 
kollektivtrafik och trängsel så kommer vi i år inte kunna erbjuda platser 
inom våra verksamheter.  
 
Roligaste Sommarjobbet kostar 7980 kr per deltagare. Företaget sköter då 
rekrytering av deltagare och handledning för dessa i fyra veckor. 
 
Beslutsmotivering  
Det är av yttersta vikt att följa krav och rekommendationer för att bromsa 
den pågående pandemin. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Att anlita Roligaste Sommarjobbet (Rookie Startup) ger några ungdomar 
möjlighet att prova på att starta eget.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Under 2020 fick Tierps kommun betala retroaktiv moms motsvarande 
116 500 kr för åren 2015-2018 till Nedre Dalälvens Utvecklings AB 
(NEDA) då det pågick en process gentemot skatteverket. Nu har processen 
avgjorts och det har beslutats att NEDA är momspliktiga och böckerna ska 
justeras bakåt. De pengar som betalas ut är av engångskaraktär och 
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förslaget är att de används för att täcka kostnaden för 14 ungdomars 
deltagande i Roligaste Sommarjobbet.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till  

 Ekonomienheten 
 Ekonomichefen 
 Kommundirektören 
 Verksamhetschef medborgarservice 

 
 
I tjänsten  
 
Randi Graungaard 
Kommundirektör 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämndens arbetsutskott 

 
2021-03-04  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 4 
Dnr 2021/183    
 
Svar på remiss - Förstärkt skydd för väljarna vid 
röstmottagningen (SOU 2021:7)  
 
Beslut  
Valnämndens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta remissvaret och skicka det till Regeringskansliet, 
Justitiedepartementet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Justitiedepartementet har skickat en remiss gällande ”Förstärkt skydd för 
väljarna vid röstmottagning (SOU 2021:7). Tierps kommun har bjudits in att 
lämna synpunkter på förslaget. Remissvaren ska ha kommit in till 
Justitiedepartementet senast den 6 april 2021. 
 
Utredningens uppgift är att göra en översyn av och överväga förändringar i 
delar av valsystemet. Utredningen behandlar i en första etapp den del av 
uppdraget som går ut på att stärka skyddet för fria och hemliga val. Detta för 
att de förslag som utredningen lämnar i denna del ska kunna tillämpas redan 
vid de allmänna valen 2022. I delbetänkandet lägger utredningen fram 
förslag som rör: 
 

 röstmottagning och offentlighet  

 otillbörlig påverkan på väljarna vid röstningen,  

 gruppröstning reformen med avskärmningar av valsedelställ 

 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Remissvar - Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagning (SOU 

2021:7) 
 Remiss - Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen (SOU 

2021:7) 
 Sammanfattning - Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen 

(SOU 2021:7) 
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Valnämndens arbetsutskott 

 
2021-03-04  
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 Artikel om delbetänkandet av valutredning 
 
Remissen i sin helhet finns att läsa här: 
https://www.regeringen.se/remisser/2021/02/remiss-av-sou-20217-forstarkt-
skydd-for-valjarna-vid-rostmottagningen/ 

 
Beslutet skickas till 

 Regeringskansliet, Justitiedepartementet 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-02-25 KS 2021/183
  

  
   
  
    

 
Tjänsteutlåtande – Remiss: Förstärkt skydd för väljarna vid 
röstmottagningen (SOU 2021:7) 
 
Förslag till beslut 
Valnämndens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta remissvaret och skicka det till Regeringskansliet, 
Justitiedepartementet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Justitiedepartementet har skickat en remiss gällande ”Förstärkt skydd för 
väljarna vid röstmottagning (SOU 2021:7). Tierps kommun har bjudits in 
att lämna synpunkter på förslaget. Remissvaren ska ha kommit in till 
Justitiedepartementet senast den 6 april 2021. 
 
Utredningens uppgift är att göra en översyn av och överväga förändringar i 
delar av valsystemet. Utredningen behandlar i en första etapp den del av 
uppdraget som går ut på att stärka skyddet för fria och hemliga val. Detta 
för att de förslag som utredningen lämnar i denna del ska kunna tillämpas 
redan vid de allmänna valen 2022. I delbetänkandet lägger utredningen 
fram förslag som rör: 
 

 röstmottagning och offentlighet  

 otillbörlig påverkan på väljarna vid röstningen,  

 gruppröstning reformen med avskärmningar av valsedelställ 

 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Remissvar - Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagning (SOU 

2021:7) 
 Remiss - Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen (SOU 

2021:7) 
 Sammanfattning - Förstärkt skydd för väljarna vid 

röstmottagningen (SOU 2021:7) 
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 Artikel om delbetänkandet av valutredning 
 
Remissen i sin helhet finns att läsa här: 
https://www.regeringen.se/remisser/2021/02/remiss-av-sou-20217-
forstarkt-skydd-for-valjarna-vid-rostmottagningen/ 

 
Beslutet skickas till  

 Regeringskansliet, Justitiedepartementet 
 
 
I tjänsten  
 
Louise Pettersson  
Utredare/utvecklare 
Kvalitet och strategisk utveckling 
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Dokumentnamn 

Remissvar/Yttrande     Datum Diarienummer 

2021-02-25 KS 2021/183
  

  
   
  
    

 
 
Remissvar - Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagning 
(SOU 2021:7)  
 
Yttrande 
 
Förutsättningar för rekryteringen av röstmottagare  
Det är bra att ställa krav på att minst en röstmottagare i varje val- och 
röstningslokal ska ha erfarenhet från röstmottagning i tidigare val. Det kan 
dock vara svårt att åstadkomma i vissa fall och därför behöver det finnas 
utrymme för att godkänna personer med ”motsvarande erfarenhet”. 
 
Utbildningen av röstmottagare ska ge likvärdiga kunskaper  
Det är positivt att Valmyndigheten har ansvar för framtagande av 
utbildningsmaterial. Det är dock viktigt att valnämnden kan komplettera 
eller ersätta med eget material utifrån lokala förutsättningar. Valnämnden 
behöver kunna göra det utan allt för tidskrävande samråd med 
Länsstyrelsen eller Valmyndigheten.  
 
Valmyndighetens utbildningsfilmer har varit bra vid utbildning av 
röstmottagare. Det är viktigt att röstmottagarnas ansvar, skyldigheter, 
befogenheter och rättigheter framgår av utbildningen. Det skulle behövas 
mer gällande till exempel tystnadsplikt, bemötande och hantering av 
hotfulla situationer. 
 
Det är önskvärt att valmyndighetens utbildning för alla röstmottagare 
kompletteras med en fördjupande utbildning för ordförande i vallokaler. 
 
Utökat ansvar för vissa röstmottagare 
Om en röstmottagare ska inneha rollen som ordförande under 
röstmottagningen är det bra med en liknande formulering som i avsnittet 
om vallokaler: ”en av dessa ska vara ordföranden eller ordförandens 
ersättare”. Detta eftersom förtidsröstningen pågår i 18 dagar och på flera 
ställen har långa öppettider. 
 
Valpropaganda nära röstmottagningsställen 
Det är kommunerna genom sina valnämnder och de av kommunerna 
utsedda röstmottagarna som primärt har ansvaret för att förbudet mot 
politisk propaganda upprätthålls. Det skulle behövas en definition av vad 
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som menas med ”propaganda eller annat som syftar till att påverka eller 
hindra väljarna i deras val”.  
 
Utbildning av röstmottagare och information till väljare 
Det är bra med informationsmaterial som innehåller bilder och figurer, det 
tydliggör vad väljaren förväntas göra vid varje ”station” samt vad som är 
nästa steg. Det är bra om Valmyndighetens material förseddes med QR-
koder med länkar till utförligare information och information på flera 
språk. Det skulle öka tillgängligheten för väljarna och minska behovet av 
tryckt material. 
 
Avskärmningar av valsedelställ 
Det behövs en översyn av hela valsedelsystemet. Många av de lösningar 
som rör avskärmningar bottnar egentligen i utmaningar med nuvarande 
valsedelsystem och mängden valsedlar. Det är därför olyckligt att översyn 
av valsedelsystemet skjuts fram till efter 2022 års allmänna val. 
 
Placeringen av avskärmningarna 
Enligt den nuvarande ordningen i 8 kap. 2 § första stycket första meningen 
i vallagen ska det i anslutning till ett röstmottagningsställe ordnas en 
lämplig avskärmad plats där valsedlar kan läggas ut. Om detta inte är 
möjligt får en sådan plats i stället ordnas inne i lokalen.  
 
Fler röstningsstationer föreslås som lösning på den köbildning som det kan 
medföra. Att kunna ha fler röstningsstationer kräver att lokalerna har det 
utrymmet. Det kommer medföra utmaningar för vår valnämnd. Vi har i 
vissa valdistrikt redan sedan tidigare problem med att hitta lämpliga 
neutrala och tillgänglighetsanpassade lokaler.  
 
Tillträdet till platsen där valsedlar finns utlagda 
Kontroll av valsedelställen skulle behöva ske efter varje väljare, men att 
det är inte är möjligt utan att väljarflödet stoppas upp. Fler röstmottagare 
kommer att behövas både i vallokalerna och röstningslokalerna med 
anledning av avskärmningarna. 
 
Ansvaret för utläggning av valsedlar 
Det är positivt att endast röstmottagarna får placera valsedlar i 
valsedelställen. Det minskar risken för missförstånd och förbättra 
kommunikationen mellan valnämnden och partierna. 
Det är bra att partierna även fortsättningsvis ansvarar för distributionen av 
sina namnvalsedlar till val- och röstningslokaler. Det tar mycket tid för 
valadministrationen i kommunen att administrera, beräkna och fördela hur 
många valsedlar för respektive parti som ska till varje val-och 
röstningslokal. Om även partiernas namnvalsedlar skulle ingå här innebär 
det en ökad administration.  
 
Utformningen av avskärmningarna  
Centralt framtagna modeller av avskärmningar skulle underlätta 
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planeringen av lokaler och utrymmen inför 2022 års allmänna val. Det är 
önskvärt att gå vidare med förslaget och att Valmyndigheten göra en 
central upphandling som kommunerna har möjlighet att avropa från. 
 
Bakgrund 
Justitiedepartementet har skickat en remiss gällande ”Förstärkt skydd för 
väljarna vid röstmottagning (SOU 2021:7). Tierps kommun har bjudits in 
att lämna synpunkter på förslaget. Remissvaren ska ha kommit in till 
Justitiedepartementet senast den 6 april 2021. 
 
Utredningens uppgift är att göra en översyn av och överväga förändringar i 
delar av valsystemet. Utredningen behandlar i en första etapp den del av 
uppdraget som går ut på att stärka skyddet för fria och hemliga val. Detta 
för att de förslag som utredningen lämnar i denna del ska kunna tillämpas 
redan vid de allmänna valen 2022. I delbetänkandet lägger utredningen 
fram förslag som rör: 
 

 röstmottagning och offentlighet  

 otillbörlig påverkan på väljarna vid röstningen  

 gruppröstning  

 reformen med avskärmningar av valsedelställ 

 
 
I tjänsten  
 
Louise Pettersson 
Utredare/utvecklare 
Enheten för kvalitet och strategisk utveckling
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Remiss 
 
 
2021-02-05 
Ju2021/00355   
 

 
 

Justitiedepartementet 
Grundlagsenheten 

  

 

 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-20 27 34 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Herkulesgatan 17 
E-post: ju.registrator@regeringskansliet.se 

 

Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen (SOU 2021:7) 

Remissinstanser 

1. Alingsås kommun 

2. Arbetarnas bildningsförbund (ABF) 

3. Borlänge kommun 

4. Borås kommun 

5. Båstad kommun 

6. Diskrimineringsombudsmannen (DO) 

7. Eskilstuna kommun 

8. Falkenbergs kommun 

9. Flens kommun 

10. Förvaltningsrätten i Umeå 

11. Gällivare kommun 

12. Göteborgs kommun 

13. Göteborgs universitet (juridiska institutionen vid Handelshögskolan och 

statsvetenskapliga institutionen) 
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14. Funktionsrätt Sverige 

15. Helsingborgs kommun 

16. Härnösands kommun 

17. Höj Rösten 

18. Justitiekanslern 

19. Jönköpings kommun  

20. Kammarrätten i Göteborg 

21. Linköpings kommun 

22. Luleå kommun 

23. Lunds universitet (juridiska fakulteten och statsvetenskapliga 

institutionen) 

24. Länsstyrelsen i Västernorrlands län 

25. Länsstyrelsen i Västmanlands län 

26. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

27. Malmö kommun 

28. Malmö tingsrätt 

29. Melleruds kommun 

30. Myndigheten för delaktighet (MFD) 

31. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

32. Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) 

33. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 

34. Mölndals kommun 
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35. Neuroförbundet 

36. Nätverket Unga för Tillgänglighet 

37. Orsa kommun 

38. Pensionärernas riksorganisation (PRO) 

39. Polismyndigheten 

40. Post- och telestyrelsen (PTS) 

41. Region Dalarna 

42. Region Norrbotten 

43. Region Skåne  

44. Region Stockholm 

45. Region Västmanland 

46. Region Västra Götaland 

47. Riksdagens ombudsmän 

48. Sametinget 

49. Skatteverket  

50. SmåKom 

51. SPF Seniorerna 

52. Statskontoret 

53. Stockholms kommun  

54. Stockholms tingsrätt 

55. Stockholms universitet (juridiska fakulteten och statsvetenskapliga 

institutionen) 
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56. Studieförbundet Vuxenskolan 

57. Swedish International Liberal Centre (Silc)  

58. Svea hovrätt 

59. Svenska Samernas Riksförbund (Sámiid riikkasearvi) 

60. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

61. Sveriges ambassad i Santiago 

62. Sveriges ambassad i London 

63. Sveriges ambassad i Tokyo 

64. Sveriges ambassad i Washington 

65. Synskadades Riksförbund 

66. Säkerhetspolisen 

67. Tierps kommun 

68. Umeå kommun 

69. Umeå universitet (juridiska institutionen) 

70. Uppsala kommun 

71. Uppsala universitet (juridiska fakulteten och statsvetenskapliga 

institutionen) 

72. Vadstena kommun 

73. Valmyndigheten 

74. Valprövningsnämnden  

75. Varbergs kommun 

76. Vänersborgs kommun 

175



5 (6) 

 
 

77. Vännäs kommun 

78. Västerviks kommun 

79. Växjö kommun 

80. Åmål kommun 

81. Örebro kommun 

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 6 april 

2021. Svaren bör lämnas per e-post till ju.remissvar@regeringskansliet.se och 

med kopia till golshanak.fatahian@regeringskansliet.se. Ange diarienummer 

Ju2021/00355 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-

postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av 

betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i 

remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen 

lämnar synpunkter också på övriga delar. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  

Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 
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Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av 

betänkandet hos Elanders Sverige AB via följande länk.  

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 

2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

 

 

 

Petra Forslid 

Ämnesråd 

 

 

 

 

Kopia till 

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com 
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Sammanfattning 

Utredningsuppdraget 

Utredningens uppgift enligt direktiven är att göra en översyn av och 
överväga förändringar i delar av valsystemet. 

I uppgiften ingår bland annat att 

• analysera behovet av ett utpekat ansvar för samordning av säker-
hetsfrågor vid val samt behovet av ett system för rapportering av 
incidenter vid röstmottagningen i syfte att stärka allmänhetens 
tilltro till valsystemet, 

• bedöma om skyddet mot olika former av påverkan på väljarna vid 
röstningen är tillräckligt eller om det kan stärkas och särskilt före-
slå metoder för att motverka förekomsten av så kallad familje-
röstningen1, 

• utvärdera reformen med avskärmningar av valsedelställ, 

• föreslå åtgärder som kan förbättra möjligheten för väljargrupper 
med svårighet att med nuvarande röstningsförfarande utnyttja sin 
rösträtt, och 

• på samtliga områden lämna de författningsförslag eller andra för-
slag på åtgärder som utredningen bedömer motiverade. 

Utredningen har bedömt att i en första etapp behandla den del av 
uppdraget som går ut på att stärka skyddet för fria och hemliga val 
för att de förslag som utredningen lämnar i denna del ska kunna till-
lämpas redan vid de allmänna valen 2022. 

I detta delbetänkande lägger utredningen fram förslag som rör 

1 Utredningen använder fortsättningsvis beteckningen gruppröstning i stället för familjeröstning. 
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Sammanfattning SOU 2021:7 

• röstmottagning och offentlighet 

• otillbörlig påverkan på väljarna vid röstningen, 

• gruppröstning, och 

• reformen med avskärmningar av valsedelställ. 

Huvudinnehållet i de förslag som nu läggs fram är följande. 

Röstmottagning och offentlighet 

Av stor betydelse för valens demokratiska legitimitet är att valför-
farandet i alla olika skeenden är transparant och tillgängligt för medier-
nas, allmänhetens och särskilda valobservatörers granskning. Med 
hänsyn till hur viktigt det är för förtroendet av valsystemet, är det 
enligt vår mening angeläget, att den reglering som syftar till att säker-
ställa insynen också är tydlig och klar, inte bara för själva rösträkningen 
utan även för röstmottagningen. Att all rösträkning är offentlig framgår 
också av bestämmelserna i vallagen. Någon sådan bestämmelse för röst-
mottagningen finns dock inte i vallagen. Här får man i stället luta sig 
mot offentlighetsprincipen; att allmän verksamhet ska vara öppen för 
insyn. 

Vi föreslår därför i förtydligande syfte att en bestämmelse införs 
i vallagen att all röstmottagning är offentlig, om inte något annat 
föreskrivs i vallagen eller i någon annan lag. 

Otillbörlig påverkan på väljarna vid röstningen 

Förutsättningar för rekryteringen av röstmottagare 

Rätten för väljare att kunna rösta under trygga former är beroende 
av röstmottagarnas möjligheter att upprätthålla ordningen på röstmot-
tagningsstället. Det är därför viktigt att hot, våld, rasism och kränk-
ningar av röstmottagare tas på största allvar och utreds av rättsvår-
dande myndigheter. Röstmottagarna har ett straffsanktionerat skydd i 
bestämmelserna om ärekränkning (förtal och förolämpning) i 5 kap. 
brottsbalken och om brotten mot allmän verksamhet (våld eller hot 
mot tjänsteman och förgripelse mot tjänsteman) i 17 kap. samma 
balk. Detta skydd bör också användas. 
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SOU 2021:7 Sammanfattning 

Vi har inte funnit skäl att närmare överväga formella regler för 
själva bemanningen av röstmottagare i val- och röstningslokaler ut-
över nu gällande kompetensregler. Ett krav som vi dock tycker är be-
fogat är att det bland röstmottagarna i alla val- och röstningslokaler 
ska finnas åtminstone en person med erfarenhet från röstmottagning 
i tidigare val. 

Ett ytterligare sådant krav är att valnämnderna måste säkerställa 
att röstmottagarna har en godtagbar arbetsmiljö. Detta är en fråga 
som varken bör eller kan överlåtas till den eller de röstmottagare som 
är ordföranden eller ordförandens ersättare. 

Utbildningen av röstmottagare ska ge likvärdiga kunskaper 

Valmyndighetens ansvar ska även fortsättningsvis vara att utveckla 
och tillhandahålla erforderligt utbildningsmaterial för länsstyrelser 
och valnämnder. Vid utbildningen av röstmottagare ska det utbild-
ningsmaterial som tillhandahålls av Valmyndigheten användas. Val-
nämnderna får dock ersätta eller komplettera utbildningsmaterialet 
med eget innehåll under förutsättning att kvaliteten i det material 
som använda har säkerställts. Detta ska enligt vår mening framgå av 
vallagen. 

Vi bedömer att kvaliteten i det material som ersätter eller kom-
pletterar Valmyndighetens utbildningsmaterial kan säkerställas i sam-
råd med Valmyndigheten eller länsstyrelsen. 

Ordningen på röstmottagningsstället 

Vallagens bestämmelser om röstmottagarnas ansvar för ordningen 
på ett röstmottagningsställe och skyldigheten för den som finns på 
ett röstmottagningsställe att rätta sig efter de anvisningar som röst-
mottagarna ger för att röstmottagningen ska kunna genomföras, 
kompletteras med en uttrycklig befogenhet för röstmottagarna att 
tillfälligt få avvisa den som underlåtit att följa en anvisning, om under-
låtelsen har väsentlig betydelse för genomförandet av röstmottagningen. 
Det kan avse både störningar av genomförandet av röstmottagningen 
i stort och störningar riktade mot en enskild individs rättighet att utöva 
sin rösträtt eller möjlighet att utöva sitt uppdrag som röstmottagare. 
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Sammanfattning SOU 2021:7 

Det är här inte fråga om ett tvångsmedel i den bemärkelse som 
avses i polislagen eller ordningslagen utan om en tydlig markering 
för den som inte följer en anvisning att han eller hon ska lämna röst-
mottagningsstället, och att konsekvensen om så inte sker, är att veder-
börande kan komma att avlägsnas av polis eller ordningsvakt. 

Utökat ansvar för vissa röstmottagare 

Vallagens bestämmelser om att minst två röstmottagare ska vara när-
varande vid röstmottagningen i röstningslokaler för förtidsröstning 
kompletteras med en bestämmelse att en av de närvarande röstmot-
tagarna ska inneha rollen som ordföranden. 

Enligt vår bedömning är det angeläget att det vid all röstmottag-
ning, inte bara i vallokalen på valdagen, finns en närvarande röstmot-
tagare som har det yttersta ansvaret och som också väljarna – i olika 
situationer – alltid kan vända sig till. 

Valpropaganda nära röstmottagningsställen 

Förbudet i 8 kap. 3 § vallagen mot bland annat politisk propaganda 
vid röstmottagningsställen är inte begränsat endast till utrymmen 
som ligger i omedelbar anslutning till val- och röstningslokaler. Hur 
stort område som omfattas av förbudet är inte möjligt eller ens lämp-
ligt att precisera i föreskrifter. Bestämmelsen får tolkas med utgångs-
punkt i dess syfte, nämligen att väljarna ska kunna genomföra sin 
valhandling i en skyddad och neutral miljö och därför inte får nås av 
politisk propaganda i omedelbar närhet av val- eller röstningsloka-
len. Det är kommunerna genom sina valnämnder och de av kommu-
nerna utsedda röstmottagarna som primärt har ansvaret för att för-
budet mot politisk propaganda upprätthålls. Det förutsätter i sin tur, 
enligt vår mening, att området för röstmottagarnas ansvar också 
definieras. Detta framgår dock inte uttryckligen av vallagen. 

Vi föreslår därför att den nuvarande bestämmelsen i 8 kap. 3 § 
vallagen om att det på ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme 
intill detta inte får förekomma propaganda eller annat som syftar till 
att påverka eller hindra väljarna i deras val, kompletteras med en be-
stämmelse om att detsamma gäller också för ett område närmast 
utanför ett röstmottagningsställe. 
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SOU 2021:7 Sammanfattning 

Det innebär att kommunerna genom sina valnämnder även fort-
sättningsvis har ansvaret för att precisera avgränsningen för politisk 
propaganda för varje val- och röstningslokal. Denna precisering bör 
kommuniceras så att röstmottagare, väljare och partier får informa-
tion om vad som gäller för varje val- och röstningslokal. 

Traditionen med valsedelsutdelning berörs inte direkt av detta, men 
för att underlätta god ordning utanför val- och röstningslokaler kan 
det enligt vår mening vara lämpligt att valsedelsutdelning äger rum 
utanför det avgränsade området. 

Gruppröstning 

Utbildning av röstmottagare och information till väljare 

Vi har inte funnit skäl att närmare överväga några formella regler när 
det gäller utbildningen av röstmottagare och informationen till väljare 
i fråga om gruppröstning. Vi anser dock att Valmyndighetens utbild-
ningsmaterial behöver förstärkas så att röstmottagarna får nödvändig 
kunskap om och förståelse för valhemligheten som en förutsättning 
för fria val. 

Vi anser också att det är minst lika viktigt att varje väljare i förväg, 
muntligen när väljaren går in på ett röstmottagningsställe eller skrift-
ligen med skyltar, får information om att varje väljare ska vara ensam 
bakom valskärmen och själv göra i ordning sina röster och att det inte 
är tillåtet att två eller flera personer samtidigt ställer sig bakom val-
skärmen och tillsammans gör i ordning sina röster eller diskuterar 
sina val bakom skärmen. 

Detta bör också tydligt framgå av den information som Valmyn-
digheten förmedlar till väljarna inför varje val. En motsvarande infor-
mation bör också förmedlas om att detta också gäller vid de avskär-
made valsedelställen. 

Tydligare reglering av valhemligheten vid röstning 

Det ska framgå direkt av bestämmelsen i 7 kap. 3 § första stycket val-
lagen att varje väljare ska vara ensam bakom en valskärm och själv 
göra i ordning sina röster. 
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Sammanfattning SOU 2021:7 

Biträde åt väljare vid röstning 

Enligt den nuvarande ordningen i 7 kap. 3 § andra stycket vallagen 
har väljare som på grund av funktionsnedsättning eller liknande inte 
själva kan göra i ordning sina röster rätt att få hjälp med detta av 
röstmottagarna i den utsträckning som behövs. En sådan väljare får 
också anlita någon annan person som hjälper honom eller henne. Vi 
föreslår att sista mening ändras till att en sådan väljare också får anlita 
ytterligare en person som hjälper honom eller henne. Förslaget inne-
bär att en röstmottagare alltid ska vara närvarande när en enskild per-
son hjälper väljaren att rösta. Härigenom stärks väljarens skydd mot 
otillbörlig påverkan. 

För att även stärka skyddet för valhemligheten i dessa fall föreslår 
vi att det i vallagen införs en uttrycklig tystnadsplikt för enskild som 
hjälper en väljare att rösta. 

Reformen med avskärmningar av valsedelställ 

Utvärderingen av reformen 

Reformen med en avskärmad plats för valsedlar har tillämpats endast 
vid ett val, valet till Europaparlamentet 2019. I utredningens utvär-
dering av reformen har både konkreta erfarenheter från 2019 års val 
och bedömningar av vad som krävs inför det kommande allmänna 
valet 2022 framförts av kommunerna. Enligt utvärderingen ser kom-
munerna stora utmaningar med tillämpningen av reformen vid valen 
till riksdagen, region- och kommunfullmäktige 2022 eftersom förut-
sättningarna för avskärmningar av valsedlar skiljer sig åt mellan val 
till Europaparlamentet och val till riksdagen, region- och kommun-
fullmäktige. Även om utredningen förslår ett antal åtgärder i syfte 
att underlätta kommunernas arbete med avskärmningarna av valsed-
lar inför 2022 års val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige 
har reformen ännu inte tillämpats vid ett sådant val. Utredningen 
bedömer därför att en utvärdering av erfarenheterna av reformen bör 
göras i samband med genomförandet av de allmänna valen 2022. Vid 
denna utvärdering kan frågan om valsedelsystemet ingå. 

Utvärderingen har vidare visat att kommunerna har behov av för-
stärkta statsbidrag inför de allmänna valen 2022. 
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SOU 2021:7 Sammanfattning 

Ansvaret för utläggning av valsedlar 

Ansvaret för väljarnas tillgång till valsedlar i val- och röstningsloka-
ler delas mellan valadministrationen och partierna enligt bestämmel-
serna i 8 kap. 2 § vallagen. För att minska antalet tillfällen då någon 
annan än en väljare befinner sig bakom avskärmningen av valsedlarna 
föreslår vi att valadministrationen övertar ansvaret för utläggningen 
av alla valsedlar i val- och röstningslokaler. Ansvaret ska omfatta alla 
partier som distribuerar sina valsedlar till lokalerna under förutsätt-
ning att partierna har anmält sitt deltagande i det aktuella valet. 

Förslaget innebär att partierna, liksom i dag, ansvarar för distri-
butionen av sina namnvalsedlar i den mängd som förväntas gå åt vid 
röstmottagningen. Skillnaden från nuvarande ordning är att partierna 
får lämna in sina valsedlar till val- och röstningslokalerna på en på för-
hand anvisad plats, men ansvarar inte för att lägga ut dem bakom 
avskärmningarna. På så sätt sammanförs ansvaret för all utläggning 
av valsedlar till röstmottagarna, som kan planera kontroller och på-
fyllnad utifrån väljartillströmning och ordningsbehov i den enskilda 
lokalen. 

Förslaget hindrar inte de kommuner som så önskar att ta på sig 
ett större ansvar för valsedlarna. 

Presentationen av valsedlar 

En bestämmelse införs i vallagen som klargör att valsedlarna ska pre-
senteras för väljarna på ett likformigt sätt. Ett grundläggande krav 
för att uppnå detta är att samtliga partiers valsedlar finns utlagda 
bakom en och samma avskärmning. Det beslut som valnämnden fattar 
för presentationen av valsedlar ska gälla i samtliga val- och röstnings-
lokaler inom kommunen. 

Utformningen av avskärmningarna 

Det finns enligt vår bedömning ett behov av viss flexibilitet vid ut-
formningen av avskärmningarna. Den närmare utformningen av av-
skärmningarna bör därför inte författningsreglera. 
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Sammanfattning SOU 2021:7 

Placeringen av avskärmningarna 

Enligt den nuvarande ordningen i 8 kap. 2 § första stycket första 
meningen vallagen ska det i anslutning till ett röstmottagningsställe 
ordnas en lämplig avskärmad plats där valsedlar kan läggas ut. Om 
detta inte är möjligt får en sådan plats i stället ordnas inne i lokalen. 
Det ger kommunerna möjlighet till flexibilitet när det gäller valet av 
plats för avskärmningarna. Vår bedömning är att denna ordning tills 
vidare ska bestå. 

Tillträdet till platsen där valsedlar finns utlagda 

Den nuvarande bestämmelsen i 8 kap. 2 § första stycket första 
meningen vallagen om en lämplig avskärmad plats kompletteras med 
en bestämmelse om att väljarna där, var för sig, ska kunna ta sina 
valsedlar utan insyn från andra personer. I förhållande till den nu-
varande ordningen innebär detta en ytterligare förstärkning av val-
hemligheten samtidigt som det också kan påverka röstmottagarnas 
nuvarande möjligheter att fullgöra sitt ansvar att upprätthålla ord-
ningen bland valsedlarna. Redan det nuvarande kravet på avskärm-
ningar har fått till följd att röstmottagare måste genomföra tätare 
kontroller av ordningen bland valsedlarna eller ändra sina rutiner för 
hur kontrollen genomförs. Många valnämnder tillämpar också ruti-
nen med kontroller efter var och varannan väljare. Det kan emeller-
tid inte uteslutas att vårt förslag, på grund av att det kan kräva något 
mer frekventa kontroller, i några fall kan medföra en viss ökad kö-
bildning. Vi ser dock ingen anledning att anta att förslaget kommer 
att leda till några beaktansvärda problem med köbildning eller sam-
manhängande risker för ett lägre valdeltagande. 

Biträde åt väljare bakom avskärmningarna 

En bestämmelse införs i vallagen som klargör att väljare som på grund 
av funktionsnedsättning eller liknande inte själv kan ta sina valsedlar 
bakom avskärmningen ska, i den utsträckning som behövs, på be-
gäran få hjälp med detta av röstmottagarna. En sådan väljare får också 
anlita ytterligare en person som hjälper honom eller henne. Förslaget 
innebär att en röstmottagare alltid är närvarande i dessa fall. 
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SOU 2021:7 Sammanfattning 

Vi ser dock inget behov av en lagstiftad tystnadsplikt redan i detta 
skede av valhandlingen för en enskild person som hjälper väljaren att 
ta valsedlarna. 

Ikraftträdande och genomförande 

Utredningen förordar att de framlagda förslagen ska kunna tillämpas 
vid de allmänna valen 2022. 

Utredningen lämnar ett enigt betänkande. Ett särskilt yttrande är 
fogat till betänkandet. 
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Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen 
 
Det gäller att vara rädd om valens demokratiska legitimitet. Tilliten till valens 

förmåga att säkerställa korrekta valresultat är helt avgörande, vilket inte minst 
visats i USA denna höst. Kommunerna och de lokala valnämnderna med sina 
tusentals röstmottagare är mycket viktiga för att väljarna ska kunna rösta under 
välkomnande och trygga former.  
    Även om det svenska valsystemet är robust och i stort sett fungerar väl finns 
vissa svagheter som bör åtgärdas.  2020 års valutredning har därför fått 
regeringens uppdrag att göra en översyn av delar av valsystemet, och 
överlämnade ett första delbetänkande till justitieminister Morgan Johansson den 
27 januari i år. 
    Utredningen började sitt arbete under senvåren 2020 och snabbstartade med 
några frågor som det ska vara möjligt att genomföra redan inför 2022 års val. 
Förslagen berör i hög grad den lokala valadministrationen och röstmottagarnas 
mycket viktiga arbete. 

En fråga som många valnämnder brottats med gäller att fler väljare än en 
uppehåller sig bakom valskärmen, ofta för att en väljare känner sig osäker men 
ibland också för att en familjemedlem eller vän vill ta sig rätten att kontrollera 
den de hjälper bakom skärmen. Sådan grupp/familjeröstning är inte tillåten. En 
tydligare lagreglering av valhemligheten föreslås, nämligen ”att varje väljare ska 
vara ensam bakom en valskärm och själv göra i ordning sina röster”. 
    Väljare med funktionshinder eller liknade har dock rätt att få hjälp bakom 
valskärmen. Här skärps reglerna så att hjälpen ska ges antingen av en 
röstmottagare eller av en annan person i närvaro av en röstmottagare. För en 
person som på detta sätt hjälper en väljare införs en tystnadsplikt, vilket redan 
gäller för röstmottagarna. 
    Även om det är ovanligt med oordning i svenska val- och röstningslokaler har 
det rapporterats om allt fler incidenter under senare tid och att valsedlar flyttas 
om eller tas bort från valsedelställen. Här krävs att röstmotagarena får större 
befogenheter än att som idag bara ge anvisningar till den som stör ordningen 
eller att besluta att hela lokalen ska stängas tillfälligt. Vi anser att röstmottagarna 
ska ges rätten att tillfälligt kunna avvisa den som stör röstmottagningen. Men att 
avlägsna en person från platsen ska inte göras av röstmottagarna, det ska göras 
av polis eller ordningsvakt.  
    Att röstningslokaler ska vara en fredad miljö för valpropaganda är en 
självklarhet, men ibland blir det en diskussion om området utanför. Även om 
valnämnder ofta efterfrågan exakta regler om detta anser utredningen att det 
inte går att ge. Det måste vara flexibelt utifrån de lokala förutsättningarna och 
bli upp till valnämnderna att besluta om. Vi tydliggör dock att förbudet mot 
propaganda även ska omfatta ett område utanför ett röstmottagningsställe och 
att det är valnämnderna som beslutar om detta. För att underlätta god ordning 
är det lämpligast att partiernas valsedelsutdelning äger rum utanför detta 
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område. Vi förutsätter att samråd om detta sker med partierna lokalt så att 
traditionen med valsedelsutdelning utanför vallokalerna kan fortsätta. Att 
valsedelsutdelare i god samverkan står utanför vallokalen ser många som en 
markering att valrörelsen är över och det som återstår är väljarnas röstning som 
fäller avgörandet i vårt demokratiska val. 
    Reformen med avskärmningar av valsedelställ har bara tillämpats en gång 
hittills, vid valet till Europaparlamentet 2019. Utvärderingar visar att väljarna 
ansåg att avskärmningarna positivt påverkade skyddet av valhemligheten. 
Avskärmningarna kräver samtidigt mer arbete av röstmottagarna, som ska 
kontrollera ordningen bland valsedlarna. Detta kommer att bli än mer påtagligt i 
samband med 2022 års allmänna val då antalet valsedlar är mycket större än 
vid val till Europaparlamentet. För att underlätta för röstmottagarna att hålla 
ordning i valsedelställen föreslår vi att valnämnderna får hela ansvaret för 
utläggningen av valsedlar bakom avskärmningarna. Partierna ska därigenom 
inte längre lägga ut sina valsedlar med kandidatnamn (s.k.namnvalsedelar), 
men ska fortsatt leverera dem till val- och röstningslokalerna.   
    Utredningen delar kommunernas bedömning om behov av förstärkta 
statsbidrag inför 2022 års allmänna val med anledning av reformen med 
avskärmningar av valsedlarna. För röstmottagarna föreslås en förstärkt 
utbildning med tanke på deras nya uppgifter. Utredningen föreslår att en mer 
ingående utvärdering av reformen med avskärmningar av valsedelsställen bör 
göras i samband med 2022 års allmänna val. I det sammanhanget kan även 
frågan om hur det stora antalet valsedlar ska hanteras i framtiden.   
    Frågor om val ska helst beslutas i enighet. Jag är därför glad att konstatera 
att utredningen, som är sammansatt av representanter från riksdagens samtliga 
partier, är enig om de förslag som presenteras i detta delbetänkande.  
  
Lena Hjelm-Wallén 
Ordförande i 2020års valutredning 
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§ 34 
Dnr 2021/224    
 
Svar på remiss - Förslag till vision för Mälarens 
vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-2027  
 
Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta remissvaret och skicka det till Mälarens vattenvårdsförbund. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Mälarens vattenvårdsförbund (MVVF) har tagit fram ett förslag till vision 
för förbundets verksamhet under perioden 2022-2027 samt ett förslag till 
organisation och medfinansiering av verksamheten från och med 2022.  
Tierps kommun har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter senast 31 
mars 2021. 
 
I underlaget ingår även en utvärdering av projektet Mälaren – en sjö för 
miljoner (MER) som avslutas i år. Utvärderingen visar att det finns behov 
av en stödfunktion avseende kommunikation, samverkan, nätverkande och 
kunskapsutbyte. 
MVVF/MER har varit initiativtagare till EU-projektet LIFE IP Rich Waters 
som har resulterat i olika åtgärdsprojekt, konferenser och utbildningar och 
som genomförs i samverkan med länsstyrelsen i Västmanland. LIFE IP Rich 
Waters fortsätter t.o.m. 2024. 
 
Enligt visionen ska MVVF bedriva miljöövervakning i Mälaren och 
kommunicera Mälarens värde. MVVF önskar även fortsättningsvis fungera 
som en mötesplats för samverkan, kunskapscentrum och motpart till 
myndigheter vid projektansökningar mm. 
Tierps kommun är idag varken medlem i MVVF eller i MER. Kommunens 
tjänstemän har i viss mån haft möjlighet att delta i seminarier som ordnats 
inom projekten. 
Enligt förslaget ska verksamheten finansieras med medlemsavgifter och 
sökta projektmedel. Tierps kommun kategoriseras som ’Granne med 
strandnära kommun’ och förväntas betala en årlig medlemsavgift på 25000 
kr. 
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Sammanfattningsvis anser Tierps kommun att MVVF:s uppdrag bör 
förtydligas och avgränsas vad gäller miljöövervakning av Mälaren och 
tillrinningsområdet. Vad gäller utformningen av kunskapscentrum och 
samverkansplattform inom distriktet bör MVVF:s roll förtydligas gentemot 
vattenmyndigheten i distriktet/länsstyrelsen i Västmanlands 
ansvarsområden. 
Det är tveksamt om ett ytterligare medlemskap i MVVF kommer att bidra 
till bättre miljöövervakning eller flera åtgärder och projekt i Tierps 
kommun. Kommunen behöver säkerställa att de resurser som kommunen 
avsätter resulterar i åtgärder inom kommunens gränser. 
Tierps kommun tar i detta yttrande inte ställning till ett eventuellt 
medlemskap. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Miljöövervakningen gällande Mälarens vattenkvalitet och genomförande av 
åtgärder för att bevara en av distriktets viktigaste ytvattenförekomster för 
dricksvatten kommer att påverka framtida generationer och därmed dagens 
barn. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Förslaget till medlemskap och medfinansiering innebär en årlig kostnad på 
25 000 kr för Tierps kommun. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Remissvar -  Förslag till vision för Mälarens vattenvårdsförbunds 

verksamhet 2022-2027  
 Remiss - Förslag till vision för Mälarens vattenvårdsförbunds 

verksamhet 2022-2027 
 Förslag organisation och finansiering MVVF från 2022  

 
Beslutet skickas till 

 Mälarens vattenvårdsförbund 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-02-12 KS 2020/224
  

  
   
  
    

 
 
Svar på remiss - Förslag till vision för Mälarens 
vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-2027 
 
Förslag till beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta remissvaret och skicka det till Mälarens vattenvårdsförbund. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Mälarens vattenvårdsförbund (MVVF) har tagit fram ett förslag till vision 
för förbundets verksamhet under perioden 2022-2027 samt ett förslag till 
organisation och medfinansiering av verksamheten från och med 2022.  
Tierps kommun har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter senast 31 
mars 2021. 
 
I underlaget ingår även en utvärdering av projektet Mälaren – en sjö för 
miljoner (MER) som avslutas i år. Utvärderingen visar att det finns behov 
av en stödfunktion avseende kommunikation, samverkan, nätverkande och 
kunskapsutbyte. 
MVVF/MER har varit initiativtagare till EU-projektet LIFE IP Rich 
Waters som har resulterat i olika åtgärdsprojekt, konferenser och 
utbildningar och som genomförs i samverkan med länsstyrelsen i 
Västmanland. LIFE IP Rich Waters fortsätter t.o.m. 2024. 
 
Enligt visionen ska MVVF bedriva miljöövervakning i Mälaren och 
kommunicera Mälarens värde. MVVF önskar även fortsättningsvis fungera 
som en mötesplats för samverkan, kunskapscentrum och motpart till 
myndigheter vid projektansökningar mm. 
Tierps kommun är idag varken medlem i MVVF eller i MER. Kommunens 
tjänstemän har i viss mån haft möjlighet att delta i seminarier som ordnats 
inom projekten. 
Enligt förslaget ska verksamheten finansieras med medlemsavgifter och 
sökta projektmedel. Tierps kommun kategoriseras som ’Granne med 
strandnära kommun’ och förväntas betala en årlig medlemsavgift på 25000 
kr. 
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Sammanfattningsvis anser Tierps kommun att MVVF:s uppdrag bör 
förtydligas och avgränsas vad gäller miljöövervakning av Mälaren och 
tillrinningsområdet. Vad gäller utformningen av kunskapscentrum och 
samverkansplattform inom distriktet bör MVVF:s roll förtydligas gentemot 
vattenmyndigheten i distriktet/länsstyrelsen i Västmanlands 
ansvarsområden. 
Det är tveksamt om ett ytterligare medlemskap i MVVF kommer att bidra 
till bättre miljöövervakning eller flera åtgärder och projekt i Tierps 
kommun. Kommunen behöver säkerställa att de resurser som kommunen 
avsätter resulterar i åtgärder inom kommunens gränser. 
Tierps kommun tar i detta yttrande inte ställning till ett eventuellt 
medlemskap. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Miljöövervakningen gällande Mälarens vattenkvalitet och genomförande 
av åtgärder för att bevara en av distriktets viktigaste ytvattenförekomster 
för dricksvatten kommer att påverka framtida generationer och därmed 
dagens barn. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget till medlemskap och medfinansiering innebär en årlig kostnad på 
25 000 kr för Tierps kommun. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Remissvar -  Förslag till vision för Mälarens vattenvårdsförbunds 

verksamhet 2022-2027  
 Remiss - Förslag till vision för Mälarens vattenvårdsförbunds 

verksamhet 2022-2027 
 Förslag organisation och finansiering MVVF från 2022  

 
Beslutet skickas till  

 Mälarens vattenvårdsförbund 
 
I tjänsten  
 
Wiltrud Neumann 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Miljö- och hälsoskyddsenheten
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Dokumentnamn 

Remissvar/Yttrande     Datum Diarienummer 
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Remissvar/Yttrande – Förslag till vision för Mälarens 
vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-2027 
 
Tierps kommun anser att miljöövervakning är viktig för att få bättre 
kunskap och bedömningsunderlag om tillståndet i vår miljö. Ett 
helhetsgrepp gällande vattenfrågor och genomförande av åtgärder är 
önskvärt. Tierps kommun är även positivt inställd till samverkan, 
samordning av projekt, kompetensutveckling och kunskapsutbyte. Det 
behöver dock utredas på vilket sätt detta kan göras mest resurseffektivt. 
Mälaren är utan tvekan en värdefull naturresurs som behöver skyddas och 
vårdas genom åtgärder inom tillrinningsområdet. Tierps kommun anser 
MVVF:s förslag att fungera som samverkansorganisation behöver dock 
förtydligas i några punkter innan kommunen tar ställning till ett eventuellt 
medlemskap i den föreslagna organisationen. 
Sammanfattningsvis anser Tierps kommun att MVVF:s roll och uppdrag 
bör förtydligas och avgränsas vad gäller miljöövervakning av Mälaren och 
tillrinningsområdet. Vad gäller utformningen av kunskapscentrum och 
samverkansplattform inom distriktet bör MVVF:s roll förtydligas gentemot 
vattenmyndigheten i distriktet/länsstyrelsen i Västmanlands 
ansvarsområden. 
Det är tveksamt om ett ytterligare medlemskap i MVVF kommer att bidra 
till bättre miljöövervakning eller flera åtgärder och projekt i Tierps 
kommun. Kommunen behöver säkerställa att de resurser som kommunen 
avsätter resulterar i åtgärder inom kommunens gränser. 
Tierps kommun tar i detta yttrande inte ställning till ett eventuellt 
medlemskap. 
 
Om miljöövervakning 
Miljöövervakningen av våra sjöar, vattendrag, grundvatten och hav bedrivs 
på nationell, regional och kommunal nivå och utförs delvis av 
vattenförbund eller via samordnad recipientkontroll. Provtagningar och 
analyser finansieras med både statliga och kommunala medel. Mätdata 
samlas i databasen VISS, vatteninformationssystem Sverige. Enligt 
förslaget till förvaltningsplan i det pågående vattensamrådet behöver 
miljöövervakningen utökas. 
Tierps kommun tillhör två vattendistrikt och är idag medlem i Dalälvens 
vattenvårdsförbund, Svealands kustvattenvårdsförbund, samordnad 
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recipientkontroll för Tämnarån och i Fyrisåns vattenförbund (FVF). FVF är 
medlem i Mälarens vattenvårdsförbund och ansvarar bland annat för 
recipientkontrollen i Fyrisåns avrinningsområde som är del av Mälarens 
tillrinningsområde. Idag finns ingen provtagningspunkt för 
recipientkontrollen inom Fyrisåns avrinningsområde i Tierps kommun av 
kostnadsskäl. Det är tveksamt om ett medlemskap i MVVF kommer 
medföra en ökad miljöövervakning i vår kommun. 

Om samordning av åtgärder och projektstöd 
Det krävs lokalkännedom och kommunal förankring för att söka 
exempelvis LONA- eller LOVA-bidrag. Tierps kommun satsar idag sina 
begränsade resurser på att söka projektmedel och genomföra åtgärdsprojekt 
inom hela kommunen. 
På vilket sätt skulle MVVF kunna bidra med ansökningar om projektmedel 
och genomförandet av de åtgärdsförslag som finns i VISS för Tierps 
kommun? Hur mycket hjälp kan kommuner som ligger längre bort förvänta 
sig? Hur tänker man samarbeta och stötta andra vattenförbund i 
tillrinningsområdet, exempelvis FVF? Vilket ansvar har 
vattenmyndigheten gällande samordning och projektstöd? 

Om samverkan och kunskapsutbyte 
Tierps kommun har inte varit medlem i MER, projektet Mälaren – en sjö 
för miljoner som avslutas i år. Några av kommunens tjänstemän har dock 
deltagit vid evenemang som har anordnats inom EU-projektet LIFE IP 
Rich Waters som MER var initiativtagare till och som har administrerats 
av länsstyrelsen i Västmanland.  
Utvärdering av MER visar att det finns ett behov av en stödfunktion för 
kommunikation, kontakter, samverkan, nätverkande och kunskapsutbyte 
etc. som MVVF önskar inneha efter projektets slut. 
Tierps kommun håller med om att det är stimulerande med nätverk och 
kunskapsutbyte. Vi undrar dock vilken möjlighet till samverkansplattform 
kommer de kommuner i distriktet som inte ligger inom Mälarens 
tillrinningsområde ha tillgång till? Finns det alternativa 
organisationsförslag till samverkan? 

Om rollfördelningen mellan MVVF och Länsstyrelsen i Västmanland 
Hur kommer rollfördelningen vara mellan förbundet och länsstyrelsen i 
Västmanland/vattenmyndigheten som ansvarar för vattendistriktet Norra 
Östersjön? 
Projektet LIFE IP Rich Waters uppstod inom Mälaren – en sjö för miljoner 
i samarbete med Vattenmyndigheten och 32 andra partners med bidrag från 
EU. Enligt uppgift har förbundet ingen ’egen personal ’ utan det är 
Länsstyrelsen som anställer och håller med personal. Projektet har 
huvudsakligen kommunicerats till medlemmar. Vilket stöd kan kommuner 
som ligger längre bort inom distriktet förvänta sig av 
vattenmyndigheten/länsstyrelsen? 
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Om förslaget till organisation och finansiering 
Tierps kommun har omkring 22000 invånare och endast en del av Tierps 
kommun är belägen inom Mälarens tillrinningsområde via Fyrisåns 
avrinningsområde (ARO). 
Enligt föreliggande förslag kategoriseras Tierps kommun som ’Granne 
med strandnära kommun’ och förväntas betala en medlemsavgift på 25000 
kr. Detta innebär att kommunen ska betala mer än en strandnära kommun 
som inte ligger helt inom ARO vilket upplevs inte vara rimligt. 
För ’kommuner längre bort’ föreslås en medlemsavgift på 15 000 kr 
oavsett om de ligger helt eller delvis inom tillrinningsområdet. 
Tierps kommun anser att budgeten och avgiftssystemet bör förtydligas om 
avgiften gäller kommunal miljöövervakning eller medfinansiering av ett 
kunskapscentrum och en samordningsorganisation inom vattendistriktet 
Norra Östersjön fristående eller kopplad till länsstyrelsen i 
Västmanland/vattenmyndigheten. 
 
 
Wiltrud Neumann 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Miljö- och hälsoskyddsenheten
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Bakgrundsbeskrivning och förslag till vision för Mälarens vattenvårdsförbunds 

verksamhet 2022-2027

Vattenvård i Mälaren och dess 
tillrinningsområde 2022-2027 
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Vara en mötesplats för samverkan och ömsesidigt utbyte och lärande mellan medlemmarna:
- Detta är en kärnverksamhet inom förbundet, som bedrivs genom styrelsemöten,  
 arbetsgruppsmöten, årsstämma, Mälarseminarier, webbinarier m.m.
- Under kommande år utvecklas ämnesspecifika nätverk för till exempel 
 miljögifter, övergödning, invasiva arter, fisk och fiske, jordbruk, sjöfart, 
 klimatanpassning, dricksvatten och regional planering.

Stötta medlemmarna att nå målet god status i alla vattenförekomster till 2027 genom att:
- Samordna planering, finansiering och genomförande av åtgärder. Möjliggöra åtgärder  
 där samarbete inom hela avrinningsområdet är en förutsättning för framgång.
- Stötta med sakkunskap i planering och genomförande
- Stötta enskilda medlemmar med utredningar och projekteringar
- Hålla utbildningar och seminarier
- Kommunicera mera och sprida resultat och erfarenheter vidare för ett framgångsrikt  
 vattenarbete.
Samordningen sker främst i nätverk/projektgrupper, exempelvis nätverk för kommuner,  
där medlemmarnas kunskaper och erfarenheter tas tillvara och får komplettera varandra. 
I vår roll som koordinator kan vi fungera som kunskapsbank och förmedla vidare in-
formation och kontakter för att sprida vidare kunskap om demonstrationsåtgärder och 
resultat av åtgärder. På så sätt bedrivs åtgärdsarbetet inom Mälarens avrinningsområde 
mer kostnadseffektivt och 
med förbättrat resultat. 

Förbereda oss för att hantera kommande miljöutmaningar för Mälaren tillsammans genom:
-  framåtsyftande undersökningar 
-  samordning och planering av förebyggande åtgärder

Fortsätta att bedriva miljöövervakning i Mälaren samt utveckla den genom: 
- Samordning av mätningar och resultat inom hela avrinningsområdet
- Nya metoder för miljöövervakning främst för uppföljning av åtgärdernas effekt 
- Förbättra spridningen av resultaten till intressenter, beslutsfattare och allmänhet 
Detta ger oss en djupare förståelse för vad som händer på vattnets väg i tillrinnande 
vattendrag och i Mälaren och hur de akvatiska ekosystemen i Mälarens avrinnings-
område mår. 

Vara en gemensam röst för förbundets medlemmar gentemot relevanta sektorsmyndigheter:
- Framföra våra gemensamma behov och önskemål
- Omvänt fungera som en kommunikationskanal från dem till oss
Det gäller till exempel Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, 
Naturvårdsverket, Näringsdepartementet och Miljödepartementet m.fl. 

Kommunicera Mälarens värde och nytta för att medvetandegöra oss alla:
Både allmänhet, intressenter och beslutsfattare behöver förstå vilken tillgång 
Mälaren är, så att vi värdesätter det ovärderliga Mälaren ger oss utan kostnad.

Vår vision för 2022-2027 är att
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RENT VAT TEN OCH FRISKA 

EKOSYSTEM I MÄLAREN 
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VAT TENDRAG
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Bakgrund
Under hösten 2019 lyftes frågan i Mälarens vattenvårds-
förbunds (MVVF:s) styrelse om att ta fram en vision för 
kommande verksamhet inom förbundet, med anledning 
av att projektet Mälaren - en sjö för miljoner (MER) 
löper ut till sista december 2021. Slutår 2027 valdes med 
anledning av att vi enligt vattenförvaltningen ska ha upp-
nått god status i våra vattendrag detta år. En arbetsgrupp, 
visionsgrupp, utsågs inom styrelsen för att bereda frågan, 
Visionsgruppen har bestått av:

Staffan Jansson (Västerås stad, ordförande MVVF)
Erik Östman (Region Stockholm, vice ordförande MVVF)
Lars Greger (Södertälje kommun)
Göran Åström (Länsstyrelsen i Stockholm)
Helene Ejhed (Norrvatten)
Kjell Johansson (LRF)
Elin Ångman (MVVF, projektledare MER)
Viktor Kärvinge (MVVF, åtgärdssamordnare Sagån/Mälaren)
Ingrid Hägermark (MVVF, förbundschef ) 

De frågor vi har ställt oss under arbetets gång är dessa:
Vad vill vi åstadkomma med Mälaren? 
Vilken roll ska/bör vi ta?
- Vad får vi från Mälaren idag?
- Vilka miljöproblem har Mälaren idag? Hur ser det ut  
 framåt i tiden?
- Hur vill vi att Mälaren ska vara i framtiden? 
 Vad vill vi få av Mälaren?
- Hur ska vi åstadkomma detta? Vad behövs göras?
- Vad gör andra aktörer redan, och vilka är de?
-  Var finns det luckor? Vad är det lämpligt att vi i 
 Mälarens vattenvårdsförbund gör?
-  Hur vill vi göra det?
-  Vad vill vi fortsätta med av det vi gör idag? Vad vill vi  
 utveckla och lägga till?
- När i tiden ska vi göra vad?
- Hur klarar vi finansieringen?

Vi har tagit hjälp från alla er medlemmar att besvara 
dessa frågor, då det här är något vi gör tillsammans. 
Mälarens vattenvårdsförbund är sina medlemmar och 
kansliet ska göra det alla har behov av.
 Visionsgruppen inledde med att ta fram ett förslag 
under våren 2020. Mälarens vattenvårdsförbunds ordina-
rie arbetsgrupp och tjänstemannagruppen inom projektet 

”Mälaren – en sjö för miljoner” läste igenom och gav 
synpunkter på visionsgruppens förslag. Därefter skickades 
förslaget ut till medlemmarna.
 I september hölls sedan ett informationsmöte dit samt-
liga medlemmar var inbjudna och ca 60 personer deltog. 
Under oktober och november har sex arbetsgruppsmöten 
hållits med medlemsorganisationerna, indelade i grupper 
efter typ av organisation:
• Statliga myndigheter
• Kommuner grupp 1 (västra och mellersta Mälaren)
• Kommuner grupp 2 (kommuner i Stockholms län)
• Ideella föreningar
• Vattenverk och företag
• MER-kommuner
Under arbetsgruppsmötena deltog totalt drygt 
50 personer.

Visionsgruppen har behandlat de synpunkter som 
kommit fram vid höstens alla möten om visionen, och 
därefter reviderat förslaget. Detta har sedan behandlats 
vid styrelsemötet den 4 december.
 Nedan följer styrelsens slutliga förslag till vision för 
förbundets verksamhet under perioden 2022-2027. 
Den första delen består av en bakgrundsbeskrivning 
och den andra delen är en utförligare beskrivning av 
vad visionen innebär.
 Förslaget går nu ut på remiss till er medlemmar inför 
årsstämman 2021.

Förslag till vision för förbundets verksamhet 
under perioden 2022-2027. 
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Mälaren och dess värde

Från början var Mälaren en av Östersjöns havsvikar och det finns lämningar från brons-
åldern från de människor som levde här då. De omfattande hällristningarna i Häljesta 
utanför Köping, som då låg vid en vik av Mälaren, visar på ett rikt och bördigt jord-
brukslandskap. Vid åmynningarna växte starka samhällen upp. På grund av landhöj-
ningen snördes Mälaren av från Östersjön på 1200-talet och omvandlades gradvis till en 
sötvattensinsjö. Samtidigt förflyttades regionens centrum till utloppet av Mälaren, där 
Stockholm uppstod. 
 Mälaren är idag Sveriges mest nyttjade sjö och till ytan landets tredje största sjö. Det 
är en slättlandssjö med en omfattande skärgård på över 8000 öar, holmar och skär. Den 
ligger i landets mest befolkningstäta område och har varit påverkad av människan sedan 
långt tillbaka i tiden, bland annat genom tidigt jordbruk och järnbruk som pågick redan 
för tusen år sedan. I Mälarens tillrinningsområde bor idag omkring 3 miljoner invånare.

Ekosystemtjänster från Mälaren
Mälaren är en värdefull naturresurs och förser oss med åtskilliga viktiga ekosystemtjäns-
ter1, som vi människor runtom Mälaren har varit beroende av i många hundra år. Det är 
en naturresurs som vi vill värna om så att dess värden bibehålls till glädje och nytta även 
för kommande generationer. 
 Den idag mest uppenbara nyttan för oss är nog att Mälaren dagligen förser runt 
2,3 miljoner människor med dricksvatten. Men Mälaren förser oss även många andra 
nyttor. Dessa är några av de viktigaste:
 • Kranvatten till 2,3 miljoner människor
 • Färskvatten till industriprocesser
 • Badvatten (friluftsbad)
 • Rekreation i form av estetiska upplevelser, båtliv och friluftsliv i övrigt
 • Fiske, både yrkesfiske och sportfiske
 • Transportled
 • Strandnära områden som åkermark
 • Rening och utspädning av föroreningar och smittämnen
 • Biologisk mångfald och stora naturvärden

1 Med ekosystemtjänster menas tjänster 
och produkter som ett ekosystem levere-
rar, som människan får av naturen utan 
kostnad. Ekosystemtjänster upprätthåller 
funktioner i naturen och ger tjänster som är 
direkt eller indirekt viktiga för människan 
och samhället. Många ekosystemtjänster 
är grunden för att vi ska kunna leva på 
jorden. Ekosystem producerar tjänster som 
t.ex. syre, mat, dricksvatten, bränsle och 
genetiska resurser. Ekosystemtjänsterna 
innefattar också regleringsmekanismer 
som renar luft och vatten, utjämnar 
klimatet, begränsar risker för översvämning 
och erosion m. fl. 
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Biologisk mångfald i våra vatten är av stor vikt för ett livskraftigt ekosystem i stort. Att 
säkerställa den biologiska mångfalden i sjöar och vattendrag är därför av högsta prioritet. 
Våtmarker finns vid stränderna av Mälaren och på andra platser i tillrinningsområdet. 
De har stor ekologisk betydelse tack vare att de är mycket varierade miljöer som erbjuder 
livsförutsättningar för en mängd olika växter och djur, samt hjälper även hjälper till att 
rena vattnet.  Sedan 1800-talet har många våtmarker dikats ut och de som finns kvar är 
därför viktiga att värna. Att upprätthålla god vattenkvalitet är viktigt för att säkerställa 
tillgång till matfisk. Det skapar resiliens för eventuella framtida förändringar där lokal 
matförsörjning blir viktigare. Fiskesjöar är även viktiga områden för rekreation. Mälaren 
bidrar även med flera kulturella ekosystemtjänster så som turism, tysta områden, intel-
lektuell och andlig inspiration, undervisning och kunskap. Den erbjuder upplevelser i 
form av bad men även tystnad och stillhet med utsikt över vattnet.
  
Påverkan på Mälaren och dess tillrinnande vattendrag
Mälaren och dess tillrinnande vattendrag påverkas och förändras av många olika orsaker. 
 Dels finns en direkt påverkan som hör samman med att vi nyttjar Mälaren och övriga 
sjöar och vattendrag i avrinningsområdet som dricksvattentäkt, recipient till avloppsre-
ningsverk, som farled med mera. 
 Mälaren och de tillrinnande vattendragen påverkas också av annan verksamhet som 
sker i avrinningsområdet. Påverkan från jordbruk, skogsbruk, vägtrafik och vattenkraft 
når så småningom Mälaren genom tillrinnande vatten. Denna verksamhet är inte direkt 
kopplad till nyttjandet av vattnet, men påverkar Mälaren och övriga vattendrag ändå. 
 Mälarens avrinningsområde påverkas även av globala skeenden, som atmosfäriskt 
nedfall och klimatförändringar. 
Sist men inte minst påverkas Mälaren av geologiska händelser som landhöjningen. 
 Dessa olika typer av påverkan kan i många fall leda till miljöproblem, särskilt när på-
verkan blir storskalig och systematisk. Miljöproblemen kan medföra att ekosystemtjäns-
ternas kvalitet försämras, eller att ekosystemtjänsterna till och med upphör. Nyttjandet 
av en ekosystemtjänst, kan leda till ett miljöproblem, som gör att en helt annan eko-
systemtjänst påverkas negativt eller försvinner. Det är ett komplext system med många 
inbördes påverkanssamband.
 För att Mälaren och dess tillrinnande vattendrag fortsättningsvis ska kunna ge oss 
dessa tjänster behöver vi se till att förbättra, skydda och vårda dess vattenkvalitet. 

Är Mälaren något vi nyttjar, utnyttjar eller samspelar med?
Begreppet ekossystemtjänster understryker att vi människor har nytta av Mälaren. Detta 
kallas antropocentrism och uttrycker att naturen står i människans tjänst och har ett 
instrumentellt värde för oss. Dock finns det många som hävdar att naturen har ett egen-
värde och egna rättigheter. Man kan på så sätt argumentera för att Mälaren och de arter 
som vistas där har rätt att må bra och ha ett fungerande ekosystem bara för sin egen 
skull (enligt den miljöetik1 som utvecklades av den inflytelserika naturfilosofen Aldo 
Leopold ). Vi kan se Mälaren som en del av ett samspel med naturen, snarare än något 
att i huvudsak nyttja eller utnyttja. Den stora amerikanska sjön Lake Erie har efter en 
folkomröstning fått lagliga rättigheter motsvarande en juridisk person.
”Lake Erie Bill of Rights”2 gör det möjligt för stadens invånare att företräda Lake Erie i 
domstol och stämma den som smutsar ner sjön. Rörelsen bakom den nya lagen menar 
att USA:s miljölagstiftning är otillräcklig för att skydda ekosystem som Lake Erie. 

Vilken eller vilka av Mälarens 
ekosystemtjänster är viktigast 
för er medlemsorganisation 
och varför? Fattas det någon i 
beskrivningen tycker du?

1 https://www.aldoleopold.org/about/the-land-ethic/
2 https://supermiljobloggen.se/nyheter/en-av-varldens-storsta-sjoar-blir-egen-juridisk-person/

Är vi Mälarens väktare? 
I samverkan, ska allas röster och 
intressen höras, även Mälarens? 
Hur tänker du?
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4 Rapport 2014-14, Svenskt Vatten Utveckling, Samhällsekonomisk värdering av rent vatten – 
fallstudier av Vombsjön och Mälaren. Anna Löfmarck,och Mats Svensson, Bisnode Information AB. 
Ladda ner på: http://vav.griffel.net/filer/SVU-rapport_2014-14.pdf

>>>

Ekonomisk beräkning av Mälarens värde
Under senare år har det gjorts några försök att göra en ekonomisk värdering av samhälls- 
nyttan av vattnet i sjön Mälaren. Den senaste är utförd 2014 av Svenskt Vatten4 och där 
beräknas samhällsnyttan från Mälarens vatten till cirka 127 miljarder kr årligen. 
I den beräkningen är ändå inte alla värden inräknade. Det är helt enkelt mycket svårt att 
göra en ekonomisk värdering av Mälaren, men det står fullt klart att det är oerhört stora 
värden det rör sig om.

Gemensamma utmaningar för Mälaren och dess tillrinnande vattendrag i framtiden
Vi ser att detta kommer att påverka Mälarens avrinningsområde i närmaste framtiden 
och vi behöver planera för det:
- Stark befolkningsökning och påföljande behov av regional planering kring avlopp,  
 dagvatten och dricksvatten, att skydda grundvatten från förorening m.m.
- Ökad livsmedelsproduktion som till exempel innebär en risk av ökad belastning av  
 näringsämnen till vattnet.
- Klimatförändringar och de problem de kan medföra i form av översvämning, torka,  
 ökad spridning av föroreningar, saltvatteninträngning och smittspridning.

Vilken eller vilka av miljö-
problemen är viktigast för er 
medlemsorganisation och 
varför? Vilken är er egen största 
påverkan? Vilken påverkan har 
ni behov av hjälp att arbeta 
med? Fattas det någon i beskriv-
ningen tycker du?

Miljöproblem
De miljöproblem som hotar Mälaren och övriga vattendrag i tillrinningsområdet, och 
som orsakas av mänsklig aktivitet, är framförallt:
 • Övergödning
 • Miljögifter
 • Fysiska hinder och fysisk förändring 
 • Invasiva arter
 • Brunifiering och ökad grumling
 • Smittspridning
 • Utarmning av biologisk mångfald
 • Exploatering av stränderna kring Mälaren och även vattnet
 • Klimateffekter
Dessa miljöproblem och de risker de medför kommer att utredas noggrannare i den 
riskanalys/påverkansanalys som just nu genomförs.

Finns det andra viktiga 
miljöutmaningar som du ser det? 
Vilka är de i så fall?
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Lagstiftning och utredningar som berör vatten

Vattendirektivet 
I december 2000 trädde EU:s vattendirektiv5 i kraft. Två viktiga principer slås fast i 
direktivet: länderna ska arbeta på ett sätt i sin vattenförvaltning som utgår från av-
rinningsområden (naturens egna vattengränser) och inte från av människan införda 
administrativa gränser, för att åtgärda brister i vattenmiljö och vattenkvalitet. En an-
nan gemensam princip är det systematiska planeringsarbete som ska ske under 6-åriga 
förvaltningscykler, efterföljt av åtgärdsarbete. År 2004 infördes vattendirektivet i svensk 
lagstiftning genom bland annat vattenförvaltningsförordningen.   
 Vattendirektivet har påverkat vattenvårdsarbetet i Sverige en hel del. Det har bland 
annat lett till att Mälarens vattenvårdsförbund startade projektet ”Mälaren – en sjö för 
miljoner” för att hjälpa till att stötta kommunerna i Mälarens avrinningsområde med att 
genomföra de åtgärder som krävs för att nå målen i Vattenförvaltningens åtgärds-
program. 

Dricksvattenutredningen 2016
Dricksvattenutredningens6 övergripande uppgift har varit att gå igenom dricksvattenom-
rådet, från råvatten till tappkran för allmänt dricksvatten. Syftet har varit att identifiera 
nuvarande och potentiella utmaningar för en säker dricksvattenförsörjning på kort och 
lång sikt. Uppdraget betonar särskilt klimatförändringarnas betydelse och de krav på 
anpassningar och förändrade förhållningssätt som kan behövas för dricksvattenfrågorna. 

Miljöövervakningsutredningen 2019
Miljöövervakningstredningen7 har haft i uppdrag att göra en översyn av den svenska 
miljöövervakningen och föreslå dels en lämplig avgränsning i förhållande till närlig-
gande verksamheter, dels förändringar för att bättre möta framtida behov. Syftet med 
miljöövervakning är att följa tillståndet i miljön, upptäcka nya miljörisker och vara ett 
underlag för att bedöma arbetet för att nå Sveriges nationella miljökvalitetsmål. För 
miljöövervakningen i vatten är det nu särskilt intressant att koppla det till underlaget 
för statusklassning i vatten samt uppföljning av åtgärder. 

Vattenförvaltningsutredningen 2019
Vattenförvaltningsutredningen8 har bland annat haft i uppdrag att:
- föreslå hur organisationen bör vara utformad för att underlätta en effektiv, 
 samordnad, förankrad och ändamålsenlig förvaltning av yt- och grundvatten som  
 uppfyller ramdirektivets krav,
- föreslå hur finansieringen av de åtgärder som följer av åtgärdsprogrammen bäst kan  
 säkerställas, och
- lämna nödvändiga författningsförslag.

I vattenförvaltningsutredningen betonar man särskilt vikten av att fokusera på arbetet 
med åtgärder framöver för att uppnå målen. Det finns en möjlighet att vattenvårdsför-
bund och vattenråd kan komma att få en större roll i framtida arbete med åtgärder på 
lokal nivå.  

>>>

5 https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/eus-vattendirektiv.html 
6 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/04/sou-201632/ 
7 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/04/sou-201922/ 
8 https://www.regeringen.se/remisser/2020/02/remiss-sou-201966-betankade-av-vattenforvaltningsutredningen/ 

Finns det andra lagstiftningar 
och utredningar som är viktiga 
i vattenvårdsarbetet som du 
känner till?
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Hållbar utveckling - AGENDA 2030 - och Mälaren
År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller 
de 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. För 
att uppnå målen krävs det att både regeringar, privat sektor, civilsamhälle och medborg-
are samarbetar. Mälarens vattenvårdsförbund med sina olika medlemmar och omfattan-
de kontaktnät har en stor möjlighet att bidra till en hållbar utveckling i regionen. Ett 
flertal av de globala målen berör förbundets verksamhet men de tydligaste är Rent vatten 
och sanitet för alla (6), Hållbara städer (11) och Ekosystem och biologisk mångfald 
(15).

Mälarens vattenvårdsförbund
Historik och grunduppdrag 
Ursprunget till Mälarens vattenvårdsförbund 9, Mälarkommittén, bildades 1959. Det var 
ett samarbete mellan de fyra länsstyrelserna runt Mälaren samt länsstyrelsen i Örebro 
län. Uppgiften var bland annat att samordna och förbättra övervakningen av Mälarens 
vattenkvalitet. Dessutom skulle man arbeta med samhällsplanering för att identifiera 
vattenresursen och de anspråk vi har på den i första hand för transporter, som recipient 
och dricksvattentäkt samt för rekreation. 1965 påbörjades den omfattande Mälarunder-
sökningen, det övervakningsprogram som fortfarande pågår.
 I mitten av 1990-talet väcktes frågan om att bilda ett vattenvårdsförbund kring Mälaren 
för att få en bredare samverkan och representation i vattenvårdsarbetet kring Mälaren. 
1998 övergick Mälarkommittén till att bli Mälarens vattenvårdsförbund  i dess nuvarande 
form och sedan dess ingår samtliga strandnära Mälarkommuner i förbundet (23 st), de 
större vattenverken, viktiga branschorganisationer samt flera ideella föreningar. I stadgarna 
som antogs 1998 var huvudsyftena att:
- bedriva miljöövervakning i Mälaren
- få fram underlag för samhällsplanering
- bidra med information till allmänheten om miljötillståndet i Mälaren. 

Nuvarande verksamhet och roll 
En central roll för Mälarens vattenvårdsförbund är att vara en plattform för samverkan 
och kunskapsutbyte. Det är av stor betydelse då det är flera län och många kommuner 
inblandade. 
 I och med att vattenförvaltningen införlivades i svensk lagstiftning 2004 och att man 
började arbeta mer systematiskt och avrinningsområdesvis med åtgärder för att nå god 
vattenstatus, blev önskemålen allt starkare om att vattenvårdsförbundet med sin samlan-
de roll skulle bidra till att stötta och samordna åtgärdsarbetet. Projektet Mälaren – en sjö 
för miljoner drogs igång som en testpilot 2013. Därefter fattades beslutet på stämman 
2017 om att justera stadgarna för att även ta in arbete med åtgärder som en fast del av 
verksamheten inom förbundet, förutom de delar som fanns med sedan tidigare; mil-
jöövervakning, information och underlag för samhällsplanering. De aktuella stadgarna 
från 2017 finns här: www.malaren.org/vattenvardsforbundet/stadgar/ 9 www.malaren.org 
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Mälaren – en sjö för miljoner (MER)
Mälarens vattenvårdsförbund har sedan 2013 drivit Projektet Mälaren – en sjö för 
miljoner (MER)10. Projektet har haft till syfte att stötta kommunerna runt Mälaren i 
deras komplexa arbete med vattenfrågor sedan införandet av vattendirektivet. 
23 kommuner i Mälarens avrinningsområde är medlemmar i MER. 

Verksamhet 2013-2020
I starten ordnades många seminarier som var välbesökta. 2013-2014 hölls 10 seminarier 
som besöktes av sammanlagt 480 personer. Under 2015-2016 var det stort fokus på 
ansökan om LIFE IP Rich Waters. Efter två och ett halvt års intensivt arbete, lyckades 
vi få det stora EU-projektet LIFE IP Rich Waters i hamn och i januari satte projektet 
igång. Vattenmyndigheten/länsstyrelsen i Västmanland hade då tagit över samordningen 
och styrningen av LIFE IP-projektet och dess parter och delprojekt. Mälarens vatten-
vårdsförbund gick nu in i en ny fas som en av parterna och deltagare i två projekt. Ett 
av projekten tillhör MER och handlar om utveckling av nya projektansökningar för att 
få medel och möjligheter att växla upp pengar och kompetens till ytterligare åtgärder för 
bättre vatten i vårt distrikt. 2017 blev ett år med omstart i verksamheten inom MER 
med fokus på de medlemmar som inte ingår i LIFE IP. På grund av personalomsätt-
ning blev det ett tapp under 2018, men i januari 2019 hölls ett stort seminarium med 
ca 250 deltagare från över 40 kommuner. Under året hölls sedan flera seminarier och 
workshops om dagvatten, enligt önskemål. Under 2020 är det återigen fokus på projek-
tutveckling, att hitta former och finansiering för åtgärder. 

Resultat
Under 2013-2020 har hittills hållits 32 seminarier inom MER med totalt 1488 deltaga-
re. En vanlig avgift för ett liknande seminarium som hålls av annan part, kostar ca 6000 
kr/person. Det motsvarar då knappt 9 miljoner kronor i deltagaravgifter. 
 Projektet LIFE IP Rich Waters innebär i ekonomiskt bidrag att Mälarens vattenvårds-
förbund och projektet MER får ytterligare drygt 550 000 kr per år till verksamheten 
från EU mellan 2017 – 2024 för att genomföra de delprojekt vi deltar i. Totalt kom-
mer även de nio kommuner inom MER, som deltar i LIFE IP Rich Waters, att få 26,5 
miljoner kronor under åren 2017-2024 i EU-bidrag till åtgärder för bättre vatten. Hela 
projektet LIFE IP Rich Waters omfattar åtgärder för 300 miljoner kronor till vårt vat-
tendistrikt, varav ca hälften är bidrag från EU.
 Många av tjänstemännen som arbetar som vattenstrateger eller liknande inom kom-
munerna, är ofta ganska ensamma i sin roll och sätter stort värde på utbytet av kunskap, 
erfarenhet och kamratskap inom nätverken i MER. 
 Projektet löper ut i december 2021och Mälarens vattenvårdsförbund har gjort en ut-
värdering (se bilaga 1) för att få kunskap om hur MER har fungerat, vad i verksamheten 
som har varit ett stöd för kommunerna samt hur en ny version av MER skulle kunna se 
ut. Målgrupp för utvärderingen är i första hand i projektet engagerade tjänstemän och 
politiker från medlemskommunerna, men även medlemmarna i Mälarens vattenvårds-
förbund som inte är anslutna till MER har fått frågor via en enkät.

Sammanfattning av enkätresultat
WRS som fick uppdraget att göra utvärderingen drar slutsatserna att medlemmarna 
överlag har ett behov av stöd gällande vattenfrågor, dels i form av expertstöd men dels 
även i form av kunskapsutbyte kommuner emellan. Man önskar forum för att jämföra 
och utbyta erfarenheter då man ofta ställs inför likartade problem och då kan dra nytta 
av varandras tidigare erfarenheter. 
 Insatser arrangerade av MER för ökad kunskap och samverkan gällande kommuner-
nas vattenvårdsarbete har uppskattats och får ett bra betyg. Deltagarna har framför allt 
deltagit i seminarier, konferenser och fältbesök.
 När det kommer till MER:s påverkan i kommunerna anser drygt en tredjedel av de 
svarande att projektet har haft effekt på tagna beslut gällande vattenfrågor. En lika stor 
andel tycker även att projektet bidragit till förändringar i det praktiska arbetet. Intresset 
för fortsatt medlemskap i MER är mycket stort.

10 http://www.malaren.org/malaren-en-sjo-for-miljoner/ 
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Projektets värde 
Har deltagande i MER varit värt pengarna? 71 % av de svarande anser att deltagandet i 
MER varit värt de avgifter som kommunens medlemskap inneburit.

Skulle du vilja att din kommun fortsätter att satsa pengar i framtiden? 
Vi tolkar denna fråga som en fortsättning av den förra och då säger hela 93 % att de är 
intresserade av att deras kommun har en fortsatt medverkan i MER. Det framgår dock 
av någon kommentar att frågan inte är helt tydligt formulerad.

Ej svar 18 %

Nej 11 %

Ja 71 %

Ja 93 %

Ej svar 7 %

Övriga projekt inom Mälarens vattenvårdsförbund

Bekämpning av sjögull
MVVF har samordnat planering och finansiering av bekämpning av sjögull i Mälaren11 

samt är koordinerande i genomförandet, där Eskilstuna kommun är utförare av 
bekämpningen. Projektet beräknas pågå fram till minst 2024.  Samordningen sker i ett 
nätverk, där kommunekologer från de fyra berörda kommunerna och de två länsstyrel-
serna deltar tillsammans med projektledning och utförare. Det har varit ett framgångs-
rikt arbetssätt, där alla deltar med sin specifika kompetens. Medlemmarna ger draghjälp 
åt varandra att driva projektet, planera framåt och söka finansiering.

Åtgärdssamordnare i Sagån, LEVA pilotområde
MVVF har en åtgärdssamordnare mot övergödning i samarbete med Sagåns vattenråd. 
Detta är ett av Havs- och vattenmyndighetens 20 pilotområden för åtgärdssamordning 
i Sverige12. Sagån är ett av de Mälarmynnande vattendragen med högst halter av nä-
ringsämnen. Åtgärderna som kommer till stånd genom LEVA-projektet ska motverka 
övergödning, men utformas samtidigt med tanke på helheten (miljögifter, konnektivitet, 
biologisk mångfald, klimatanpassning och rekreation). Det har varit en framgångsfaktor 
att göra detta i samarbete med Sagåns vattenråd. Det vore en naturlig fortsättning att ut-
veckla och förstärka samarbete med övriga vattenråd i de Mälarmynnande vattendragen. 

11 http://www.malaren.org/projekt/sjogull/ 
12 https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/samverkansomraden/leva---lokalt-engagemang-for-vatten/levas-atgardsomraden.html 

>>>
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>>>
Resultat LIFE IP Rich waters – After-LIFE-plan?
Projektet LIFE IP Rich Waters, www.richwaters.se13, uppstod inom Mälaren – en sjö 
för miljoner och i samarbete med Vattenmyndigheten och 32 andra partners, söktes och 
beviljades projektet med start 2017. Projektets budget är 300 miljoner kronor, varav 
hälften utgörs av bidrag från EU. Det drivs nu från Vattenmyndigheten i Norra Öster-
sjöns distrikt/Länsstyrelsen i Västmanlands län och det omfattar fem teman:
- Minska övergödningen från jordbruk, avlopp och dagvatten
- Minska övergödningen från sjöbottnar
- Minska mängden miljögifter i våra vatten
-  Skapa fria vandringsvägar för fisk
-  Förbättra vattenplaneringen
Inom dessa fem teman utförs totalt 21 delprojekt och det kommer fram mycket intres-
santa resultat och demonstrationsåtgärder. Efter projektets slut är det viktigt att förvalta 
dessa kunskaper och att de sprids för att bidra till ”ringarna på vattnet” i form av fler 
och bättre åtgärder. Att hitta ett sätt att få kunskaperna att leva vidare på, är en sk ”Af-
ter LIFE-plan”. Här ser vi att MVVF skulle kunna spela en viktig roll i att ta hand om 
resultaten och förvalta dem, sprida och vidareförmedla informationen.   

SWOT-analys
För att bilda oss en uppfattning om förbundets styrkor och svagheter, gjorde vi i visions-
gruppen en SWOT-analys av förbundet under hösten 2019. En sammanfattning av 
den följer nedan. 

S=Styrkor (internt)
Mälarens vattenvårdsförbund är en trovärdig organisation som många är positivt 
inställda till. Vi arbetar med ett ansvarsområde som många tycker är viktigt.

Förbundet har många medlemmar med stor bredd bland medlemmarna och många 
starka medlemsorganisationer. Hos medlemmarna har vi stor samlad kompetens och vi 
finns på alla nivåer.

Vi har lyckats bra med finansiell uppväxling i flera projekt och har möjlighet att söka 
många olika typer av anslag, då vi har många olika typer av medlemmar, som till 
exempel både kommuner, länsstyrelser och samverkan med forskare på SLU. 

Vi har en driven styrelse och ett driftigt kansli med stor vilja att komma framåt. 
Vi har ett gott samarbete med många viktiga aktörer.
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W =Svagheter (internt)
Verksamheten spänner över många områden med förhållandevis lite personal. Önskemå-
len på verksamheten är många men då kansliet inte har så många anställda är det svårt 
att förmå att driva alla frågor fullt ut. Med liten personalstyrka saknas kompetens på 
kansliet i flera viktiga frågor. 

Det är svårt att höja medlemsavgifterna och förbundet saknar stabil finansiering som 
motsvarar önskemålen från medlemmarna.

Administrationen tar ibland förhållandevis mycket tid, och då får den utåtriktade verk-
samheten får stå tillbaka. Det kan ta en del tid att hinna med internkommunikationen 
med 52 medlemmar. 

Det är en sårbar organisation då kansliet är litet, vilket gör det personberoende. Förbun-
det har ingen ”egen” personal, då det är Länsstyrelsen i Västmanland som anställer och 
håller med personal.

Det finns intressekonflikter mellan olika medlemmar och även stora skillnader i med-
lemmarnas kapacitet. En del av de som drar stor nytta av Mälarens vatten finns inte i 
avrinningsområdet, och är därför inte medlemmar. Till exempel gäller det många kom-
muner som får sitt dricksvatten från Mälaren. 

Medlemmar kan även brista i kommunikation gentemot förbundet och inte dela med 
sig av data till exempel. 
Styrelsens ledamöter är osynliga som ambassadörer. Förbundet saknar målstyrning. 

O= Möjligheter (externt)
Vattenbristen lyfter vattenfrågan och det är stort fokus på dricksvattenresurser. Vatten är 
vårt viktigaste livsmedel och det är inte bara en miljöfråga utan även en beredskapsfråga. 
Även rekreation kring vatten är viktigt för många. Det tycks råda politisk konsensus om 
att vatten är viktigt, och det finns därmed en hel del statliga pengar för vattenåtgärder.  

Just nu pågår flera statliga utredningar som gäller vatten. 

Klimatåtgärder och vattenåtgärder går ofta hand i hand. Klimatfrågan ligger högt på 
agendan och det kan gynna vattenarbetet. Det finns en möjlighet för oss att bli en 
nationell förebild. 

Vi har nära till Life IP Rich Waters och Vattenmyndigheten.

Det finns andra vattenvårdsförbund och ideella organisationer med bra arbete och idéer 
att lära av. Det finns även stora sjöar utomlands som arbetar bra som vi kan lära av.  

Det finns många olika finansieringsmöjligheter som både forskningspengar, EU-pengar 
m.fl. Det finns intresse från andra kommuner att ansluta till förbundet och därmed 
möjlighet att växa. 

Media visar stort intresse när vi gör åtgärder och undersökningar. 

T=Hot (externt)
Det är lågkonjunktur och kommunerna har dålig ekonomi. Det blir svårare att konkur-
rera om resurserna. Risken finns att den statliga finansieringen minskar. 

Stor okunskap om betydelsen av friska ekosystem och även okunskap och lite forskning 
om kopplingen mellan hälsa och rent vatten.

Brist på arbetskraft med kompetens inom vattenfrågor. 

Enligt vattenförvaltningens förslag ska myndigheternas uppdrag förändras. Om det 
går igenom kan det innebära en risk för fördröjning av arbetet.

Fokus hamnar ibland på sådana problem som inte är de största.
Stämmer den här analysen tycker 
du? Något du vill lägga till eller 
ta bort?
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Förslag vision för Mälarens 
vattenvårdsförbund 2022-2027
Vara en mötesplats för samverkan och ömsesidigt utbyte och lärande 
mellan medlemmarna

- Detta är en kärnverksamhet inom förbundet, som bedrivs genom styrelsemöten, 
 arbetsgruppsmöten, årsstämma, Mälarseminarier, webbinarier m.m.
- Under kommande år utvecklas ämnesspecifika nätverk för till exempel miljögifter,  
 övergödning, invasiva arter, ekosystembaserad fiskförvaltning, jordbruk, sjöfart, 
klimatanpassning, dricksvatten och regional planering.

Vad gör vi idag?
Mälarens vattenvårdsförbund utgör idag en mötesplats för ömsesidigt utbyte och lärande 
mellan medlemmarna i flera sammanhang: styrelsemöten, arbetsgruppsmöten, grupper 
inom MER, årsstämman, Mälarseminariet m.fl. andra seminarier/webbinarier och 
träffar som arrangeras. 

Förslag verksamhet 2022-2027
Samverkan, utbyte och lärande mellan medlemmarna är en kärnverksamhet inom för-
bundet. Vi fortsätter med samma mötesplatser som tidigare, som till exempel nätverken 
för kommunernas vattensamordnare och vattenpolitiker, men vill också bygga vidare på 
detta och utveckla ytterligare, genom att starta upp flera ämnesspecifika nätverk.
 Medlemmarna har stor kompetens i sina organisationer. MVVF:s roll blir att driva 
nätverk för olika områden där medlemmarnas kompetens tas tillvara, samordnas. Erfa-
renhetsutbyte sker inom nätverken, vilket ökar medlemmarnas kompetens och ger en 
samlad, bättre styrka, 1+1=3! Det är en stor vinst att samordna kompetens och finansie-
ring hos våra olika medlemmar i gemensamma projekt för åtgärder i olika nätverk där vi 
kan stötta varandra på olika sätt. Idag drivs till exempel ett nätverk för bekämpning av 
sjögull vilket fungerar mycket bra. Även inom andra områden finns behov av nätverk för 
utbyte och samordning av kunskap, praktisk erfarenhet, finansiering av åtgärder, mil-
jöövervakning m.m. Nätverken är behovsstyrda och kan upphöra då problemet är löst.  
Några exempel på områden där nätverk runt Mälaren skulle göra stor nytta är:

- miljögifter
- övergödning
- mikroplaster
- invasiva arter
-  fisk och fiske
- jordbruk
- sjöfart
- klimatanpassning
-  dricksvatten
-  regional planering

Att driva nätverk på detta sätt är givande både för de enskilda medlemmarna och för 
helheten, men tar också viss tid i anspråk. Med dagens bemanning på kansliet ryms inte 
detta i någon större utsträckning. För att kunna driva ett nätverk på ett bra sätt inom ett 
visst område, bör man också ha en viss grad av sakkunskap.
 

Vilka typer av nätverk skulle 
du ha nytta av i ditt arbete?
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Stötta medlemmarna att nå målet god status i alla vattenförekomster till 2027 genom att:
- Samordna planering, finansiering och genomförande av åtgärder. Möjliggöra åtgärder  
 där samarbete inom hela avrinningsområdet är en förutsättning för framgång.
- Stötta med sakkunskap i planering och genomförande
- Stötta enskilda medlemmar med utredningar och projekteringar
- Hålla utbildningar och seminarier
- Kommunicera mera och sprida resultat och erfarenheter vidare för ett framgångsrikt  
 vattenarbete.
Samordningen sker främst i behovsstyrda nätverk/projektgrupper där medlemmarnas 
kunskaper och erfarenheter tas tillvara och får komplettera varandra. I vår roll som 
koordinator kan vi fungera som kunskapsbank och förmedla vidare information och 
kontakter för att sprida vidare kunskap om demonstrationsåtgärder och resultat av åt-
gärder. På så sätt bedrivs åtgärdsarbetet inom Mälarens avrinningsområde mer kostnads-
effektivt och med förbättrat resultat. 

Vad gör vi idag?
Vi samordnar planering, finansiering och genomförande av åtgärder inom projektet 
”Mälaren – en sjö för miljoner”. Ett viktigt nätverk är tjänstemannagruppen inom 
MER, som träffas regelbundet och utbyter erfarenheter och inspirerar till nya projekt 
och åtgärder. I denna grupp initierades ansökan till LIFE IP Rich Waters, som sedan 
genomfördes av MER. Läs mer om verksamheten inom MER på sid 10. 

Vi samordnar även bekämpning av sjögull i ett nätverk av de länsstyrelser/län och kom-
muner där sjögull växer, samordnar ansökan av olika medel samt sköter kommunikatio-
nen med Havs- och vattenmyndigheten. Hittills har det varit framgångsrikt. 

Vi har även en åtgärdssamordnare i Sagån avrinningsområde, som ett av Havs- och 
vattenmyndighetens pilotområden för åtgärdssamordning. En framgångsfaktor har varit 
just att samarbeta med Sagåns vattenråd. Samarbete och stöd till de tillrinnande vatten-
dragens vattenråd och vattenförbund är en viktig del i åtgärdsarbetet. 

Under flera år har Mälarens vattenvårdsförbund, framförallt genom projektet MER, 
ordnat seminarier och workshops kring aktuella ämnen som rör vattenvårdsåtgärder och 
miljöproblem i vatten. Dessa träffar har varit välbesökta och uppskattade. Under 2019 
blev också utbildningen ”Kommunernas roll i vattenförvaltningen”14 klar, i samarbete 
mellan MER och Vattenmyndigheten.

Idag kommunicerar vi och utbyter erfarenheter framförallt med medlemsorganisationerna.

Vi har sakkunskap inom miljökommunikation och miljöövervakning och allmänt om 
vatten, men har egentligen ingen tid att stötta enskilda medlemmar. 

Förslag verksamhet 2022-2027
- Samordna planering, finansiering och genomförande av åtgärder. Möjliggöra åtgärder 
där samarbete inom hela avrinningsområdet är en förutsättning för framgång.
Samordningen är tänkt att ske i nätverk/projektgrupper där medlemmarnas kunskaper 
och erfarenheter tas tillvara och får komplettera varandra. Vi bevarar och bygger vidare 
på de väl fungerande nätverk, som redan finns inom förbundets verksamhet idag. 
Åtgärdsarbetet vidgas till att omfatta alla medlemmar, kommuner och andra intressenter 
i Mälarens avrinningsområde, där det behövs och är relevant. 
Finansiering av projekt och åtgärder bör göras i ett helhetsperspektiv. Kommunerna och 
andra aktörer ska inte behöva vara beroende av tillfälliga utlysningar av medel utan kun-
na ha en helhetsbild av investeringar och prioriteringar så att de kan nyttja den interna 
budgeten och tillfälliga regionala och statliga utlysningar på mest effektiva sätt. Här kan 
MVVF spela en viktig roll genom att ha kunskap om olika aktörers förutsättningar samt 
de utlysningar av finansiering som finns på olika nivåer och stötta medlemmarna i pla-
nering av åtgärder.

- Stötta med sakkunskap i planering och genomförande
En samlad sakområdeskompetens inom kansliet gör att vi kan bedriva ett miljöarbete 
med helhetsperspektiv. Det är annars lätt att man riskerar att missa en viktig aspekt när 
man genomför åtgärder och bara inriktar sig ensidigt för att åtgärda några få problem. 

>>>

14  http://www.malaren.org/
malaren-en-sjo-for-miljoner/utbild-
ning-for-kommunpolitiker-och-tjanste-
personer/
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>>>
Allt hänger ihop. Inom nedanstående områden finns behov av mer specifik kompetens 
inom förbundet, för att svara bäst mot miljöproblemen och den påverkan som ger upp-
hov till problemen: 
• Miljögifter (till exempel TBT/båtbottenfärger, mikroplaster och PFAS)
• Fisk & konnektivitet
• Övergödning (intern och extern)
• Klimatanpassning (dagvatten, Mälarens reglering)
• Invasiva arter & biologisk mångfald
• Dricksvatten
• Sjöfart, fritidsbåtar, transport
• Jordbruk & livsmedelsförsörjning
• Regional planering (befolkningsutvecklingen)

Kompetenserna skulle med fördel kunna lånas in på viss arbetstid från de olika med-
lemsorganisationerna till att arbeta för förbundet. 

Det finns också ett uttalat önskemål av expertstöd och guidning från många som arbetar 
med vattenvård framförallt på kommunerna. Vatten spänner över så många områden 
att det är svårt att vara insatt i alla områden med nya rön. Det är svårt att veta vem man 
kan lita till att lyssna på. 

- Stötta enskilda medlemmar med utredningar och projekteringar
Kansliet kan stötta enskilda medlemmar med olika frågor inom vattenvård. Det enklaste 
sättet att finansiera möjligheten att göra detta är att medlemsorganisationen får låna in 
personal mot självkostnadspris per timme. Ett slags konsulthjälp till självkostnadspris. 
Personalen på kansliet kan hjälpa till med att åka ut och titta på plats, ge förslag på 
åtgärder och uppföljning, kunna räkna på dem och ge kostnadsförslag osv. På så sätt kan 
man nyttja kompetensen på kansliet lokalt. De områden som är aktuella för detta är:
• Utredningar
• Projektering av åtgärder
• Miljöövervakning och uppföljning

- Utbilda och hålla seminarier
Det finns ett stort behov av utbildning inom nya områden, där ny kunskap kommer 
fram. Samtidigt finns det också behov av en grundutbildning om vatten till nyanställda. 
Det är ganska stor omsättning på personal och många kommuner inrättar nya tjänster 
för till exempel vattensamordnare. För dessa vore det bra att ha en grundutbildning, 
som ges 1-2 gånger om året. Detta skulle underlätta introduktionen i vattenförvalt-
ningen och är något som MVVF skulle kunna erbjuda. Det ger också de nyanställda, 
förutom kunskaper, bra kontakter med dem på andra kommuner. För de som arbetar 
som vattensamordnare på kommunerna, spelar nätverket inom MER stor roll i deras 
yrkesutövning. Att vi håller utbildningar och seminarier i aktuella ämnen, är ett kost-
nadseffektivt sätt att göra detta, då det ofta är ganska dyrt att gå på de utbildningar och 
seminarier som hålls av andra. 

- Kommunicera mera och sprida resultat och erfarenheter vidare för ett 
framgångsrikt vattenarbete.
För att verksamheten och de resultat som uppnås ska göra nytta, behöver de kommuni-
ceras till alla intressenter och även allmänhet på det bra sätt. I vår roll som koordinator 
kan vi också fungera som kunskapsbank och förmedla vidare information och kontakter 
för att sprida vidare kunskap om demonstrationsåtgärder och resultat av åtgärder. Här 
vill vi till exempel ta vid efter att projektet LIFE IP Rich Waters har avslutats, med att 
hjälpa till att sprida de resultat och erfarenheter som har gjorts under åren.  

Vi behöver också ha strukturer för att prata med och ta in åsikter från allmänhet och 
övriga intressenter. Ett ökat fokus på nätverk och samverkan med fokus på kunskapsbyg-
gande kräver också kompetens kring hur dessa processer utformas för att bli så effektiva 
som möjligt. 

Vilka specialistkunskaper skulle 
du önska att det fanns på 
MVVF:s kansli?

Är detta något som er medlems - 
organisation skulle ha nytta av? 
Till vilken typ av uppdrag i så fall?

Vilket behov av utbildning finns 
inom din organisation? Vad ser du 
behov av att andra skulle behöva 
utbildas i?
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Vilka parter tycker du vi framförallt 
behöver kommunicera mer med? 
I vilka frågor tror du att allmänheten 
har ett stort intresse?

Förbereda oss för att hantera kommande miljöutmaningar för Mälaren 
tillsammans genom:
-  framåtsyftande undersökningar 
- samordning och planering av förebyggande åtgärder

Vad gör vi idag?
Att blicka framåt för att förebygga kommande utmaningar, har inte varit en uttalad del i 
verksamheten. Vi har under 2020 börjat komma in på detta, dels genom att börja arbeta 
med projektutveckling inom klimatanpassning, som också går hand i hand med många 
vattenvårdsåtgärder, samt att vi har sökt pengar från FORMAS för ett större forsknings-
projekt om Mälarens framtida utmaningar. 

Förslag verksamhet 2022-2027
Att arbeta förebyggande är oftast ett bra sätt att hantera stora förändringar. Vi står nu 
inför flera större förändringar, som kommer att påverka Mälaren och dess tillrinnande 
vattendrag. Befolkningsökning, ökad livsmedelsproduktion och ett förändrat klimat. 
Det är svårt att säga hur detta kommer att påverka och hur vi bäst ska förebygga eventu-
ella kommande problem. 

Mälarens vattenvårdsförbund har ett gott samarbete med bland annat Sveriges Lant-
bruksuniversitet (SLU), och genom dem har vi goda möjligheter att få hjälp med 
prognoser för framtida tillstånd och påverkan. Utifrån detta kan vi tillsammans arbeta 
gemensamt med att samordna och planera för förebyggande åtgärder. 

Fortsätta att bedriva miljöövervakning i Mälaren samt utveckla den genom: 
- Samordning av mätningar och resultat inom hela avrinningsområdet
- Nya metoder för miljöövervakning främst för uppföljning av åtgärdernas effekt
- Förbättra spridningen av resultaten till intressenter, beslutsfattare och allmänhet 
Detta ger oss en djupare förståelse för vad som händer på vattnets väg i tillrinnande 
vattendrag och i Mälaren och hur de akvatiska ekosystemen i Mälarens avrinnings-
område mår.

Vilka miljöutmaningar är viktigast 
för din organisation 
att hantera framöver?

>>>

Syftet är att genom en bättre kommunikation med olika parter ge dem en bättre förstå-
else för de åtgärder som behövs göras. Den andra sidan av myntet kommunikation är att 
förbundet måste lyssna, och genom att lyssna kommer vi att förstå vad allmänhet och 
andra intressenter har för intressen och behov. För att vara relevanta måste vi ha en aktiv 
kommunikation med de aktörer som påverkar Mälaren. Om verksamheten ökar, behö-
ver också de resurser som läggs på kommunikation och information inom förbundet att 
öka.

212



18

>>>

Förslag verksamhet 2022-2027
Den nationella miljöövervakningen har länge varit basen i Mälarens vattenvårdsför-
bunds verksamhet, och bör fortgå i samma form, med samordning tillsammans med 
Vänern och Vättern samt vidareutveckling av de områden där behov uppstår av ytterli-
gare undersökningar, i och med att nya miljöproblem uppstår. 

Med hjälp av provtagning och analyser kan man uppskatta statusen enligt vattendirekti-
vet hos de olika vattenförekomsterna i Mälaren (32 st) samt följa trender i förändringen 
av ekosystemet. Data från övervakningen används även till att följa måluppfyllelsen av 
de nationella miljömålen, samt att de också används till internationell rapportering.

Många kommuner runt Mälaren och vattenvårdsförbund i tillrinnande vattendrag,
uttrycker behov av hjälp med att utforma bra provtagningsprogram, samt hjälp/samord-
ning av upphandling, provtagning och tolkning av resultat. Detta stöd vill vi utveckla.

Det finns även behov av att hitta bra metoder för att följa upp åtgärdernas effektivitet. 
Ett exempel på sådan övervakning är sensorer, som registrerar mätvärden kontinuerligt 
och kan läsas av via internetuppkoppling. 

Data ger också upplysningar om vad som är problemen på olika platser, om utveckling-
en går mot bättre eller sämre vattenkvalitet, om den biologiska mångfalden ökar eller 
minskar och livet i vattnet frodas eller dör ut. Det är viktigt att resultaten sprids till de 
som har nytta av dem. Det är också en viktig pusselbit i att få rätt åtgärder att finansie-
ras och genomföras.

När det gäller överföringen av resultaten från miljöövervakningen till intressenter, be-
slutsfattare och allmänhet, finns det behov av utveckling. 

Bli en gemensam röst för förbundets medlemmar gentemot relevanta 
sektorsmyndigheter genom att:
- Framföra våra gemensamma behov och önskemål
- Omvänt fungera som en kommunikationskanal från dem till oss
Det gäller till exempel Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Naturvårdsver-
ket, Näringsdepartementet och Miljödepartementet m.fl, men även regionala myndig-
heter som Vattenmyndigheten och Länsstyrelserna.

Vad har er organisation för behov 
av miljöövervakning och vilket stöd i 
miljöövervakningen skulle 
ni behöva?

Vad gör vi idag?
Mälarövervakningen ingår tillsammans med Vänerns och Vätterns miljöövervakning i 
den nationella miljöövervakningen, delprogrammet Stora Sjöarna, inom programom-
råde Sötvatten. Den nationella miljöövervakningen styrs och samordnas via Havs- och 
vattenmyndigheten. Se https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/miljoover-
vakning/miljoovervakningens-programomrade-sotvatten/delprogram-stora-sjoarna.html

De provtagningar som sker görs både i vatten, sediment och biota (fisk m.m.). De mo-
ment som ingår är: vattenkemi, växt- och djurplankton, bottenfauna, fisk, miljögifter, 
sjöfågel, vegetation och klimat. Sedan 2018 har vi en överenskommelse om forskning 
och utveckling av miljöövervakningen i Mälaren med SLU, som utför flera delar av mil-
jöövervakningen i Mälaren. Läs mer om detta på SLU:s sida ”Fokus på Mälaren”15.

Detta är grunden för miljöövervakningen i Mälaren, som till stora delar har pågått sedan 
1965. Tillsammans med Vänern och Vättern utvecklar vi ständigt miljöövervakningen, 
för att följa pågående miljöproblem och fånga upp nya. Till exempel har vi nyligen lagt 
till övervakning för att närmare följa klimatförändringen. En metod för att följa upp 
mikroplaster håller även på att utvecklas för de stora sjöarna i samarbete med Örebro 
universitet. Under 2020 kommer vi tillsammans att göra en översyn av övervakningen 
av miljögifter, som behöver utvecklas ytterligare. Ett annat exempel på utveckling är 
CyanoAlert, en ny varningstjänst för algblomningar, som vi nu är med och provar 2020-
2021.

Ett sätt att förbättra spridningen av miljöövervakningen, vad som pågår och resultaten, 
är de webbinarier som SLU håller tillsammans med oss flera gånger om året. Där är alla 
medlemmar välkomna att lyssna. 

15 https://www.slu.se/institutioner/
vatten-miljo/forskning/forskningsprojekt/
alla-forskningsprojekt/fokus-pa-malaren/
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Vilket är Mälarens största 
värde för dig? 

Tidsplan
Att få igång alla delar av verksamheten behöver inte ske på en gång, utan kan med fördel 
ske stegvis. Att till exempel ta vid och sprida resultaten efter LIFE IP Rich Waters, blir 
aktuellt först 2024. Men med tanke på att god status ska uppnås 2027, är det ändå vik-
tigt att åtgärdsarbetet kommer igång i större skala ganska snabbt. Här kan MVVF fylla 
en viktig roll i samordningen.

Vilka delar tycker du är viktigast att 
de kommer igång tidigt? Vad kan 
vänta till senare?

>>>

Vad gör vi idag?
En roll som Mälarens vattenvårdsförbund har tagit i viss utsträckning, är att fungera 
som talesperson för medlemmarna i gemensamma frågor gentemot Havs- och vatten-
myndigheten, Naturvårdsverket och Miljödepartementet, samt Vattenmyndigheten i 
Norra Östersjön.

Förslag verksamhet 2022-2027
Den rollen skulle vi med fördel kunna utveckla för att lyfta de frågor som rör vattenvård 
och skydd av sötvatten, som nu har kommit lite i skymundan i det fokus på havet som 
råder. Vi skulle också ytterligare kunna bidra med att ge inspel till dessa myndigheter 
om vilken typ av statlig finansiering för vattenvårdsåtgärder som vi ser att det finns be-
hov av. Vi fungerar också gärna omvänt som en kanal för de nationella myndigheterna 
till medlemmarna för att kommunicera de behov som finns av åtgärder nationellt. För 
nationella myndigheter är det av intresse att kunna kommunicera med en större grupp/
region i olika frågor, och där fyller vi en funktion.

Kommunicera Mälarens värde och nytta för att medvetandegöra oss alla:
Både allmänhet, intressenter och beslutsfattare behöver förstå vilken tillgång Mälaren 
är, så att vi värdesätter det ovärderliga Mälaren ger oss utan kostnad.

Vad gör vi idag?
Mälarens vattenvårdsförbund har inte arbetat med att lyfta Mälarens värde och vilken 
resurs det är fram tills nu.

Förslag verksamhet 2022-2027
Att göra detta är en viktig del för att förståelsen för åtgärderna för att förbättra och 
bevara Mälarens vattenkvalitet ska bli allmänt accepterade och en viktig pusselbit för 
att öka motivationen. Detta kan till exempel göras genom en bättre kartläggning av 
de ekosystemtjänster som vattnet ger oss och hur de bidrar till hälsa, ekonomi och 
biologisk mångfald i Mälardalen. Mälarens värde behöver kommuniceras i större 
utsträckning framförallt till beslutsfattare, men även till allmänheten. 
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Dessutom får vi ett bidrag från EU, genom LIFE IP Rich Waters, till miljöövervakning-
en (miljögifter) om 130 000 kr per år 2017-2024, samt ett bidrag till verksamheten med 
projektutveckling inom MER med 410 000 kr per år 2017-2021, samt 830 000 kr per 
år 2022-2023 och 420 000 kr 2024. 

Under åren 2019-2020, med trolig förlängning t.o.m. 2021, har vi även ett bidrag från 
Havs- och vattenmyndigheten på ca 850 000 kr/år för åtgärdssamordnaren i Sagån/
Mälaren. Vi får även ett årligt bidrag på 700 000 kr/år för den nationella miljöövervak-
ningen från HaV.

(År 2019-2020 har vi tillsammans med flera parter runt västra Mälaren, sökt och 
beviljats 1,5 miljoner per år för bekämpning av sjögull i Mälaren, men det bidraget 
går via Länsstyrelsen till kommunerna) 

Detta innebär att våra kända intäkter ser ut så här från 2020 till och med 2027:

År  2020 2022 2024 2026

  4,7 4,0 2,7 2,3

20

Finansieringsförslag och kostnadsberäkningar
Finansiering kan ske på flera sätt, genom:
• Ökad ordinarie medfinansiering från medlemmarna
• Tillkommande nya medlemmar
• Ökade statliga bidrag
• Medfinansiering i form av arbetstid från vissa medlemmar
• Söka projektpengar, tex LOVA, LIFE m.m.
• Andra former?

En kombination av dessa olika former är antagligen att föredra.
 
I dagsläget får vi in medlemsavgifter från 53 medlemsorganisationer som består av de 
4 länsstyrelserna och de 23 strandnära kommunerna runt Mälaren, 3 regioner, 4 större 
företag, de 3 största vattenproducenterna, 6 vattenorganisationer, 2 nationella myndig-
heter, samt 8 ideella organisationer. 2020 är medlemsavgifterna 1,5 miljon kronor och 
räknas upp med index K84 varje år (ca 2%).

Vi får i dagsläget också in medfinansiering från MER-kommunerna (varav 8 är strand-
nära kommuner, och således även medlemmar i MVVF, och 15 är kommuner från övri-
ga avrinningsområdet till Mälaren, dvs ej medlemmar i MVVF). Den medfinansiering-
en uppgår till ca 1,15 miljoner per år, fram till och med 2021. 

I detta ingår en oförändrad medlemsbas och det är inräknat en ungefärlig indexuppräk-
ning med 2% per år, samt att medfinansiering för MER endast beslutad fram tom 2021. 
Medfinansiering från EU till C4 är beräknad till 100% under fas 3, alltså 2022-2024.
 Med ett utökat kompetenscenter där vi har kompetenser för miljögifter, fisk och 
konnektivitet, övergödning, invasiva arter och biologisk mångfald, dricksvatten, sjöfart, 
jordbruk och livsmedelsförsörjning och regional planering på 20% tjänst vardera, en 
klimatanpassare, en åtgärdssamordnare, en projektutvecklare och en kommunikatör på 
vardera 50% samt miljöövervakning och administration i oförändrad omfattning jäm-
fört med idag, så skulle kostnaden landa på ca 5,1 miljoner kronor per år. 
Detta är bara ett exempel för att rama in storleksordningen.
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Breddad representation och medlemskap
Då vi enligt vattendirektivet ska utgå från avrinningsområdena i vattenarbetet, blir det 
än mer aktuellt att se hela Mälarens avrinningsområde som vårt verksamhetsområde. 
Det ligger också ett stort tryck på olika organisationer i förslaget till kommande åtgärds-
program enligt vattendirektivet, som gör att det är nog så viktigt att samverka kring 
olika åtgärder. Här bedömer styrelsen att Mälarens vattenvårdsförbund har en viktig 
samordnande roll att spela. 

Eventuellt namnbyte
För att medlemmar i högre upp i avrinningsområdet ska känna igen sig, kanske vi behö-
ver byta namn? Från Mälarens vattenvårdsförbund till exempelvis Mälardalens vatten-
vårdsförbund?

Vilka andra kan vara viktiga att
 ha med som medlemmar?

Vad tycker du? Har du annat förslag 
på namn? Eller ska vi behålla det 
gamla namnet?

Process för visionsarbetet under 
2020-2021
Detta förslag går nu ut till alla medlemmar på remiss. Vi skickar även förslaget till andra 
kommuner i avrinningsområdet/som tar dricksvatten från Mälaren eftersom förslaget 
innebär en möjlighet för dessa kommuner att bli medlemmar. Vi vill ha in synpunkter 
på förslaget senast den 31 mars 2021. Efter remissen arbetas ett slutgiltigt förslag fram 
för utskick innan årsstämman den 21 maj 2021. Vid årsstämman fattas sedan beslut om 
visionen för verksamheten 2022-2027, så att den kan börja gälla från och med årsskiftet 
2021/2022.

21
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Tidslinje visionsarbetet

sep 2020 okt novokt dec maj apr 2021dec maj 

Tidslinje visionsarbetet
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EGNA ANTECKNINGAR
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MÅLET FÖR VÅRT ARBETE ÄR RENT VAT TEN OCH FRISKA EKOSYSTEM 

I MÄLAREN OCH DESS TILLRINNANDE VAT TENDRAG
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FÖRSLAG TILL ORGANISATION OCH FINANSIERING AV MÄLARENS 
VATTENVÅRDSFÖRBUND FRÅN 2022 OCH FRAMÅT 

Under 2019 och 2020 har styrelsen tillsammans med medlemmarna i Mälarens 
vattenvårdsförbund (MVVF) arbetat fram en vision för Mälarens vattenvårdsförbunds 
verksamhet 2022-2027. För att konkretisera visionsförslaget har styrelsen även arbetat fram 
ett förslag till organisation och finansiering av Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhet 
från 2022. Förslaget finns att läsa nedan. Visionen finns att läsa i separat dokument.  

 
BAKGR U ND  

 
Önskvärda specialistkompetenser och nätverk inom Mälarens vattenvårdsförbund 
Vid analysen av behovet av specialistkompetenser och nätverk, har vi utgått från de 
ekosystemtjänster som medlemmarna anser viktigast att skydda och de miljöproblem som 
anses utgöra de största hoten mot Mälaren och övriga vattendrag i tillrinningsområdet (se 
bild 9 och 14 i  http://media.malaren.org/2020/10/200918-MVVF-Visionsmöte-
20200918-inkl-menti.pdf . Behovet har även diskuterats under arbetsgruppsmötena om 
visionen under hösten. Styrelsen har därefter landat i det förslag som följer nedan. 
 
 

FÖR S LAG OR G AN ISA T ION  MV VF FR ÅN 2 0 2 2  
 

Nätverk/specialister inom följande områden, omfattning ca 20% av en heltidstjänst: 
Miljögifter 
Övergödning 
Dricksvatten 
Regional planering 
Invasiva arter & biologisk mångfald 
Kommunnätverk 
Jordbruk & livsmedelsförsörjning 
 
Åtgärdsarbete, omfattning ca 50-100% tjänst: 
Klimatanpassning 
Projektutveckling/söka finansiering  
Ekosystembaserad fiskförvaltning /konnektivitet  
Vattenvårdskonsult för enskilda uppdrag  
Åtgärdssamordning vattenråd  
 
Miljöövervakning 
Utförande av provtagning, analys och rapporter  
Handläggning av miljöövervakningsprogrammet  
 
Administration 
Kommunikation och media, samordning av medlemmarnas kommunikation 
Administration, ekonomi och verksamhetsledning 
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Ursprungligen fanns det förslag på att arbeta i nätverk kring sjöfarten, men det 
nedprioriterades och finns därför inte med i det nuvarande organisationsförslaget. 
 
 

BER ÄK NI NG AV KO ST NAD ER  OCH  B IDR AG  

I beräkningen av kostnaderna har vi utgått från en schablonkostnad på 900 000 kr för en 
heltidstjänst per år.  

 
Tabell 1. Förslag på organisation för MVVF och beräknad kostnad från 2022 

 
För flera av verksamheterna har vi redan sökt eller planerar att söka bidragsmedel, se 
tabell 2 nedan. Vi har medel beviljade för både klimatanpassning och projektutveckling 
fram tom 2022 respektive 2023 från EU med 50% medfinansiering. Vi får också ett årligt 
bidrag från Havs- och vattenmyndigheten på 730 000 kr för den nationella 
miljöövervakningen.  
Vi har sökt bidrag för åtgärdssamordningen av vattenråd från LOVA för åren 2022-2024. 
För detta kan vi få 80% finansiering och behöver då bara bidra med 20% medfinansiering 
själva. För samordnare av ekosystembaserad fiskförvaltning planerar vi att söka medel, då 
troligtvis med 100% bidrag.  

 
Tabell 2, Beräknade bidrag till MVVF från 2022 
 
 

Verksamhetstyp Kompetensområde

Förslag 

arbetstid Beräknad kostnad (kr)

Nätverk Miljögifter Hanteras av länsstyrelserna

Nätverk Övergödning (intern och extern) 20% 180 000

Nätverk Dricksvatten Hanteras av dricksvattenproducenterna

Nätverk Regional planering (befolkningsutvecklingen) 20% 180 000

Nätverk Invasiva arter & biologisk mångfald 20% 180 000

Nätverk Kommunnätverk 20% 180 000

Nätverk Fisk, konnektivitet, ekosystembaserad fiskförvaltning 50% 450 000

Nätverk Jordbruk & livsmedelsförsörjning 20% 180 000

Åtgärdsgenomförande Klimatanpassning (dagvatten, Mälarens reglering) 50% 450 000

Åtgärdsgenomförande Projektutveckling/söka finansiering 50% 450 000

Åtgärdsgenomförande Åtgärdssamordning vattenråd 100% 900 000

Åtgärdsgenomförande Vattenvårdskonsult för uppdrag 50% 450 000

Miljöövervakning Miljöövervakning, undersökningskostnader (provtagning, analyser m.m) 1 400 000

Miljöövervakning Personalkostnad 20% 180000

Kommunikation Kommunikation & media, samordning av medlemmarnas kommunikation 50% 450000

Administration & ledning Administration, ekonomi & verksamhetsledning 60% 540000

Summa 530% 6 170 000

Kompetensområde

Förslag 

arbetstid

Beräknad 

kostnad kr Bidragsgivare Bidrag kr

Miljögifter

Övergödning (intern och extern)

Dricksvatten

Regional planering (befolkningsutvecklingen)

Invasiva arter & biologisk mångfald

Kommunnätverk

Fisk, konnektivitet, ekosystembaserad fiskförvaltning 50% 450 000 HaV, 100% 450 000

Jordbruk & livsmedelsförsörjning 20% 180 000 LOVA, 80% 144 000

Klimatanpassning (dagvatten, Mälarens reglering) 50% 450 000 EU, 100% tom 2022 450 000

Projektutveckling/söka finansiering 50% 450 000 EU, 100% till 2023 450 000

Åtgärdssamordning vattenråd 100% 900 000 LOVA, 80% 720 000

Vattenvårdskonsult för uppdrag 50% 450 000 Uppdragsfinansierat 450 000

Miljöövervakning, undersökningskostnader (provtagning, analyser m.m) 1 400 000 HaV, 50% 730000

Personalkostnad

Kommunikation & media, samordning av medlemmarnas kommunikation

Administration, ekonomi & verksamhetsledning

Summa bidrag: 3 394 000

Grön överstrykning: beviljade medel Summa beviljade bidrag: 1 630 000

Gul överstrykning: ansökta/troliga men ännu ej beviljade medel Summa ansökta/troliga bidrag: 1 764 000
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Med dessa bidrag kan kostnaderna för MVVF verksamhet beräknas se ut ungefär så här för 
2022-2024: 
 

 
Tabell 3, Beräknade kostnader för MVVF från 2022 till 2024. 
 

 
 
 
 

STYR EL SE NS FÖR SLAG T I LL MED FI NAN SI ER I NG FR ÅN MED LE MMAR NA FR Å N 2 0 2 2  
 

 
 

Medlemstyp Förslag medlemsavgift 

Strandnära kommun, helt inom ARO 1,25 kr/invånare 

Strandnära kommun, ej helt inom ARO 1 kr/invånare 

Granne med strandnära kommun 25 000 kr 

Kommun längre bort i ARO 15 000 kr 

Dricksvattenkommun, ej inom ARO 25 000 kr 

  

Minimiavgift strandnära kommun 35 000 kr 

Maximiavgift strandnära kommun 500 000 kr 

  

Länsstyrelser 76 500 kr 

Regioner 51 000 kr 

Övriga myndigheter 11 250 kr 

Företag/branchorganisationer/vattenverk 11 250 kr 

Idella organisationer 1 000 kr 
Tabell 4, Förslag till medfinansiering från medlemmarna i MVVF från 2022. 
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NU VAR AND E M EDF INA NS IER ING FR ÅN M EDL EM M AR NA I  F ÖR BU ND ET  
 

Medlemstyp Medlemsavgift MVVF Medfinansiering MER 

Strandnära kommun, helt inom ARO 0,55 kr/invånare 1 kr/invånare 

Strandnära kommun, ej helt inom ARO 0,55 kr/invånare 1 kr/invånare inom ARO 

Granne med strandnära kommun 0,55 kr/invånare 1 kr/invånare inom ARO 

Kommun längre bort i ARO 0,55 kr/invånare 1 kr/invånare inom ARO 

Dricksvattenkommun, ej inom ARO 0,55 kr/invånare     - 

   

Minimiavgift strandnära kommun 22 500 kr     - 

Maximiavgift strandnära kommun 112 000 kr 350 000 kr 

   

Länsstyrelser 76 500 kr     - 

Regioner 51 000 kr     - 

Övriga myndigheter 11 250 kr     - 

Företag/branchorganisationer/vattenverk 11 250 kr     - 

Idella organisationer 1 000 kr     - 
Tabell 5, Nuvarande medfinansiering från medlemmarna i MVVF samt medfinansiering till MER. 

 

 
 
SK IL LNAD ME LLA N NU VA R ANDE F INA NS IER IN G OC H  NY FÖR E SL AGE N F INA NS IER ING FR ÅN 2 0 2 2  

 

Medlemstyp Nuvarande medfinansiering Förslag medlemsavgift 

Strandnära kommun, med i MER 1,55 kr/invånare 1,25 kr/invånare 

Strandnära kommun, ej med i MER 0,55 kr/invånare 1,25 kr/invånare 

Övriga kommuner, med i MER 1 kr/invånare 15 000 - 20 000 kr 

   

Minimiavgift strandnära kommun 22 500 kr 35 000 kr 

Maximiavgift strandnära kommun 462 000 kr 500 000 kr 

   

Länsstyrelser 76 500 kr 76 500 kr 

Regioner 51 000 kr 51 000 kr 

Övriga myndigheter 11 250 kr 11 250 kr 

Företag/branchorganisationer/vattenverk 11 250 kr 11 250 kr 

Ideella organisationer 1 000 kr 1 000 kr 
Tabell 6, Skillnad mellan nuvarande medfinansiering till MVVF samt föreslagen medfinansiering från 2022. 
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BU DGE T NY TT FÖR SLAG KAN SL I  2 0 2 2 -2 0 2 4  

Budgeten bygger på att:  
- De bidrag vi räknat med beviljas/kvarstår. 
- Samtliga som är med i MER och medlemmar i MVVF ingår som medlemmar från 2022. 

 

 2022 2023 2024 

Bidrag 3 394 000 2 944 000 2 494 000 

Medlemsavgifter, nytt förslag, medlemmar idag 2 904 945 2 904 945 2 904 945 

Summa intäkter nytt förslag 6 298 945 5 848 945 5 398 945 

    

Summa kostnader nytt förslag 6 170 000 6 170 000 6 170 000 

    

Skillnad 128 945 -321 055 -771 055 
Tabell 7, Budgetberäkning nytt förslag kansli och medfinansiering 2022-2024. 

 
Budgeten innebär att vi får arbeta med att söka ytterligare projektmedel och värva fler 
medlemmar för att täcka kostnaderna från 2024 och framåt. 
 

 

Indexuppräkning 
Medlemsavgifterna indexuppräknas fortsatt varje år med index K84. 
 
Hur genomförs förändringen?  
Styrelsen föreslår att de medlemmar som får en större höjning av den totala 
medfinansieringen genomför förändringen stegvis med en viss procentandel per år tills de 
kommit upp i full avgift. Övriga medlemmar betalar enligt nya avgiften direkt från och med 
2022.   
 
Förslaget till ny medfinansiering för både befintliga och tänkta nya medlemmar visas i 
tabell 8 på nästa sida.  
 
Process för beslut 
Detta förslag går nu ut till alla medlemmar på remiss. Vi skickar även förslaget till andra 
kommuner i avrinningsområdet/som tar dricksvatten från Mälaren eftersom förslaget 
innebär en möjlighet för dessa kommuner att bli medlemmar.  
 
Vi vill ha in synpunkter på förslaget senast den 31 mars 2021. Efter remissen arbetas ett 
slutgiltigt förslag fram för utskick innan årsstämman den 21 maj 2021. Vid årsstämman 
fattas sedan beslut om organisation och finansiering för verksamheten 2022-2027, så att 
den kan börja gälla från och med årsskiftet 2021/2022. 
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Tabell 8, Nuvarande medfinansiering och förslag till ny medfinansiering för MVVF från 2022. 

 

Organisation Organisation Typ av kommun Inom/utom ARO Avgift 

MVVF 

2020

Avgift 

MER 

2020

Betalar idag totalt Nytt förslag 

ARBOGA Kommun Granne strandnära Inom ARO 0 0 0 25 000

BOTKYRKA Kommun Strandnära Inom ARO 52 000 0 52 000 114 539

EKERÖ Kommun Strandnära Inom ARO 22 500 0 22 500 34 615

ENKÖPING Kommun Strandnära Inom ARO 25 500 40 000 65 500 54 591

ESKILSTUNA Kommun Strandnära Inom ARO 59 000 98 000 157 000 130 770

FAGERSTA Kommun Längre bort Inom ARO 0 13 000 13 000 15 000

HALLSBERG Kommun Längre bort Inom ARO 0 0 0 15 000

HALLSTAHAMMAR Kommun Strandnära Inom ARO 22 500 15 000 37 500 35 000

HEBY Kommun Granne strandnära Inom ARO 0 6 000 6 000 25 000

HUDDINGE Kommun Strandnära Inom ARO men ej helt 61 000 0 61 000 109 523

HÅBO Kommun Strandnära Inom ARO 22 500 20 000 42 500 35 000

JÄRFÄLLA Kommun Strandnära Inom ARO 43 000 0 43 000 95 069

KATRINEHOLM Kommun Granne strandnära Inom ARO 0 0 0 25 000

KNIVSTA Kommun Strandnära Inom ARO 22 500 0 22 500 35 000

KUMLA Kommun Längre bort Inom ARO 0 0 0 15 000

KUNGSÖR Kommun Strandnära Inom ARO 22 500 8 000 30 500 35 000

KÖPING Kommun Strandnära Inom ARO 22 500 25 000 47 500 35 000

LAXÅ Kommun Längre bort Inom ARO 0 0 0 15 000

LEKEBERG Kommun Längre bort Inom ARO 0 0 0 15 000

LINDESBERG Kommun Granne strandnära Inom ARO 0 0 0 25 000

LJUSNARSBERG Kommun Längre bort Inom ARO 0 0 0 15 000

LUDVIKA Kommun Längre bort Inom ARO 0 0 0 15 000

NORA Kommun Längre bort Inom ARO 0 0 0 15 000

NORBERG Kommun Längre bort Inom ARO 0 6 000 6 000 15 000

NORRTÄLJE Kommun Granne strandnära Inom ARO 0 0 0 25 000

NYKVARN Kommun Strandnära Inom ARO 22 500 9 000 31 500 35 000

SALA Kommun Granne strandnära Inom ARO 0 20 000 20 000 25 000

SALEM Kommun Strandnära Inom ARO 22 500 0 22 500 35 000

SIGTUNA Kommun Strandnära Inom ARO 26 500 0 26 500 58 728

SKINNSKATTEBERG Kommun Granne strandnära Inom ARO 0 0 0 25 000

SMEDJEBACKEN Kommun Längre bort Inom ARO 0 11 000 11 000 15 000

SOLLENTUNA Kommun Granne strandnära Inom ARO 0 25 000 25 000 25 000

SOLNA Kommun Strandnära Inom ARO men ej helt 45 000 0 45 000 79 834

STOCKHOLM Kommun Strandnära Inom ARO men ej helt 112 000 350 000 462 000 500 000

STRÄNGNÄS Kommun Strandnära Inom ARO 22 500 33 000 55 500 43 671

SUNDBYBERG Kommun Strandnära Inom ARO 28 500 18 000 46 500 49 105

SURAHAMMAR Kommun Granne strandnära Inom ARO 0 0 0 25 000

SÖDERTÄLJE Kommun Strandnära Inom ARO men ej helt 53 000 34 000 87 000 95 834

TIERP Kommun Granne strandnära Inom ARO 0 0 0 25 000

TÄBY Kommun Granne strandnära Inom ARO 0 18 000 18 000 25 000

UPPLANDS-BRO Kommun Strandnära Inom ARO 22 500 24 000 46 500 34 309

UPPLANDS VÄSBY Kommun Strandnära Inom ARO 25 500 40 000 65 500 55 616

UPPSALA Kommun Strandnära Inom ARO 112 000 198 000 310 000 274 119

VALLENTUNA Kommun Granne strandnära Inom ARO 0 0 0 25 000

VÄSTERÅS Kommun Strandnära Inom ARO 84 500 140 000 224 500 187 373

ÖREBRO Kommun Längre bort Inom ARO 0 0 0 15 000

ÖSTHAMMAR Kommun Granne strandnära Inom ARO 0 3 000 3 000 25 000

Region Uppsala Region Övrigt Inom ARO 51 000 0 51 000 51 000

Region Västmanland Region Övrigt Inom ARO 51 000 0 51 000 51 000

Region Stockholm Region Övrigt Inom ARO 51 000 0 51 000 51 000

Länsstyrelsen i Stockholms län   Länsstyrelse Övrigt Inom ARO 76 500 0 76 500 76 500

Länsstyrelsen i Södermanlands län   Länsstyrelse Övrigt Inom ARO 76 500 0 76 500 76 500

Länsstyrelsen i Uppsala län      Länsstyrelse Övrigt Inom ARO 76 500 0 76 500 76 500

Länsstyrelsen Västmanlands län     Länsstyrelse Övrigt Inom ARO 76 500 0 76 500 76 500

Havs- och vattenmyndighetenStatlig myndighet Övrigt Inom ARO 0 0 0 0

Sjöfartsverket Statlig myndighet Övrigt Inom ARO 11 250 0 11 250 11 250

Trafikverket Statlig myndighet Övrigt Inom ARO 11 250 0 11 250 11 250

Mälarenergi Vattenverk Övrigt Inom ARO 11 250 0 11 250 11 250

Norrvatten Vattenverk Övrigt Inom ARO 11 250 0 11 250 11 250

Stockholm Vatten AB Vattenverk Övrigt Inom ARO 11 250 0 11 250 11 250

Pfizer Health AB Företag Övrigt Inom ARO 11 250 0 11 250 11 250

Ragn-Sells Avfallsbehandling AB Företag Övrigt Inom ARO 11 250 0 11 250 11 250

Svensk Oljeåtervinning ABFöretag Övrigt Inom ARO 11 250 0 11 250 11 250

Yara AB      Företag Övrigt Inom ARO 11 250 0 11 250 11 250

Arbogaåns vattenförbundVattenorganisation Övrigt Inom ARO 1 000 0 1 000 1 000

Fyrisåns vattenförbundVattenorganisation Övrigt Inom ARO 1 000 0 1 000 1 000

Hedströmmens vattenförbundVattenorganisation Övrigt Inom ARO 1 000 0 1 000 1 000

Hjälmarens vattenvårdsförbundVattenorganisation Övrigt Inom ARO 1 000 0 1 000 1 000

Kolbäcksåns vattenförbundVattenorganisation Övrigt Inom ARO 1 000 0 1 000 1 000

Svealands KustvattenvårdsförbundVattenorganisation Övrigt Inom ARO 1 000 0 1 000 1 000

VAS-Rådet Ideell organisation Övrigt Inom ARO 1 000 0 1 000 1 000

Länsförbundet av Naturskyddsföreningen i VästmanlandIdeell organisation Övrigt Inom ARO 1 000 0 1 000 1 000

Länsförbundet av Naturskyddsföreningen i UpplandIdeell organisation Övrigt Inom ARO 1 000 0 1 000 1 000

Länsförbundet av Naturskyddsföreningen i SödermanlandIdeell organisation Övrigt Inom ARO 1 000 0 1 000 1 000

Mälarens fiskareförbundIdeell organisation Övrigt Inom ARO 1 000 0 1 000 1 000

Sportfiskarna region MälarenIdeell organisation Övrigt Inom ARO 1 000 0 1 000 1 000

Danderyd Kommun Dricksvattenkommun Utom ARO 0 0 0 25 000

Vaxholm Kommun Dricksvattenkommun Utom ARO 0 0 0 25 000

Österåker Kommun Dricksvattenkommun Utom ARO 0 0 0 25 000

Nacka Kommun Dricksvattenkommun Utom ARO 0 0 0 25 000

Lidingö Kommun Dricksvattenkommun Utom ARO 0 0 0 25 000

Tyresö Kommun Dricksvattenkommun Utom ARO 0 0 0 25 000

Haninge Kommun Dricksvattenkommun Utom ARO 0 0 0 25 000

Nynäshamn Kommun Dricksvattenkommun Utom ARO 0 0 0 25 000

Värmdö Kommun Dricksvattenkommun Utom ARO 0 0 0 25 000
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Remiss ö ver fö rslag till visiön fö r   
Ma larens vattenva rdsfö rbunds 
verksamhet 2022-2027  

Under hösten 2019 lyftes frågan i Mälarens vattenvårdsförbunds styrelse om att ta fram en vision1 
för kommande verksamhet inom förbundet, med anledning av att projektet Mälaren - en sjö för 
miljoner (MER) löper ut till sista december 2021. Slutår 2027 valdes med anledning av att vi enligt 
vattenförvaltningen ska ha uppnått god status i våra vattendrag detta år. 
 
En arbetsgrupp, visionsgrupp, utsågs inom styrelsen för att bereda frågan. Visionsgruppen har 
bestått av: 
 
Staffan Jansson (Västerås stad, ordförande MVVF) 
Erik Östman (Region Stockholm, vice ordförande MVVF) 
Lars Greger (Södertälje kommun) 
Göran Åström (Länsstyrelsen i Stockholm) 
Helene Ejhed (Norrvatten) 
Kjell Johansson (LRF) 
Elin Ångman (MVVF, projektledare MER) 
Viktor Kärvinge (MVVF, åtgärdssamordnare Sagån/Mälaren) 
Ingrid Hägermark (MVVF, förbundschef ) 
 
Visionsgruppen inledde med att ta fram ett förslag under våren 2020. I september hölls sedan ett 
informationsmöte dit samtliga medlemmar var inbjudna. Under oktober och november har sex 
arbetsgruppsmöten hållits med medlemsorganisationerna, för att diskutera visionen och ta in 
synpunkter. Det har varit viktigt att göra det här arbetet tillsammans, då Mälarens 
vattenvårdsförbund är sina medlemmar och kansliet ska göra det alla har behov av. Vid mötena har 
medlemmarna varit indelade i grupper efter typ av organisation: 
• Statliga myndigheter 
• Kömmuner grupp 1 (västra öch mellersta Mälaren) 
• Kömmuner grupp 2 (kömmuner i Stöckhölms län) 
• Ideella föreningar 
• Vattenverk öch företag 
• MER-kommuner 
 
Visionsgruppen har behandlat de synpunkter som kommit fram vid höstens alla möten om visionen, 
och därefter reviderat förslaget. Nedan följer styrelsens slutliga förslag till vision för förbundets 
verksamhet under perioden 2022-2027. Förslaget går nu ut på remiss till er medlemmar inför 
årsstämman 2021. Vi skickar även förslaget till övriga kommuner inom avrinningsområdet/som tar 
dricksvatten från Mälaren eftersom förslaget innebär en möjlighet för dessa kommuner att bli 
medlemmar. 
Tillsammans med förslaget till vision, skickar vi även ut ett förslag till organisation och finansiering 
av kansliet från och med 2022. Observera att förslaget till vision och förslaget till finansiering 

 

1 Vision enligt Svenska Akademiens ordbok: föreställning om hur ideal ska förverkligas eller föreställning om framtida mål 
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kommer att gå som två separata ärenden och separata beslut vid årsstämman, även om de nu skickas 
ut samtidigt på remiss.  
 

Tidslinje visionsarbetet 

 
 

Visionens huvudinriktning 
I visionsgruppen visade det sig tidigt att den gemensamma inställningen bland de utsedda 
ledamöterna var att vi bör satsa på att förstärka åtgärdsarbetet framöver. Inom vattenförvaltningen 
har man under ganska lång tid lagt ner mycket kraft på att kartlägga problemen och komma fram till 
vilka åtgärder som behöver göras. Nu har vi kommit till den punkt där vi vet ganska väl vad som 
måste göras och vi behöver lägga extra kraft på att genomföra det.  
I vattenförvaltningsutredningen från 2019 betonas också särskilt vikten av att fokusera på arbetet 
med åtgärder framöver för att uppnå målen. I den uttalas också att det finns en möjlighet att 
vattenvårdsförbund och vattenråd kan komma att få en större roll i framtida arbete med åtgärder på 
lokal nivå. 
Det är det som visionen bygger på, att förstärka arbetet med att samordna vattenvårdsåtgärder samt 
att utvidga det till att omfatta alla medlemmar i förbundet och inte enbart de som är med i projektet 
MER. Målet är rent vatten och friska ekosystem i Mälaren och dess tillrinnande vattendrag 

Nytta och mervärde med gemensamt arbete 
När vi samarbetar kan vi åstadkomma mer och bättre arbete, som dessutom är mer 
kostnadseffektivt. Det har vi sett under de åren vi har arbetat med att stötta kommunerna med 
vattenvårdsåtgärder i Mälarens vattenvårdsförbund inom projektet MER. Vi har också varit relativt 
framgångsrika i att samordna gemensamma ansökningar för att söka bidrag såväl nationellt som från 
EU.  
Det är det som visionen bygger på, att förstärka det samordnade arbete är kostnadseffektivt och att 
det får större genomslag. 
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Respons från medlemmarna under arbetet 
Responsen från medlemmarna under samtliga arbetsgruppsmöten har genomgående varit positiv 
och önskemålet från de som har deltagit i mötena har varit att vi bör gå mot det håll som visionen 
visar. Efter arbetsgruppsmötena har det därför inte blivit några större förändringar i förslaget till 
vision, egentligen bara några få förtydliganden där det tidigare har var vissa oklarheter.  
 

Vägval inför 2022 
Projektet Mälaren – en sjö för miljoner har varit ett bra sätt att pröva ett nytt sätt att arbeta inom 
Mälarens vattenvårdsförbund, att samordna arbete kring åtgärder. Nu kommer det projektet att 
avslutas december 2021, och därmed står förbundet inför ett vägval.  

1. Fortsätta med nuvarande form av verksamhet, förlänga projektet MER 
2. Utveckla verksamheten i linje med föreslagen vision 2022-2027 
3. Återgå till tidigare verksamhet innan MER  

 
 

Vägval 1 - Fortsätta med nuvarande form av verksamhet, förlänga projektet MER  

• Miljöövervakning i Mälaren 
• MER – stöttar de kommuner som deltar med samordning av åtgärder, projektutveckling 

och söker finansiering 
• Åtgärdssamordning 
• Informerar om resultat från miljöövervakning och MER 
• Nätverkar inom styrelse och arbetsgrupper 
• Driver frågan om bekämpning av sjögull 

 
 

Vägval 2  - Utveckla verksamheten i linje med föreslagen vision 2022 -2027 

• Miljöövervakning i Mälaren inklusive tillrinnande vattendrag och metoder för uppföljning 
av åtgärder 

• Kompetensnätverk med specialistkompetens, samverkan av medlemmarnas kunskaper 
• Stöttar samtliga medlemmar med samordning av åtgärder, projektutveckling och söker 

finansiering. Helhetsgrepp om vattenfrågan och åtgärder 
• Arbetar förebyggande med kommande utmaningar 
• Gör vår röst hörd gentemot sektorsmyndigheter, lyfter frågan om våra medlemmars behov 

kring vattenvård i sötvatten 
• Kommunicerar Mälarens värde och nytta för ökad medvetenhet 

 
 
Vägval 3 – Återgå till tidigare verksamhet innan MER 

• Verksamheten omfattar i princip enbart miljöövervakning i Mälaren 
• Tar fram vissa utredningar 
• Informerar om resultat från miljöövervakningen 
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Information kring förslaget till vision 
Under januari kommer det mer information kring innehållet i visionen i form av filmer och annat 
underlag som kommer att finnas på vår hemsida www.malaren.org  
Vi återkommer om det. Fram till dess kan ni ta del av den presentation som gjordes på visionsmötet 
den 18 september i Stockholm: 
http://media.malaren.org/2020/10/200918-MVVF-Visionsmöte-20200918-inkl-menti.pdf 
Vi från kansliet/styrelsen kommer gärna ut och besöker er (via skype) och berättar om Mälarens 
vattenvårdsförbund och visionen vid nämndmöten/KS/KF vid önskemål. Vi kommer även att ta fram 
presentationsmaterial under januari för den som själv vill presentera visionen i sin 
kommun/medlemsorganisation.  

Remissvar 
Vi önskar få in era synpunkter på dessa två förslag: 

1. Vision för Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027  
2. Organisation och finansiering av MVVF verksamhet från 2022 

 
Vi vill ha in era synpunkter senast den 31 mars 2020. Skicka svaren antingen på e-post till 
ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se eller linda.erikols@lansstyrelsen.se eller med vanlig post till 
Mälarens vattenvårdsförbund, C/O Länsstyrelsen i Västmanlands län, 721 86 Västerås. 
 

 

 

 

Staffan Jansson  Ingrid Hägermark 
Ordförande   Förbundschef  
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Sändlista 

Medlemmar i Mälarens vattenvårdsförbund samt MER 
 

Medlemskommuner 

Botkyrka 

Ekerö 

Enköping 

Eskilstuna 

Hallstahammar 

Huddinge 

Håbo 

Järfälla 

Knivsta 

Kungsör 

Köping 

Nykvarn 

Salem 

Sigtuna 

Stockholm 

Strängnäs 

Solna 

Sundbyberg 

Södertälje 

Upplands-Bro 

Upplands Väsby 

Uppsala 

Västerås 

 

Medfinansiärer MER 

Fagersta 

Heby 

Norberg 

Sala 

Smedjebacken  

Sollentuna 

Täby 

Östhammar 

 

Länsstyrelser  

Stockholms län 

Södermanlands län  

Uppsala län 

Västmanlands län.  

Regioner  

Region Stockholm 

Region Uppsala 

Region Västmanland.  

Företag och vattenverk  

Pfizer Health AB 

Ragn-Sells Avfallsbehandling AB 

Svensk Oljeåtervinning AB 

Yara AB 

Mälarenergi 

Norrvatten 

Stockholm Vatten AB 

Vattenvårdsorganisationer  

Arbogaåns vattenförbund 

Fyrisåns vattenförbund  

Hedströmmens vattenförbund 

Hjälmarens vattenvårdsförbund 

Kolbäcksåns vattenförbund 

 

Svealands kustvattenvårdsförbund.  

Myndigheter  

Havs- och vattenmyndigheten 

Sjöfartsverket 

Intresseorganisationer 

VAS-rådet 

Mälarens fiskareförbund 

Sportfiskarna region Mälaren 
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LRF Mälardalen 

LRF Södermanland 

Naturskyddsföreningen i 

Södermanland 

Naturskyddsföreningen i Västmanland 

Naturskyddsföreningen i Uppsala. 

Ej medlemmar 
Kommuner inom 

avrinningsområdet 
Arboga 

Hallsberg 

Katrineholm 

Kumla 

Laxå 

Lekeberg 

Lindesberg 

Ljusnarsberg 

Ludvika 

Nora 

Norrtälje 

Skinnskatteberg 

Surahammar 

Tierp 

Vallentuna 

Örebro 

Kommuner som ligger utanför 

avrinningsområdet,  

men som tar dricksvatten från 

Mälaren 

Danderyd 

Haninge  

Lidingö 

Nacka 

Nynäshamn 

Tyresö  

Vaxholm 

Värmdö  

Österåker 

Myndigheter 

Naturvårdsverket 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 

 
2021-03-04  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 12 
Dnr 2020/178    
 
Arbetsmiljöverkets granskning av kommunens systematiska 
arbetsmiljöarbete  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation förslår kommunstyrelsen besluta 
 
att säkerställa att föreslagna åtgärder genomförs, samt 
 
att en plan för uppföljning presenteras för kommunstyrelsen vid 
sammanträdet den 25 maj 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion av hur kommunen arbetar 
med den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Inspektionen har skett i tre steg. Först ett inledande möte med ledningen och 
skyddsombud, därefter stickprovskontroller inom förskoleverksamheten, 
och slutligen en återkoppling till ledning och skyddsombud.  
 
Efter genomförd granskning har arbetsmiljöverket funnit brister i den årliga 
uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt brister i rutinerna 
för densamma.  
 
Arbetsmiljöverket kommer att följa upp de bister de funnit i början av 2022. 
Vid deras uppföljning ska bristerna vara åtgärdade.  
 
Åtgärder som föreslås med anledning av granskningens resultat 
Med anledning av bristerna som arbetsmiljöverket funnit i sin granskning 
kommer en tydlig rutin för den årliga uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet att utarbetas. Rutiner och arbetssätt i alla delar av 
kommunens verksamhet ska säkerställa att brister upptäcks, dokumenteras 
och åtgärdas. 
 
Arbetsmiljöverket har helt bortsett från att kommunen sedan januari 2019, 
efter att initialt ha deltagit i ett forskningsprojekt, använder metoden 
STAMINA.  Det är ett strukturerat, tidseffektivt arbetssätt och en metod för 
ett inkluderande arbetsliv. Metoden innebär att varje chef fyra gånger per år 
ställer frågan ”Vad kännetecknar din arbetsmiljö just nu?”. Medarbetarna 
svarar anonymt och därefter arbetar arbetsgruppen med resultatet vilket 
resulterar i en handlingsplan och ett ev. medskick till överordnad chef. Vid 
varje möte görs en återkoppling där arbetsgruppen gemensamt analyserar 
risker och möjligheter kopplat till organisatorisk och social arbetsmiljö.   
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Metoden är vetenskapligt utvärderad av Uppsala universitet ledd av 
professor Magnus Svartengren och bygger på arbetsmiljöverkets föreskrift ” 
Organisatorisk och social arbetsmiljön”, AFS 2015:4. Kommunen kommer 
att fortsätta arbetet med STAMINA, som är uppskattat av både medarbetare, 
chefer och de fackliga organisationerna. 
 
Arbetsmiljöverket påpekar att den årliga uppföljningen inte gjordes på 
förskoleverksamheten. I rapporten ”Uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet i Tierps kommuns verksamheter” som arbetsmiljöverket 
fått framgår att en alldeles särskild årlig uppföljning genomfördes på 
förskoleverksamheten. Undersökningen genomfördes genom enkätfrågor 
som besvarades av samtliga förskolechefer. Anledningen till detta var att 
arbetsmiljöverket aviserat att de skulle göra sin stickprovsundersökning på 
förskolan och att den årliga uppföljningen som skickats till samtliga chefer 
inte gick att bryta ner på förskoleverksamhetsnivån.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Inspektionsmeddelande - Resultat av inspektion dnr 2020/009006 

 
Beslutet skickas till 

 HR-chef 
 Kommundirektör 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-02-17 KS 2020/178
  

  
   
  
    

 
 
Arbetsmiljöverkets granskning av kommunens systematiska 
arbetsmiljöarbete 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation förslår kommunstyrelsen 
besluta 
 
att motta inspektionsmeddelandet och godkänna föreslagna åtgärder.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion av hur kommunen arbetar 
med den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Inspektionen har skett i tre steg. Först ett inledande möte med ledningen 
och skyddsombud, därefter stickprovskontroller inom 
förskoleverksamheten, och slutligen en återkoppling till ledning och 
skyddsombud.  
 
Efter genomförd granskning har arbetsmiljöverket funnit brister i den 
årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt brister i 
rutinerna för densamma.  
 
Arbetsmiljöverket kommer att följa upp de bister de funnit i början av 
2022. Vid deras uppföljning ska bristerna vara åtgärdade.  
 
Åtgärder som föreslås med anledning av granskningens resultat 
Med anledning av bristerna som arbetsmiljöverket funnit i sin granskning 
kommer en tydlig rutin för den årliga uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet att utarbetas. Rutiner och arbetssätt i alla delar av 
kommunens verksamhet ska säkerställa att brister upptäcks, dokumenteras 
och åtgärdas. 
 
Arbetsmiljöverket har helt bortsett från att kommunen sedan januari 2019, 
efter att initialt ha deltagit i ett forskningsprojekt, använder metoden 
STAMINA.  Det är ett strukturerat, tidseffektivt arbetssätt och en metod 
för ett inkluderande arbetsliv. Metoden innebär att varje chef fyra gånger 
per år ställer frågan ”Vad kännetecknar din arbetsmiljö just nu?”. 
Medarbetarna svarar anonymt och därefter arbetar arbetsgruppen med 
resultatet vilket resulterar i en handlingsplan och ett ev. medskick till 
överordnad chef. Vid varje möte görs en återkoppling där arbetsgruppen 
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gemensamt analyserar risker och möjligheter kopplat till organisatorisk och 
social arbetsmiljö. Metoden är vetenskapligt utvärderad av Uppsala 
universitet ledd av professor Magnus Svartengren och bygger på 
arbetsmiljöverkets föreskrift ” Organisatorisk och social arbetsmiljön”, 
AFS 2015:4. Kommunen kommer att fortsätta arbetet med STAMINA, 
som är uppskattat av både medarbetare, chefer och de fackliga 
organisationerna. 
 
Arbetsmiljöverket påpekar att den årliga uppföljningen inte gjordes på 
förskoleverksamheten. I rapporten ”Uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet i Tierps kommuns verksamheter” som arbetsmiljöverket 
fått framgår att en alldeles särskild årlig uppföljning genomfördes på 
förskoleverksamheten. Undersökningen genomfördes genom enkätfrågor 
som besvarades av samtliga förskolechefer. Anledningen till detta var att 
arbetsmiljöverket aviserat att de skulle göra sin stickprovsundersökning på 
förskolan och att den årliga uppföljningen som skickats till samtliga chefer 
inte gick att bryta ner på förskoleverksamhetsnivån.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Inspektionsmeddelande - Resultat av inspektion dnr 2020/009006 

 
Beslutet skickas till  

 HR-chef 
 Kommundirektör 

 
 
I tjänsten  
 
Eva Berggård Nygren  
HR-chef 
Gemensam service
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Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 

 
2021-03-04  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 13 
Dnr 2021/219    
 
Svar på revisionsrapport - Granskning av intern kontroll i 
hantering av bisysslor  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation förslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta svaret på revisionsrapporten avseende granskning av intern kontroll 
i hantering av bisysslor och skicka det till kommunrevisionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av Tierps kommuns förtroendevalda revisorer har PwC granskat 
den interna kontrollen av hanteringen av bisysslor.  
 
Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen har 
säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av bisysslor.  
 
Tierps kommun svarar nu på granskningen. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Inga ekonomiska konsekvenser förväntas med anledning av detta.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Svar på revisionsrapport - Granskning av intern kontroll i hantering 

av bisysslor 
 Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll i hantering av 

bisysslor 
 Revisorernas utlåtande - Granskning av intern kontroll i hantering av 

bisysslor 
 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 HR-chef 
 Ekonomichef 
 Revisionen 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-02-15 KS 2021/219
  

  
   
  
    

 
 
Svar på revisionsrapport - Granskning av intern kontroll i 
hantering av bisysslor 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation förslår kommunstyrelsen 
besluta 
 
att anta svaret på revisionsrapporten avseende granskning av intern 
kontroll i hantering av bisysslor och sicka det till kommunrevisionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av Tierps kommuns förtroendevalda revisorer har PwC 
granskat den interna kontrollen av hanteringen av bisysslor.  
 
Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen har 
säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av bisysslor.  
 
Tierps kommun svarar nu på granskningen. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga ekonomiska konsekvenser förväntas med anledning av detta.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Svar på revisionsrapport - Granskning av intern kontroll i hantering 

av bisysslor 
 Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll i hantering av 

bisysslor 
 Revisorernas utlåtande - Granskning av intern kontroll i hantering 

av bisysslor 
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Beslutet skickas till  
 Kommundirektör 
 HR-chef 
 Ekonomichef 
 Revisionen 

 
 
I tjänsten  
 
Randi Graungaard  Eva Berggård Nygren  
Kommundirektör  HR-chef 
  Gemensam service 
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Dokumentnamn 

Svar på revisionsrapport    Datum Diarienummer 

2021-02-18 KS 2021/219
  

  
   
  
    

 
 
Svar på Revisionsrapport avseende Granskning av intern 
kontroll i hantering av bisysslor 
 
Tierps kommun har tagit del av PwC´s rapport i ovanstående ämne. 
Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen har 
säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av bisysslor. 
 
Mot bakgrunden av granskningens resultat har revisionen lämnat följande 
rekommendationer till kommunstyrelsen: 

 Fastställ en formell aktuell riktlinje för hantering av bisysslor där 
det bland annat kan tydliggöras att chefer ska upplysa sina 
medarbetare om skyldigheten att anmäla eventuella bisysslor samt 
hur blanketter för anmälan av bisysslor ska arkiveras. 

 Säkerställ att kommunens riktlinjer och rutiner för hantering av 
bisysslor är kända och efterlevs. 

 Säkerställ att det finns kontroller eller kontrollmoment i syfte att 
säkerställa en god intern kontroll i hanteringen av bisysslor. 

 Överväg behovet av riktlinjer för representation för att tydliggöra 
vikten av att syfte och deltagande framgår samt ramarna för vad 
som är godkänd representation. 

 Säkerställ att transaktioner blir rätt konterade, så att redovisning 
och uppföljning blir rättvisande.  

 
Åtgärder som har påbörjats med anledning av ovanstående 
 
Ett antal åtgärder har påbörjats för att komma tillrätta med de brister som 
granskningen visar på.  
 
En tydlig riktlinje för hantering av bisysslor ska tas fram under våren 2021 
där chefernas skyldighet att upplysa sina medarbetare om skyldigheten att 
anmäla eventuella bisysslor framgår. Riktlinjen ska även innehålla 
anvisningar om hur anmälan om bisysslor ska arkiveras, vad som gäller vid 
beslut om bisyssla, internkontroll av bisyssla samt beskrivning av det 
regelverket som finns. 
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Det finns checklistor för chefer vid nyanställning och medarbetarsamtal 
där frågor om bisyssla finns med. För att ytterligare säkerställa att 
informationen till nyanställda inte missas  ska en text om skyldigheten att 
lämna uppgifter om bisyssla finnas med i anställningsbevisen, tillsammans 
med den information som arbetsgivaren är skyldig att lämna till 
nyanställda enligt LAS 6 § om anställningsvillkor. 
 
Behovet av riktlinjer för representation kommer att utredas. 
 
För att säkerställa att transaktioner blir rätt konterade kommer löpande 
utbildningar av personalen att genomföras. 
 
 
 
 
Randi Granugaard  Eva Berggård Nygren 
Kommundirektör   HR chef 
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Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tierps kommun har PwC genomfört en granskning 

av intern kontroll i hantering av bisysslor. Granskningens syfte har varit att bedöma om kommun-

styrelsen har säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av bisysslor.  

Den sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte har säkerställt en tillräcklig intern 

kontroll avseende hantering av bisysslor. Bedömningen grundar sig på följande iakttagelser: 

• Kommunen har i dagsläget inga riktlinjer för hantering av bisysslor, däremot finns inform-

ation om bisysslor och hanteringen av dessa i chefshandbok som är tillgänglig för både 

chefer och medarbetare. Vi ser att det finns tydliga hänvisningar till lagen om offentlig an-

ställning och allmänna bestämmelser.  

• Det finns framtaget stödmaterial för chefer i hanteringen av bisysslor i form av rutin vid 

nyanställning, mall för medarbetarsamtal, checklista vid bedömning om bisysslor samt en 

blankett för anmälan av bisysslor. 

• Vi ser dock att det inte är helt tydligt hur blankett för anmälan av bisyssla ska arkiveras. 

Detta, liksom att chefer ska fråga om bisysslor vid nyanställning och vid medarbetarsam-

tal, skulle kunna förtydligas i en riktlinje. På samma sätt kan det förtydligas att det är 

kommunstyrelsen som ska ta beslut om att förbjuda bisyssla, då det inte är delegerat en-

ligt kommunstyrelsens delegationsordning. 

• Vi konstaterar att endast 1 av 30 stickprov är helt godkända i vår stickprovskontroll och att 

blanketter om anmälan av bisyssla saknas i flertalet fall alternativt är signerade föst i de-

cember månad 2020, efter att stickprovsurvalet skickats ut. Detta indikerar på bristande 

efterlevnad av kommunens gällande rutin för anställdas bisysslor. 

• Vi konstaterar att vi inte kunnat identifiera några förtroendeskadliga utbetalningar. I de fall 

anställd i kommunen har haft ett aktivt engagemang hos leverantören så kan vi se att 

denne inte stått som kommunens referens på fakturan eller har attesterat fakturan. Däre-

mot noterar vi att blanketter om anmälan av bisyssla saknas flertalet stickprov. Det indike-

rar att arbetsgivaren inte haft kännedom om dessa bisysslor vilket ökar risken för att för-

troendeskadliga utbetalningar skulle kunna göras utan att upptäckas. 

• Vi konstaterar att det i dagsläget inte finns några kontrollmoment eller systematiska upp-

följningar avseende hanteringen av bisysslor. 

• Vi noterar brister och avvikelser i vår stickprovskontroll av ledningsnära och förtroende-

känsliga poster. 

Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till kommunstyrelsen: 

• Fastställ en formell aktuell riktlinje för hantering av bisysslor där det bland annat kan tyd-

liggöras att chefer ska upplysa sina medarbetare om skyldigheten att anmäla eventuella 

bisysslor samt hur blanketter för anmälan av bisysslor ska arkiveras. 

• Säkerställ att kommunens riktlinjer och rutiner för hantering av bisysslor är kända samt ef-

terlevs. 

• Säkerställ att det finns kontroller eller kontrollmoment i syfte att säkerställa en god intern 

kontroll i hanteringen av bisysslor. 

• Överväg behovet av riktlinjer för representation för att tydliggöra att vikten av att syfte och 

deltagare framgår samt ramarna för vad som är godkänd representation. 

• Säkerställ att transaktioner blir rätt konterade, så att redovisning och uppföljning blir rättvi-

sande. 
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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

Förekomsten av bisysslor regleras i kollektivavtal, allmänna bestämmelser (AB) och Lagen om 

offentlig anställning (LOA). Med bisyssla avses varje syssla, tillfällig eller permanent, som utövas 

vid sidan av arbetet och som inte kan hänföras till privatlivet. De bisysslor som kan klassas som 

otillåtna bisysslor kan delas in i tre kategorier:  

1. Förtroendeskadliga bisysslor (skada förtroendet för kommunen)  

2. Arbetshindrande bisysslor (påverka arbetsprestationer negativt)  

3. Konkurrerande bisysslor (konkurrera med kommunens verksamhet) 

I LOA regleras förtroendeskadliga bisysslor för anställda i kommuner, landsting (regioner) och 

kommunalförbund. Sådana bisysslor är aldrig tillåtna och arbetsgivaren har en rätt att kräva att den 

otillåtna bisysslan upphör. Det kan också uppstå risk för förtroendeskada om anhörigas företag 

anlitas av anställda i kommunens verksamhet. 

 

Arbetshindrande och konkurrerande bisysslor regleras i kollektivavtal och allmänna bestämmelser. 

Allmänna bestämmelser (AB) är en del av huvudöverenskommelsen (HÖK) som innehåller all-

männa anställningsvillkor för anställda inom kommuner och landsting (regioner). Enligt AB ska en 

arbetstagare som har en bisyssla anmäla denna och lämna de uppgifter som arbetsgivaren anser 

behövs för bedömning av bisysslan. Arbetsgivaren ska också medvetandegöra arbetstagaren om 

skyldigheten att anmäla bisysslan och lämna uppgifter. 

 

Genom anställningsavtalet förbinder sig alla arbetstagare att vara lojal mot sin arbetsgivare under 

anställningen. Lojalitetsplikten innebär i korthet att arbetstagare inte får vidta åtgärder som är äg-

nade att skada arbetsgivarens verksamhet. Arbetstagaren har en skyldighet att sätta arbetsgiva-

rens intressen framför sitt eget. Förbudet mot att konkurrera med arbetsgivaren är en viktig aspekt 

av lojalitetsplikten. I lojalitetsplikten ingår även arbetstagarens upplysningsplikt gentemot arbetsgi-

varen. Den innebär att arbetstagaren är skyldig att lämna arbetsgivaren alla upplysningar som 

arbetsgivaren behöver för att tillvarata sina intressen. Brott mot lojalitetsplikten kan ytterst innebära 

att den anställde skiljs från sin anställning. 

 

Revisorerna har utifrån väsentlighet och risk beslutat att genomföra en fördjupad granskning av 

den interna kontrollen kring hanteringen av bisysslor. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig intern kontroll 

avseende hantering av bisysslor. 

 

Följande revisionsfrågor används för att svara mot syftet:  

 
● Finns det ett ändamålsenligt regelverk rörande anställdas eventuella bisysslor? 

● Efterlevs regelverket för anställdas bisysslor? 

● Görs det förtroendeskadliga utbetalningar kopplat till bisysslor? 

● Säkerställs att rutinerna fungerar genom att kontrollerna i den interna kontrollplanen testas 

regelbundet? 

 

I granskningen genomförs också en stickprovskontroll av ledningsnära och förtroendekänsliga 

poster. 
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1.3. Revisionskriterier 

Revisionskriterier som granskningen utgår ifrån är följande: 

● Lag (1994:260) om offentlig anställning, (LOA) § 7, 7a-d§ 
● Allmänna bestämmelser till kollektivavtalet (AB), kap 3, § 8 
● Kommunallag (2017:725), 6 kap. § 6 
● Kommunens riktlinjer/policys inom området 

1.4. Avgränsning och metod 

Granskningsobjekt är kommunstyrelsen. Granskningen omfattar samtliga anställda i kommunen. 

Genomförandet av granskningen består i att granska dokument och policys avseende bisysslor, 

intervju med HR-chef samt en registeranalys med tillhörande stickprov. Registeranalysen genom-

förs för att kartlägga förekomsten av bisysslor hos anställda samt vilka utbetalningar som gjorts till 

leverantörer där anställda har engagemang. Genom registeranalysen görs även en stickprovsjäm-

förelse mellan förekomst av bisysslor mot till kommunen/chef anmälda bisysslor. 

Kommundirektör, HR-chef och ekonomichef har haft möjlighet att sakgranska innehållet i rappor-

ten. 

Följande dokument har vi tagit del av inom ramen för granskningen: 

• Blankett: Anmälan av bisyssla 

• Checklista för förtroendeskadlig bisyssla vid nyanställning 

• Delegationsordning (senast reviderad av kommunstyrelsen i december 2020, gäller från 
och med 7 december 2020) 

• Information från intranätet om bisysslor för chefer och medarbetare 

• Mall för medarbetarsamtal 

• Rutin för introduktion (senast reviderad 2020-10-01) 

• Policy för förtjänsttecken och gåvor (KS 2020/772) 

• Policy vid alkohol- och drogproblem (KS 2020/903) 
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

2.1. Regelverk rörande anställdas bisysslor 

2.1.1. Iakttagelser 

Kommunstyrelsen beslutade att upphäva riktlinjer för hantering av bisyssla (KS §9/2013) vid sam-

manträde 2020-10-20 (§ 189). Anledningen till att riktlinjerna upphävdes är att de inte var helt ak-

tuella och att de enligt beslutsmotiveringen inte tillförde något till de regelverk som finns i lagen om 

offentlig anställning (LOA) eller i allmänna bestämmelser (AB). Kommunen har alltså i dagsläget 

inga riktlinjer för hantering av bisysslor.  

I samband med att riktlinjerna för hantering av bisyssla upphävdes mejlade HR-chef ut information 

till samtliga chefer i kommunen (mejl 2020-11-13). I informationen framgår att det pågår en över-

syn av alla styrdokument som tillhör HR-området och att riktlinjerna för hantering av bisyssla har 

upphävts. Vidare informerades om gällande regelverk för bisysslor med hänvisning till chefshand-

boken. Det framgår också att HR har lagt in en fråga om bisysslor i de checklistor och mallar som 

finns i chefshandboken, just i syfte att påminna medarbetare om skyldigheten att uppge om man 

har en bisyssla. Det är checklistan vid nyanställning samt mallen för medarbetarsamtalen som 

åsyftas. Det uppmuntras också att lägga till en fråga om bisyssla om cheferna har egna mallar 

samt påminns om att det finns en blankett som kan fyllas i om bisyssla ska anmälas. Slutligen 

informeras om att chefer kan kontakta HR när ställning ska tas till en medarbetares bisyssla. 

Vi ser även att HR-chef mejlat ut liknande information/påminnelse i samband med förändringarna i 

allmänna bestämmelser (mejl till alla chefer 2018-09-28). Vi har tagit del av båda nämnda mejl. 

Av rutin för introduktion (senast reviderade 2020-10-01) framgår att anställande chef innan tillträde 

av ny medarbetare ska meddela denne om skyldigheten att anmäla bisyssla och i förekommande 

fall skicka blanketten ”Anmälan om bisyssla”.  

Som stöd för cheferna finns tre mallar/checklistor: 

• I mall till medarbetarsamtal finns frågan ”Har du en bisyssla?” med hänvisning till att an-

vända blanketten ”Anmälan av bisyssla” i förekommande fall.  

• Checklista – ”Bedömning av bisysslors förtroendeskadlighet” – finns framtagen vid be-

dömning av om en bisyssla är förtroendeskadlig eller i. De första sex frågorna i checklistan 

berör om verksamheten/engagemanget är en bisyssla eller inte, vilka kan tillämpas även 

vid fråga om en bisyssla är arbetshindrande eller konkurrerande.  

• Blankett för anmälan av bisyssla 

I chefshandboken, som finns på intranätet och som är tillgänglig för både chefer och medarbetare, 

finns ett avsnitt om bisysslor. Bland annat beskrivs när en bisyssla är otillåten och exempel på 

bisysslor som är konkurrerande, arbetshindrande eller förtroendeskadliga. Det framgår också hur 

bisysslor ska hanteras. Bland annat framgår att det innan beslut om att förbjuda en bisyssla måste 

ske en utredning av sakförhållandena samt ge medarbetaren tillfälle att redogöra för sin bisyssla, 

men också om skyldigheten att i vissa fall primärförhandla enligt MBL (lag om medbestämmande i 

arbetslivet). 

Slutligen kan vi inte se att det finns någon riktlinje eller liknande som tydliggör ifall någon kom-

munövergripande sammanställning av förekomsten av bisysslor ska göras eller om och hur en 

uppföljning av bisysslor ska göras. 
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2.1.2. Bedömning 

Kommunen har i dagsläget inga riktlinjer för hantering av bisysslor, däremot finns information om 

bisysslor och hanteringen av dessa i chefshandbok som är tillgänglig för både chefer och medar-

betare. Vi ser att det finns tydliga hänvisningar till lagen om offentlig anställning och allmänna be-

stämmelser. Det finns framtaget stödmaterial för chefer i hanteringen av bisysslor i form av rutin 

vid nyanställning, mall för medarbetarsamtal, checklista vid bedömning om bisysslor samt en blan-

kett för anmälan av bisysslor. Vi kan också se att HR-chef informerat och påmint samtliga chefer 

om hanteringen av bisysslor vid två tillfällen, ett under år 2018 och ett under år 2020. Vi ser dock 

att det inte är helt tydligt hur blankett för anmälan av bisyssla ska arkiveras. Detta, liksom att chefer 

ska fråga om bisysslor vid nyanställning och vid medarbetarsamtal, skulle kunna förtydligas i en 

riktlinje. På samma sätt kan det förtydligas att det är kommunstyrelsen som ska ta beslut om att 

förbjuda bisyssla, då det inte är delegerat enligt kommunstyrelsens delegationsordning. 

Utifrån ovanstående iakttagelser bedöms revisionsfrågan avseende om det finns ett ändamålsen-

ligt regelverk rörande anställdas eventuella bisysslor som delvis uppfylld. 

2.2. Efterlevnad av regelverket för anställdas bisysslor 

2.2.1. Iakttagelser 

Det finns i dagsläget ingen kommunövergripande sammanställning eller analys över antalet bisyss-

lor i kommunen, vem som har bisyssla eller liknande. 

Vi har tagit del av lista över kommunens samtliga anställda där antalet anställda uppgick till 2010 

personer. Vi har kontrollerat ifall dessa personer har en eller flera registreringar i handels-, för-

enings- och aktiebolagsregister. Totalt har vi identifierat 523 personer som har en bisyssla (26 %), 

varav 296 personer (15 %) har en aktiv bisyssla. Totalt har 346 aktiva bisysslor identifierats. 127 

personer har fler än en aktiv bisyssla (men det kan då vara för samma företag/organisation, t.ex. 

om en person är registrerad som både ledamot och ordförande i ett aktiebolag). 

Tabell 1. Fördelning av antalet aktiva bisysslor per associationsform. 

Associationsform Antal aktiva bisysslor Andel 

Bostadsrättsförening 40 12% 

Ekonomisk förening 16 5% 

Enskild firma 119 34% 

Handelsbolag 13 4% 

Privat aktiebolag 148 43% 

Övrigt 10 3% 

Totalt 346 100% 

Cirka 77 procent av de med en aktiv bisyssla har det i ett aktiebolag eller i en enskild firma. Den 

vanligaste rollen hos de med aktiv bisyssla är firmatecknare (34 %), följt av suppleant (28 %) samt 

ledamot (24 %). 87 procent av positionerna i de aktiva bisysslorna utgörs av dessa tre roller. 

Vi har gjort en stickprovskontroll där vi efterfrågat blankett om anmälan av bisyssla för 30 personer 

som har en aktiv bisyssla. Resultatet visar att: 

• det saknas blankett för 12 av 30 stickprov (40 %) 

• fyra anställda i stickprov har avslutat sin anställning och en person är timvikarie, för dessa 

har vi inte erhållit några blanketter om anmälan av bisyssla 

• av de 30 stickproven erhöll vi blanketter för 13 av personerna, varav 12 stycken är signe-

rade/daterade först i december 2020, efter att stickprovsurvalet skickats ut, trots att flera 

av bisysslorna har innehavts under flera månader eller år.  
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Sammanfattningsvis är det alltså bara 1 av 30 stickprov (ca 3 %) som får helt godkänt. Vi noterar 

också att blanketten har använts på olika sätt, där en del fyllt i kommunen som arbetsgivare under 

rubriken ”Arbetsgivare” på blanketten, med andra har fyllt i arbetsgivarens uppgifter kopplat till 

bisysslan. 

2.2.2. Bedömning 

Vi konstaterar att endast 1 av 30 stickprov är helt godkända i vår stickprovskontroll och att blanket-

ter om anmälan av bisyssla saknas i flertalet fall alternativt är signerade föst i december månad 

2020, efter att stickprovsurvalet skickats ut. Detta indikerar på bristande efterlevnad av kommu-

nens gällande rutin för anställdas bisysslor. 

Utifrån ovanstående iakttagelser bedömer vi revisionsfrågan avseende om regelverket för anställ-

das bisysslor efterlevs som ej uppfylld. 

2.3. Risken för förtroendeskadliga utbetalningar kopplat till bisysslor 

2.3.1. Iakttagelser 

Kommunen gör inga egna kontroller av att utbetalning inte sker till företag eller organisation där 

den anställde har kopplingar eller ett aktivt engagemang i ledande befattning. 

Inom ramen för granskningen har vi stämt av identifierade bisysslor mot kommunens leverantörs-

register i syfte att identifiera eventuella förtroendeskadliga utbetalningar.  

Totalt har 21 personer identifierats med en aktiv bisyssla (engagemang) i ett företag eller organi-

sation som finns i kommunens leverantörsregister. Totalt rör det sig om 22 identifierade bisysslor. 

Av de 22 aktiva bisysslorna är 12 stycken i ett privat aktiebolag.  

Vi har gjort ett stickprov på 19 av de aktiva bisysslorna och tagit del av de fakturor som leverantö-

rerna i fråga har fakturerat kommunen under år 2019 och 2020. Vi har följt upp att personen som 

har en aktiv bisyssla inte står som referens på fakturan från kommunens sida eller att denne har 

attesterat fakturan. Vi har även efterfrågat blankett om anmälan av bisyssla för dessa personer i 

syfte att verifiera att arbetsgivaren, dvs kommunen, haft kännedom om dessa bisysslor.  

Stickprovet och uppföljningen avseende utbetalning, referens och attest kunde genomföras utan 

anmärkning. Efter denna uppföljning har vi inte anledning att tro att det förekommit några oegent-

ligheter kopplat till dessa engagemang eller inköp. 

Stickprovet visar dock att blankett för anmälan av bisyssla finns för 8 av 19 stickprov, vi noterar 

dock att 5 av dessa är daterade/signerade i december 2020, det vill säga efter att vi skickat ut 

stickprovsurvalet. Vi noterar dock att en person i urvalet har avslutat sin anställning i kommunen 

samt att en anställd i urvalet är timvikarie. 

2.3.2. Görs det förtroendeskadliga utbetalningar kopplat till bisysslor? 

Utifrån ovanstående iakttagelser bedömer vi revisionsfrågan som delvis uppfylld. Vi konstaterar att 

vi inte kunnat identifiera några förtroendeskadliga utbetalningar. I de fall anställd i kommunen har 

haft ett aktivt engagemang hos leverantören så kan vi se att denne inte stått som kommunens 

referens på fakturan eller har attesterat fakturan. Däremot noterar vi att blanketter om anmälan av 

bisyssla saknas flertalet stickprov. Det indikerar att arbetsgivaren inte haft kännedom om dessa 

bisysslor vilket ökar risken för att förtroendeskadliga utbetalningar skulle kunna göras utan att upp-

täckas. 
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2.4. Intern kontroll i hanteringen av anställdas bisysslor 

2.4.1. Iakttagelser 

Kommunstyrelsens internkontrollplan omfattar inte området bisysslor och det finns i dagsläget inga 

kontroller kopplade till hanteringen av bisysslor. Det finns ingen kontroll av att informationen som 

finns på intranätet når alla chefer och att chefer efterlever gällande regelverk och rutiner, utan det 

uppges ligga på chefernas ansvar att följa samt överordnad chef att följa upp. Kommunen har inte 

genomfört några egna uppföljningar kopplat till bisysslor och risken har, vad vi kan se, inte heller 

beaktats i kommunstyrelsens riskanalysarbete till internkontrollplanen. 

2.4.2. Säkerställs att rutinerna fungerar genom att kontrollerna i den interna kontrollpla-
nen testas regelbundet? 

Vi konstaterar att det i dagsläget inte finns några kontrollmoment eller systematiska uppföljningar 

avseende hanteringen av bisysslor. Vi kan inte heller se att bisysslor har beaktats i kommunstyrel-

sens riskanalysarbete till internkontrollplanen. 

Utifrån ovanstående iakttagelser bedömer vi revisionsfrågan avseende om det säkerställs att ruti-

nerna fungerar genom att kontrollerna i den interna kontrollplanen testas regelbundet som ej upp-

fylld. 

2.5. Ledningsnära och förtroendekänsliga poster 

Kommunen har en framtagen policy för förtjänsttecken och gåvor samt en policy för alkohol- och 

drogproblem (denna är dock inte antagen ännu). I policyn för förtjänsttecken och gåvor anges att 

policyn omfattar kommunen och de kommunala bolagens medarbetare och förtroendevalda. Be-

stämmelser finns kring minnesgåvor, förtjänsttecken samt arbetstagare eller förtroendevalds bort-

gång. Vidare finns information om beloppsgränser för förtjänsttecken, minnesgåvor och julfirande. 

Det finns också information om utdelning av representationsgåvor och minnesgåvor.  

Kommunen har inga riktlinjer för representation. 

Inom ramen för granskning har vi tagit 16 stickprov på transaktioner som under perioden januari-

oktober 2020 konterats på något av följande konton: 

• 70500 Resekostnader 

• 70510 Biljetter 

• 70520 Hotell o logi 

• 70540 Övriga resekostnader 

• 71000 Representation, extern 

• 71010 Gåvor o dyligt, ext repr 

• 71100 Representation, intern 

• 71110 Gåvor o dyl int represent 
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Resultatet av stickprovsgranskningen redovisas i tabellen nedan. 

 

Tabell 2. Stickprovsresultat av ledningsnära och förtroendekänsliga poster (*Ej tillämpligt.) 

Stickprov  Anges 
syfte? 

Finns deltagar-
lista? 

Är transaktion-
en attesterad 
av rätt person? 

Är transaktionen 
verksamhetsnära? 

Är transaktionen 
rätt konterad? 

1 Nej Nej Ja Tveksam Nej 

2 Nej Ja Ja Ja Ja 

3 Ja Nej Ja Ja Nej 

4 Ja Nej Ja Ja Ja 

5 Ja Ja Ja Ja Ja 

6 Ja Ja Ja Ja Nej 

7 Ja Nej Ja Ja Nej 

8 Ja Nej Ja Ja Ja 

9 Nej Nej (delvis) Ja Ja Ja 

10 Ja Ja Ja Ja Ja 

11 Ja ET* Ja Ja Ja 

12 Ja Ja Ja Ja Nej 

13 Ja ET* Ja Ja Ja 

14 Nej Nej Ja Ja Nej 

15 ET* ET* Ja Ja Nej 

16 Ja ET* Ja Ja Ja 

Resultatet visar att: 

• Syfte saknas för 4 av 16 stickprov. 

• Deltagarlista saknas för 7 av 16 stickprov. 

• Transaktionerna är attesterade av rätt/behörig person i samtliga fall. 

• Samtliga transaktioner förutom en bedöms som verksamhetsnära, i ett fall bedömer vi 

transaktionen som tveksam avseende om den är verksamhetsnära eller ej. Transaktionen i 

fråga rör en båtkryssning med övernattning till Mariehamn där syftet uppges vara utvärde-

ring av terminens arbete. 

• 7 av 16 stickprov är felkonterade. 
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 Revisionell bedömning och 
rekommendationer 

3.1. Sammanfattande bedömning 

Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig intern 

kontroll avseende hantering av bisysslor.  

Den sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte har säkerställt en tillräcklig intern 

kontroll avseende hantering av bisysslor. Den sammanfattande bedömningen baseras på bedöm-

ningar av de fyra i granskningen ingående revisionsfrågorna, se avsnitt 3.2. 

3.2. Bedömningar mot revisionsfrågor 

Nedan anges bedömning mot respektive revisionsfråga. Motivering/kommentar till respektive revis-

ionsfråga framgår löpande i rapporten under respektive avsnitt. 

Revisionsfrågor Bedömning  

Revisionsfråga 1 

Finns det ett ända-

målsenligt regelverk 

rörande anställdas 

eventuella bisysslor? 

Delvis uppfylld 

Kommunen har i dagsläget inga riktlinjer för hante-
ring av bisysslor, däremot finns information om 
bisysslor och hanteringen av dessa i chefshandbok 
som är tillgänglig för både chefer och medar-
betare. Vi ser att det finns tydliga hänvisningar till 
lagen om offentlig anställning och allmänna be-
stämmelser. Det finns framtaget stödmaterial för 
chefer i hanteringen av bisysslor i form av rutin vid 
nyanställning, mall för medarbetarsamtal, check-
lista vid bedömning om bisysslor samt en blankett 
för anmälan av bisysslor. Vi kan också se att HR-
chef informerat och påmint samtliga chefer om 
hanteringen av bisysslor vid två tillfällen, ett under 
år 2018 och ett under år 2020. Vi ser dock att det 
inte är helt tydligt hur blankett för anmälan av bi-
syssla ska arkiveras. Detta, liksom att chefer ska 
fråga om bisysslor vid nyanställning och vid med-
arbetarsamtal, skulle kunna förtydligas i en riktlinje. 
På samma sätt kan det förtydligas att det är kom-
munstyrelsen som ska ta beslut om att förbjuda 
bisyssla, då det inte är delegerat enligt kommunsty-
relsens delegationsordning. 
 

Utifrån ovanstående iakttagelser bedöms revisions-
frågan avseende om det finns ett ändamålsenligt 
regelverk rörande anställdas eventuella bisysslor 
som delvis uppfylld. 

 

 

260



 

Sida 12 av 13 
 

Revisionsfråga 2 

Efterlevs regelverket för 

anställdas bisysslor? 

Ej uppfylld 

Vi konstaterar att endast 1 av 30 stickprov är helt 

godkända i vår stickprovskontroll och att blanketter 

om anmälan av bisyssla saknas i flertalet fall alter-

nativt är signerade föst i december månad 2020, 

efter att stickprovsurvalet skickats ut. Detta indike-

rar på bristande efterlevnad av kommunens gäl-

lande rutin för anställdas bisysslor. 

Utifrån ovanstående iakttagelser bedömer vi revis-

ionsfrågan avseende om regelverket för anställdas 

bisysslor efterlevs som ej uppfylld. 

 

Revisionsfråga 3 

Görs det förtroende-

skadliga utbetalningar 

kopplat till bisysslor? 

Delvis uppfylld 

Vi konstaterar att vi inte kunnat identifiera några 

förtroendeskadliga utbetalningar. I de fall anställd i 

kommunen har haft ett aktivt engagemang hos 

leverantören så kan vi se att denne inte stått som 

kommunens referens på fakturan eller har atteste-

rat fakturan. Däremot noterar vi att flertalet blanket-

ter om anmälan av bisyssla saknas. Det indikerar 

att arbetsgivaren inte haft kännedom om dessa 

bisysslor vilket ökar risken för att förtroendeskad-

liga utbetalningar skulle kunna göras utan att upp-

täckas. 

 

Utifrån ovanstående iakttagelser bedömer vi revis-

ionsfrågan avseende om det görs förtroendeskad-

liga utbetalningar kopplat till bisysslor som delvis 

uppfylld. 

 

Revisionsfråga 4 

Säkerställs att rutinerna 

fungerar genom att 

kontrollerna i den inter-

na kontrollplanen testas 

regelbundet? 

Ej uppfylld 

Vi konstaterar att det i dagsläget inte finns några 

kontrollmoment eller systematiska uppföljningar 

avseende hanteringen av bisysslor. Vi kan inte 

heller se att bisysslor har beaktats i kommunstyrel-

sens riskanalysarbete till internkontrollplanen. 

 

Vi noterar även brister och avvikelser i vår stick-

provskontroll av ledningsnära och förtroendekäns-

liga poster. Framförallt rör bristerna avsaknad av 

tydligt syfte och deltagarförteckning, men även 

avseende kontering av transaktionerna. 

 

Utifrån ovanstående iakttagelser bedömer vi revis-

ionsfrågan avseende om det säkerställs att rutiner-

na fungerar genom att kontrollerna i den interna 

kontrollplanen testas regelbundet som ej uppfylld. 
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3.3. Rekommendationer 

Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till kommunstyrelsen: 

• Fastställ en formell aktuell riktlinje för hantering av bisysslor där det bland annat kan tyd-

liggöras att chefer ska upplysa sina medarbetare om skyldigheten att anmäla eventuella 

bisysslor samt hur blanketter för anmälan av bisysslor ska arkiveras. 

• Säkerställ att kommunens riktlinjer och rutiner för hantering av bisysslor är kända samt ef-

terlevs. 

• Säkerställ att det finns kontroller eller kontrollmoment i syfte att säkerställa en god intern 

kontroll i hanteringen av bisysslor. 

• Överväg behovet av riktlinjer för representation för att tydliggöra att vikten av att syfte och 

deltagare framgår samt ramarna för vad som är godkänd representation. 

• Säkerställ att transaktioner blir rätt konterade, så att redovisning och uppföljning blir rättvi-

sande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-02-03 
 
 
 
 
 

  

Carin Hultgren  Fredrik Birkeland 

Uppdragsledare               Projektledare 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 

(PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tierps kommun enligt de villkor och under 

de förutsättningar som framgår av projektplan från 2020-10-28. PwC ansvarar inte utan särskilt 

åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 
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Uppföljning internkontrollplan 2020 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna rapporten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska kommunen ha en väl fungerande intern 
kontroll. Ordnandet av intern kontroll och riskhantering är en del av 
ledningen av kommunen och kommunens bolag. Det har under en längre 
tid pågått ett utvecklingsarbete runt internkontrollen. Under 2020 infördes 
ett kvalitetsledningssystem för hela kommunen, Stratsys. I systemet finns 
en modul för internkontroll som kommer stödja, underlätta och förbättra 
internkontrollen och redovisningen av uppföljningen framöver. 
Implementeringen av den modulen sker under 2021.  
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Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
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Inledning 

Bakgrund 
Enligt kommunallagen ska kommunen ha en väl fungerande intern kontroll. Med 
intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och 
arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls och att 
verksamheten är laglig. Genom riskhantering kan faktorer som utgör en risk för 
måluppfyllelsen identifieras, bedömas och kontrolleras. Ordnandet av intern 
kontroll och riskhantering är därför en del av ledningen av kommunen och 
kommunkoncernen. 
 
Uppföljning av internkontrollplanen ingår i ett årshjul länkat till årshjulet för 
planering och uppföljning av verksamhet och budget. Det betyder att uppföljningen 
behandlas i samband med bokslut och årsredovisning. Det har under en längre tid 
pågått ett utvecklingsarbete runt internkontrollen. Under 2020 infördes ett 
kvalitetsledningssystem för hela kommunen, Stratsys. I systemet finns en modul för 
internkontroll som kommer stödja, underlätta och förbättra internkontrollen. 
Implementeringen av modulen har blivit förskjuten och sker under 2021. 

Syfte 
Kommunens interna kontroll syftar till att minimera riskerna för att 1) bryta mot 
lagar och regler, 2) avvika negativt mot budget- och verksamhetsmålen, och 3) ge 
felaktig information (rapportering) till beslutsfattare och allmänheten om det 
ekonomiska och verksamhetsmässiga läget i verksamheten samt ta emot felaktig 
information från annan. 

Ansvar 
Kommunstyrelsen har ansvaret för den interna kontrollen inom kommunstyrelsens 
verksamhet. Verksamhetschefer ansvarar för att konkreta regler och anvisningar är 
utformade så att en intern kontroll kan upprätthållas samt att dessa följs och att 
medarbetarna är informerade om dess innebörd. 

Omfattning 2020 
Internkontrollplanen omfattar all verksamhet under kommunstyrelsen. För  
verksamhet under IT-nämnden upprättas en särskild internkontrollplan. 
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Kontrolluppföljning 
Verksamheternas redovisning av kontrolluppföljning enligt Internkontrollplan 2020, fastställd av kommunstyrelsen §161/2019: 
 

Gemensam service 
Kontrollobjekt Kontrollmål Kontrollreferens Resultat från kontroll Avvikelseanalys Åtgärdsförslag Övriga kommentarer 
Vad ska kontrolleras? Mot vilken normbild ska 

iakttagelser bedömas? 
Datum när kontroll 
genomfördes, vem som 
gjorde kontrollen 
(namn/funktion) samt 
ev. kontrollrapport-ID 
(t.ex. namn, dnr., ID-nr) 

Vad visade resultatet från 
kontrollen i relation till 
normbilden? 

Om resultat avviker från 
normbild, vad är 
rotorsaken till 
avvikelsen? 

Vilka 
åtgärder/aktiviteter 
rekommenderas för 
att åtgärda 
avvikelsen? 

- 

Dokumentstrategiska teamet      

Att nämnder och bolag 
efterlever arkivlagen och 
kommunens 
arkivreglemente avseende  
arkivvård 

Alla nämnder och bolag 
har utsedda 
arkivansvariga med 
grundläggande kunskap i 
arkivfrågor 

Löpande Kontrollmål delvis uppfyllt Kunskapen behöver 
byggas upp, samt viss 
inverkan av 
personalbyten. 

Fortsatta 
utbildningsinsatser 
för gruppen. 

Årliga 
utbildningsinsatser för 
alla arkivansvariga, 
samt stödinsatser 
under resten av året. 

Att/hur nämnder och bolag 
efterlever offentlighets- och 
sekretesslagen och 
kommunens arkivregle-
mente avseende 
redovisning av allmänna 
handlingar 

Alla nämnder och bolag 
har föreskriven 
arkivredovisning - dvs. 
arkivbeskrivning och 
dokumenthanteringsplan. 

Löpande Kontrollmål delvis uppfyllt. Ackumulerat behov av 
nya eller uppdaterade 
planer och 
beskrivningar, vilket 
medför väntetid på att få 
hjälp. 

Prioritet på det 
arbetet. 

Verksamheter och 
bolag behöver hjälp 
från Teamet för att 
upprätta korrekta 
planer som kan gå till 
beslut.  

Utlämnande av allmänna 
handlingar i 
kommunarkivet 

Korrekt och lagenlig 
hantering 

Löpande Kontrollmål uppfyllt.       
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Fortsättning Gemensam service

GDPR (dataskydd) 
      

Att nämnder och bolag 
efterlever GDPR 

Att nämnder och bolag 
har en bra GDPR-nivå. 

Löpande samt årlig 
statusrapport under 
våren 2020.  

Kontrollmål delvis uppfyllt. Varierande nivåer och 
anledningar (inbegriper 
samtliga kommunala 
verksamheter).  

Högre medvetenhet 
om GDPR i verksam-
heterna. Fortsatta 
regelbundna informa-
tionsmöten för 
kontaktpersoner 
minst två ggr/år, 
fortsatta uppföljnings-
samtal, fortsatta 
utbildningsinsatser.  

Alla verksamheter har 
utsett egna lokala 
GDPR-kontaktpersoner 
som ska bevaka dessa 
frågor inom det egna 
området.   

Ekonomienheten      
Betalning av 
leverantörsfakturor 

Är betalning av fakturan 
korrekt 

Görs löpande i Inyett 
systemet 

Vid varningar så kontrolleras 
leverantören 

  Fortsatt uppföljning i 
Inyett 

  

Behörigheter 
leverantörsfaktura flödet 

Har användare endast 
behörighet till delar av 
flödet 

Kontrollen sker några 
gånger per år 

Inga avvikelser förutom att 
anställda som slutat ligger kvar 

Rapporteras inte till 
ekonomienheten från 
chef 

Påminna cheferna att 
meddela 
ekonomienheten vid 
avslut av 
anställningar 

  

Attestrutin Följs $ 5 i Attest-
reglementet avseende 
förtroendekänsliga poster 

Har gjorts inom 
Gemensam service och 
Samhällsbyggnad 

Attestant attesterar egen 
utbildning/logi o intern 
representation 

Bristande kunskap Informera berörda 
attestanter om vårt 
regelverk. 

 Granskat av 
revisionen under 2020 
inga större avvikelser 
noterades. 

HR      
Lönebildningen Individuell lönesättning Avstämningar med 

facken mars och 
december 2020  

Målet är delvis uppfyllt Detta är en lång process Handledning och 
utbildning av 
cheferna 

 Kommunals och AKVs 
centrala avtal blev 
klara i november på 
grund av pandemin 

Jämställda löner Inga osakliga 
löneskillnader 

Samverkades i centrala 
samverkansgruppen 
2020-02-19  

Inga osakliga löneskillnader 
som beror på kön kunde finnas 

      

Chefsstödet Ändamålsenligt stöd Någon NKI 
undersökning har inte 
genomförts 2020 

Ingen mätning har genomförts.  .  HR har arbetat med 
att strukturera upp 
arbete och 
stöddokument till 
chefer. 

Rekryteringen Kompetenbaserad 
rekrytering 

Ej genomförd     Resursbrist    HR har under drygt 
fyra månader varit 
underbemannat på 
grund av personal-
omsättning 

268



 

6 av 20 

Fortsättning Gemensam service, HR
Sjuktal Sjuktalet ska inte 

överstiga 4 % 
Sjuktal för 2020 är 8,3% Ej uppfyllt.  Komplexa orsaker som 

ej kan konkretiseras på 
ett enkelt sätt. Pandemin 
har medfört stor 
korttidsfrånvaro 

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Att 
följa OSA före-
skriften. STAMINA. 
Rehabiliteringsarbete 
och förebyggande 
arbete. 

  

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Fungerande systematiskt 
arbetsmiljöarbete enligt 
lagstiftning 

Enkätundersökning 
genomförd riktad till 
chefer med 
arbetsmiljöansvar  2020-
02-23 samt dec. 2020 

Det finns många brister som 
bör åtgärdas. 

Det finns ett 
utbildningsbehov  hos 
chefer. 

Partsgemensamma 
utbildningar hålls två 
gånger per år. HR 
stöd i arbetet.  

 På grund av pandemin 
har utbildningar inte 
hållits och STAMINA 
har inte genomförts av 
alla arbetsgrupper. 

Olycksfall och tillbud Följer upp olycksfall och 
tillbud 

Cheferna ska göra detta 
kontinuerligt 

Målet är delvis uppfyllt Utbildningsbehov Utbildningar i KIA 
systemet 

  

Mångfald och jämställdhet Uppfylla kraven i 
diskrimineringslagen 

Enkät till alla medarbet-
are i dec 2020 för att ta 
reda på om vi uppfyller 
målen i ”Policy för lika 
rättigheter och 
skyldigheter” 

Förekomst av sexuella 
trakasserier och diskriminering 
på grund av diskriminerings-
grunderna upplevdes av 2 % 
av de som svarade på enkäten 
(629 personer) 

 Det finns ett behov av 
ökad medvetenhet och 
ett utbildningsbehov 

 Utbildning och 
upplysning. Ett 
handledningsmaterial 
är framtaget som alla 
chefer som använda 
på ett APT. 

  

Kvalitet och strategisk utveckling      
Användares hantering av 
login och lösenord till Viva 

Samtliga användare ska 
ha bytt till personligt 
lösenord.  
Ingen användare "lånar" 
ut sin identitet till någon 
annan. 

Var 6:e månad  Ca. 20% hade inte bytt sitt 
lösenord i den slumpmässa 
kontrollen. 40st användare 
kontrolleras.  

Det finns ingen funktion 
som gör att användarna 
blir tvingade att byta vid 
inloggning. Användaren 
måste själv aktivt byta 
lösenord.  

Fortsätta 
internkontrollen 

Uppmaning att byta 
lösenord och manual 
på hur dom går tillväga 
skickas till varje 
användare vid 
registrering. 

Rapportering till IVO av ej 
verkställda beslut 

Att det görs inom utsatt 
tid och på rätt sätt.  

Kontrollerats vid varje 
kvartal 

Har gjorts inom utsatt tid och 
på rätt sätt. 

    I samband med varje 
rapportering till IVO har 
även berört utskott, KS 
och KF delgivits 
informationen. 

Uppföljning av LOV-företag Att uppföljningen 
genomförs enligt 
fastställt årshjul och 
process. 

December 2020 Uppföljning har gjorts enligt 
fastställt årshjul och process 
samt i enlighet med bestämd 
kontrollfrekvens. 

      

Att användare i Viva tas 
bort när de slutar sin tjänst 

Endast aktuella 
användare ska ha inlogg 
i systemet 

Var 3:de månad Vid varje kontroll upptäcks 
användare som inte ska ett 
aktivt konto. 

Saknas rutiner eller 
automation där 
förvaltarna får ta del av 
anställningar som 
upphör 

Automatisk 
information vid avslut 
av anställning. 
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Fortsättning Gemensam service

Ledningsstöd      
Beslut fattas i enlighet med 
delegation 

Är delegationspunkterna 
juridiskt riktiga 

Ingen generell kontroll 
har gjorts. Nya 
delegationspunkter och 
revidering av 
delegationspunkter 
kontrolleras juridiskt av 
aktuell verksamhet.  

      Kommunjurist har fått 
uppdrag att se över 
delegationsordningen. 

Rapportering av fattade 
delegationsbeslut 

Verksamheter som 
registrerar delegations- 
beslut i verksamhets- 
system: kontroll att 
verksamhetens samtliga 
delegationspunkter finns 
inlagda i verksamhets- 
systemet. 

Påminnelse om kontroll i 
systemen har inte 
skickats ut till berörda 
systemförvaltare. 

      Kommunjurist har fått 
uppdrag att se över 
delegationsordningen. 

Rapportering av fattade 
delegationsbeslut 

Finns rutiner i alla 
verksamheter för hur 
delegationsbeslut ska 
rapporteras (krävs först 
att riktlinjer för 
återrapportering av 
delegationsbeslut är 
fastställda) 

Bevakning på att 
rapportering löpande 
görs. 

Rutiner finns för hantering av 
rapportering av 
delegationsbeslut som 
registrerats i 
verksamhetssystem. 

      

Korrekt ärendehantering 
 

Att inget ärende tappas i 
den politiska 
beslutsgången 

Uppföljning har skett i 
februari och i september 

Ingen avvikelse       

Upphandling            
Otillåtna 
direktupphandlingar 

Kontrollera att det som 
köps sker enligt avtal 
eller att 
direktupphandling 
dokumenteras 

Kontinuerligt via Inyett. 
Inga kända otillåtna 
direktupphandlingar har 
framkommit.  

Det finns några fall med brister 
gällande kravet på 
dokumentationsplikt vid 
direktupphandlingar 

Bristande 
dokumentation beror i 
huvudsak på 
kunskapsbrist 

Kan vara en resurs-
fråga om hur mycket 
tid som kan läggas 
för uppföljning. 
Dokumentationsplikt 
tas upp vid utbild-
ningar  

  

Avtalstrohet Kontroll att vara/tjänst 
köps från rätt avtal 

Kontinuerligt via Inyett. 
Produkter har vid vissa 
tillfällen avropats från fel 
leverantör. 

Bristande kompetens och tid 
hos beställare. 

Införande av E-
handelssystem med 
driftstart våren 2021 

E-handelssystem är 
tidsbesparande samt 
ger ekonomiska 
besparingar när inköp 
görs från 
nettoprislistor. 
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Fortsättning Gemensam service, Upphandling

Leveranskontroll mot avtal Följa upp att leveranser 
sker med rätt kvalitet 
och enligt avtalade 
villkor 

Vissa avvikelser 
upptäcks genom 
stickprovskontroll och 
beställares rapportering 

Otydlig beställning eller fel från 
leverantören.  

Införa E-handelssystem Med enbart 
avtalsvaror i 
sortimentet minskar 
felbeställning och fel 
leverans.  

  

Avtalsförvaltning 
 

Kontroll av löptider, 
indexregleringar, 
samordning och 
referensgrupper 

Kontinuerligt via 
avtalsdatabas och 
referensgrupper 

Kontrollmålen uppfyllda    

 Lönecentrum           
Registrering av nyanställda Att registrering har skett 

korrekt utifrån underlag 
samt att underlag som 
inkommer är korrekta 

Månadsvis kontroll  Kontrollmomentet togs bort 
2020-02-26 då inga avvikelser 
uppkommit under år 2019 samt 
för att införande av 
anställningsguide påbörjades. 

      

Frånvaroregistrering Att frånvaro förlängs och 
registreras 

Ansvar för kontrollen har 
chef och medarbetare 

 Kontrollmomentet togs bort 
2020-02-26 då ansvar vilar på 
respektive chef 

      

Kontroll av oattesterade 
poster 

Att poster attesteras 
löpande samt att det inte 
finns oattesterade poster 
vid lönekörning 

Lönekonsult för 
respektive område, 
månadsvis 1-3 dagar 
innan verkställan av lön 

 Tillstyrkta poster som ej 
attesteras av chef, attesteras 
av lönekonsult innan 
verkställande av lön 

      

Kontroll av lönesumman på 
bankfilen 

Att rimlighetsbedömning 
görs av lönesumman av 
två personer per kund.  

Systemförvaltare 
månadsvis när bankfil 
skapas 

 Kontrollmål uppfyllt.       

Kontroll av att anställningar 
med t o m datum 

Att anställningar 
avslutas vid rätt tidpunkt 
då anställningen löper ut 

Lönekonsult för 
respektive område, 
månadsvis 1-3 dagar 
innan verkställan av lön 

 Kontrollmål uppfyllt.       

Kontroll av vilande 
anställningar 

Att anställningar läggs 
vilande vid tillfällig 
anställning på annan 
enhet, samt att de 
aktiveras vid återgång 

Lönekonsult för 
respektive område, 
månadsvis 1-3 dagar 
innan verkställan av lön 

 Kontrollmål uppfyllt.       

Kontroll av anteckningar Att aktuella anteckningar 
åtgärdas innan 
lönekörning 

Lönekonsult för 
respektive område, 
månadsvis 1-3 dagar 
innan verkställan av lön 

 Kontrollmål uppfyllt.       

Kontroll av frånvaro med 
t o m datum 

Att semester rapporteras 
med 100% alternativt 
semestertimmar 

Lönekonsult för 
respektive område, 
månadsvis 1-3 dagar 
innan verkställan av lön 

 Kontrollmomentet togs bort 
2020-03-25 då begränsning 
lagts in i systemet vilket 
innebär att det inte går att 
rapportera fel. 
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Fortsättning Gemensam service, Lönecentrum

Kontroll av öppen frånvaro Att öppen sjukfrånvaro 
har läkarintygdatum som 
stämmer samt att 
omfattning är rätt inlagd 

Lönekonsult för 
respektive område, 
månadsvis 1-3 dagar 
innan verkställan av lön 

 Kontrollmål uppfyllt.       

Kontroll av fellista Att samtliga inbyggda 
kontroller i systemet är 
åtgärdade innan 
lönekörning 

Lönekonsult för 
respektive område, 
månadsvis 1-3 dagar 
innan verkställan av lön 

 Kontrollmål uppfyllt.       

Kontroll av varningslista Skulder kontrolleras 
samt kontroll av att 
pensionsgrundande lön 
ackas rätt 

Lönekonsult för 
respektive område, 
månadsvis 1-3 dagar 
innan verkställan av lön 

 Kontrollmål uppfyllt.       

Kontroll av sparade 
semesterdagar 

Att sparade 
semesterdagar inte 
överstiger 40 dagar 

Lönekonsult efter 
semestersomställning i 
februari månad 

 Kontrollmål uppfyllt.       

Kontroll av placering och 
korrekt schematyp 

Att den anställde har rätt 
placering och schema 
så att korrekt OB-
ersättning betalas ut 
eller att ingen OB-ers 
betalas ut 

Lönekonsult för 
respektive område, 
månadsvis 1-3 dagar 
innan verkställan av lön 

 Kontrollmomentet togs bort 
2020-02-26 och en rutin för hur 
registrering ska ske togs fram.  

      

Kontroll av att beslut 
gällande särskilt 
högriskskydd AMOS 

Att den anställde har 
giltigt beslut i personakt 
för AMOS när orsaken 
är vald i självservice 

Lönekonsult för 
respektive område, 
månadsvis 1-3 dagar 
innan verkställan av lön 

  Kontrollmomentet togs bort 
2020-02-26 då rutin förändras 
så att anteckning läggs in och 
respektive chef attesterar 
frånvaron.  

      

Kontroll av att avdrag gjorts 
för löneförskott 

Att utbetalt löneförskott 
dras av på kommande 
löneutbetalning 

Lönekonsult för 
respektive område, 
månadsvis 1-3 dagar 
innan verkställan av lön 

 Kontrollmål uppfyllt.       

Kontroll av icke 
löneplacerade 
tjänstledigheter 

Att det finns placeringar 
på inlagda partiella 
tjänstledigheter 

Lönekonsult för 
respektive område, 
månadsvis 1-3 dagar 
innan verkställan av lön 

 Kontrollmomentet togs bort 
2020-02-26 då rutinen 
förändrades så att generellt 
schema läggs in om inget 
annat inkommer. 

      

Kontroll av semester med 
omfattning 

Att semester rapporteras 
rätt vid partiell frånvaro 

Lönekonsult för 
respektive område, 
månadsvis 1-3 dagar 
innan verkställan av lön 

 Kontrollmål uppfyllt.       

Kontroll av 
pensionsgrundande lön när 
negativ bruttolön funnits 
under året 

Att pensionsgrundande 
lön ackumulerar rätt om 
negativ bruttolön 
uppstått  

Pensionshandläggare 
vid filöverföringar till 
KPA/Skandia 

 Kontrollmål uppfyllt.       

272



 

10 av 20 

Fortsättning Gemensam service, Lönecentrum
Kontroll av %-satser 
pension på individnivå  

Att rätt %-sats utifrån 
gällande pensionsavtal 
är registrerat på 
arbetstagarna 

Pensionshandläggare 
vid filöverföringar till 
KPA/Skandia 

 Kontrollmål uppfyllt.       

Borttag av behörighet, 
barns personnummer och 
anhörigadress vid avslut 

Att behörighet i Neptun 
avslutas samt att upp-
gifter om barns person-
nummer och anhörig-
adress plockas bort vid 
avslut i kommunen 

Lönekonsult för 
respektive område, 
månadsvis 1-3 dagar 
innan verkställan av lön 

 Kontrollmål ej uppfyllt.  Rutinen fungerar inte  Införa ny rutin som 
innebär att kontroller 
sker av systemför-
valtare varje kvartal 
genom att rapport tas 
fram.  

  

Kontroll av ob-ersättning 
vid frånvaron äldre än 1 
månad bakåt. 

Att ob-ers korrigeras/tas 
bort då den redan blivit 
utbetald. 

Lönekonsult för 
respektive område, 
månadsvis 1-3 dagar 
innan verkställan av lön 

 Kontrollmål uppfyllt.       

Kontroll frånvaro med t o m 
datum 

Att heldagsfrånvaro 
aldrig är rapporterad 
med klockslag 

Lönekonsult för 
respektive område, 
månadsvis 1-3 dagar 
innan verkställan av lön 

 Kontrollmål uppfyllt.       

Lönetillägg Att tillägget avslutas vid 
rätt bevakningsdatum. 

Lönekonsult för 
respektive område, 
månadsvis 1-3 dagar 
innan verkställan av lön 

 Kontrollmål uppfyllt.       

Lönetrappan IFO Att rätt tillägg betalas ut, 
beroende på 
anställningens längd 2 
eller 5 år 

Lönekonsult för 
respektive område, 
månadsvis 1-3 dagar 
innan verkställan av lön 

 Kontrollmomentet togs bort 
2020-08-25 då avtalet upphört.   
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Medborgarservice 
Kontrollobjekt Kontrollmål Kontrollreferens Resultat från kontroll Avvikelseanalys Åtgärdsförslag Övriga 

kommentarer 
Vad ska kontrolleras? Mot vilken normbild ska 

iakttagelser bedömas? 
Datum när kontroll 
genomfördes, vem som 
gjorde kontrollen 
(namn/funtion) samt ev. 
kontrollrapport-ID (t.ex. 
namn, dnr., ID-nr) 

Vad visade reslutatet 
från kontrollen i relation 
till normbilden? 

Om resultat avviker från 
normbild, vad är 
rotorsaken till 
avvikelsen? 

Vilka åtgärder/aktiviteter 
rekommenderas för att 
åtgärda avvikelsen? 

- 

Tillväxt och samhällsbyggnad, 
Kundcenter och service 

     

Avtalstrohet Att vi följer våra avtal 2020-02-12, MBS LGR, 
faktura nr: 10000053 

Avvikelser ej 
preciserade enligt avtal. 

Utredning samt dialog 
pågår 

Leverantör utvecklar 
fakturaspecifikation 

  

Debitera avgifter utifrån 
beslut 

Säkerställa att fakturering blir 
genomförd utifrån beslut 

     

Uppföljning nyckeltal Se till att ärendeflödet fungerar 
utifrån bestämda tidsramar 

2020-02-12, MBS LGR. 
Tjänstegaranti 
återkoppling iunom 24 
timmar kundcenter 

Inget att anmärka!       

Delegationspunkt till KS Granskning av rapport till KS Kontrollrapport 
parkeringstillstånd 
funktionshindrade 
daterat 20-01-27. 

Inget att anmärka!       

 Kostenheten             

Kontroll att egenkontroll 
genomförs korrekt- 
Säkra verksamheter  

Att bokföra och genomföra 
dokumentationskrav enligt 
livsmedelslagen-Säkerställa 
säkra verksamheter  

20200203 ingen anmärkning      Ökat andelen 
användare 
under 2019 

Kontroll av 
mikrobiologiska 
resultat- Säkra 
verksamheter  

Att vi klarar gränsvärdena för 
de mikrobiologiska  halterna . 
Säkerställa att vi har rätt rutiner 
för rengörning samt att vi 
uppfyller livsmedelslagen. 

20200203 ingen anmärkning        
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Fortsättning Medborgarservice, Kostenheten
Kontroll av 25% eko  Att våra inköp motavarar 25% 

eko  
20200203 23,87% Målet att uppfylla 25% 

inom räckhåll, 
begränsades dock av 
gällande besparingskrav 
på 2 miljoner  

Klargöra beslut om 
andel % Samt tilldela 
resurser för detta 

Oklar målbild 
25% 
kostriktlinje 
gällande   
50% riktlinje 
för 
upphandling 
av livsmedel.  

Avtalstrohet  Kontroll att våra inköp sker från 
rätt avtal  

20200203 19,22 %  Max 20% 
totalt  Kostenheten 14% 

Inom gräns,dock ser vi 
att enheter utanför vår 
köper till stor del fel 
varor  Kostenehten 
ligger själva på ca 14% 

Informera om 
avtalsregeler och varor 

  

Kontroll av beställda 
port mot faktiskt 
närvarande portioner  

Avstämning mot beställda 
kontra närvarande portioner, 
För att minska svinn och 
säkerställa att produktionen är 
densamma som ätande kunder.  

20200203 ingen anmärkning    Säkerställa korrekta 
beställda siffror från 
kund 

Svårt att se 
helhetsbild då 
flertalet  
kunder ej 
beställer 
själva 

Kontroll av svinn  Mått i avfallsplanen  20200203 Ingen anmärkning  Aktuellt tallriksvinn 25g / 
snitt på större matsalar 
samt  15kg minskat 
svinn totalt på 2 veckor 
av försäljning klimatlåda  

Fortsätta arbetet med att 
utöka till att mäta 
serveringssvinn på 
samtliga tillagningskök  
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Kultur och fritid 
Kontrollobjekt Kontrollmål Resultat från kontroll Avvikelseanalys Åtgärdsförslag Övriga kommentarer 

Vad ska kontrolleras? Mot vilken normbild ska 
iakttagelser bedömas? 

Vad visade resultatet från 
kontrollen i relation till 
normbilden? 

Om resultat avviker från 
normbild, vad är 
rotorsaken till 
avvikelsen? 

Vilka åtgärder/aktiviteter 
rekommenderas för att 
åtgärda avvikelsen? 

- 

Kommunikation kring 
verksamhet 

Granskning av layout Kultur och Fritid följer 
Tierps kommuns grafiska 
profil 

Kulturhuset Möbeln har 
en egen grafisk profil 
som är beslutad av 
Kommunstyrelsens 
arbetsutskott.  

Avvikelsen är beslutad 
och godkänd.  

  

Externa bidrag; 
Ansökningsprocess 

Hålla koll på vilka 
bidragsmöjligheter som 
finns och söka relevanta 
bidrag 

Kontrollerat att varje 
enhetschef och ansvarig 
Kultursekreterare 
kontrollerar vilka bidrag 
som kan sökas. 
Kontrollen sker löpande 
under året 

Bidrag som kan sökas 
förändras under året. 
Nya bidrag kommer till 
och gamla tas bort 

Ständig bevakning av 
förändringar 

  

Externa bidrag; 
Genomförande av projekt 

Återkoppling till 
styrdokument löpande 
under projektets gång 

Kontrollerat att varje 
enhetschef och ansvarig 
Kultursekreterare 
genomför de projekt som 
ska utföras enligt 
bidragsansökningarna. 

Under pandemin har det 
inte varit möjligt att 
genomföra alla projekt 
enligt plan. 

När restriktioner tas bort 
kan vi återgå till den 
planerade verksamheten 
fullt ut.  

  

Externa bidrag; 
Utvärdering 

Utvärdering efter 
projektslut där 
kopplingen till 
verksamhetens mål är i 
fokus 

Kontrollen påvisade bra 
inarbetade rutiner där 
varje sökt och erhållet 
bidrag ska redovisas på 
webben. I de fall inte 
redovisning sker så får 
bidraget betalas tillbaka.  

De sökta statsbidragen 
redovisas efter 
projektavslut efter 
verksamhetens målbild i 
den ansökan som 
lämnades in. Enligt 
normbild. 

Det finns idag en bra 
struktur att söka bidrag. 
samtidigt som 
ansökningarna ska 
redovisas i de system där 
bidragen erhållits. Under 
pandemin har vissa 
bidrag återbetalats.  
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Utbildning 
Kontrollobjekt Kontrollmål Kontrollreferens Resultat från kontroll Avvikelseanalys Åtgärdsförslag Övriga 

kommentarer 

Vad ska kontrolleras? Mot vilken normbild ska 
iakttagelser bedömas? 

Datum när kontroll genom-
fördes, vem som gjorde 
kontrollen (namn/funtion) 
samt ev. kontrollrapport-ID 
(t.ex. namn, dnr., ID-nr) 

Vad visade reslutatet från 
kontrollen i relation till 
normbilden? 

Om resultat avviker från 
normbild, vad är rotorsaken 
till avvikelsen? 

Vilka åtgärder/aktiviteter 
rekommenderas för att 
åtgärda avvikelsen? 

- 

Förskola      
Lokalförsörjning Trygga, säkra och  likvärdiga Dokumenterade 

arbetsmiljöronder har 
genomförts av Rektor/bitr. 
Rektor av varje 
förskolelokal. 

Graden av 
ändamålsenlighet mellan 
våra lokaler varierar.   

Några av våra lokaler är i 
dåligt skick och flera 
förskolor är inhysta i 
provisoriska paviljonger.  

Fortsatt arbete med 
långsiktig lokalplanering.  

  

Digitalisering Tillgång till digitala enheter 
och utveckla digital 
kompetens hos personalen 

Alla förskollärare är 
utrustade med i-pad. 
På varje avd. finns tillgång 
till i-pad för barnen och 
bärbara datorer till 
personalen.  

Personalens lärplattform 
GIGLA visar att 320 
timmar avsatts till 
självstudiekurser inom 
förskolan. Alla typer av 
möten har i stor 
utsträckning skett digitalt 
pga Ciovid-19. 

      

Ekonomiuppföljning Träffsäkerhet i ekonomiska 
prognoser 

Uppföljningar med ekonom 
sker inför varje prognos 
med Rektorer och 
Skolformschef. 

Högre kostnader än 
budget prognostiserades 
under året jämfört med 
utfallet. 

Stor försiktighet pga 
sparuppmaningar med 
tanke på kommunens 
dåliga ekonomi. 
Bidragsbelopp för sjuklöner 
fick stor påverkan på 
utfallet.    

 
Stora svängningar i 
personalkostnader i 
samband med 
semesterperioden, 
varför? 

Tillsyn förskola och 
pedagogisk omsorg 

Följer skollag och läroplan Tillsyn av fristående 
pedagogisk omsorg har 
genomförts av Rektor och 
bitr. Rektor FO3. 
C-företaget tillsynsrapport 
Solkatten tillsynsrapport  
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Forts Utbildning, Förskola

Synpunkter, klagomål 
och kränkande 
behandling 

Funktionella rapportsystem 
för att ge huvudmannen 
kontroll över kränkningarna. 

Under året har ett nytt 
system för anmälan om 
kränkande behandling och 
tillbud implementerats. 

Synpunkter och klagomål 
hanteras enligt rutin.  
Dokumentation av tillbud 
och kränkningar sker fullt 
ut i digitalt system.112 
ärenden totalt. 

 
  

 

Barnhälsoarbetet Barn i behov av särskilt stöd 
får den hjälp de har rätt till 

Barnhälsoplanen följs. 
Kontinuerlig uppföljning 
sker av Rektorer, Spec.ped 
och Skolformschef. 

Barn i behov av särskilt 
stöd ökar. 

Även antalet barn med 
extraordinära behov finns i 
vår verksamhet fn. 

Planering av ev. 
resursavdelning pågår. 

  

Medarbetarhälsan Stärkt medarbetarhälsa Månatlig uppföljning av 
sjukfrånvaro. Rektorer och 
Skolformschef. 

10% sjukfrånvaro 2019  
12%sjukfrånvaro 2020  
6% sjukfrånvaro jan 2021  

Ökade insatser förväntas 
ge resultat på längre sikt.  

    

Kompetensförsörjning Andel högskoleutbildade hög Andel förskollärare i nivå 
med riket enligt 
Skolverket/Kolada. 

Barnskötare uppmuntras 
och stöttas att studera till 
förskollärare.    

 
    

Systematiska 
kvalitetsarbetet SBF 

Alla enheter arbetar med 
lokala utvecklingsmål 

Årshjul och gemensamma  
uppföljningsdokument är 
implementerade av 
Rektorer/bitr.Rektorer 
Kontroll av måluppfyllelse 
har skett i juni och dec. 
2020. Rektor och 
Skolformschef 
 

Flera förskolor jobbar 
med utvecklingsmål inom 
hållbarhet.12 av 18 
förskolor är certifierade 
enligt Grön flagg. 
Ytterligare 4 förskolor är 
på god väg att certifieras.  

   

Grundskola      

Elevers resultat och 
måluppfyllelse 

Fullständig måluppfyllelse 
och gymnasiebehörighet 

Kontroll av måluppfyllelse 
har skett vid två tillfällen: 
juni 2020 och under 
oktober-november 2020. 
Rektor, skolchef. 

Resultatet varierar fortsatt 
mellan grundskolorna. Ett 
något lägre meritvärde 
totalt sett för 2020, men 
fler behöriga till nationella 
program. Även om 
resultatet ligger i linje 
med förväntan är de lägre 
än målbilden. 

Samverkan för bästa skola 
och andra insatser har i 
flera fall ett fokus på tidiga 
insatser. Resultatet av 
dessa kommer inte att 
synas under de närmaste 
åren. 

Tydligare uppföljningar 
enligt årshjul och en 
återkommande statisk 
redovisning. 

  

Fortsättning Utbildning, Förskola
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Stödprocesser för 
elevers 
måluppfyllelse och 
mående 

Alla elever har tillgång till 
elevhälsans samtliga 
professioner 

Samtliga skolområden har 
tillgång till samtliga 
professioner inom 
elevhälsan. 

Målbilden är i uppnådd. 
 

Fortsatt 
kompetensutveckling kring 
det främjande och 
förebyggande 
elevhälsoarbetet. 

  

Tillsyn grundskola Följer skollag och läroplan Löpande kontroller enligt 
årshjul. Utbildningschef och 
utvecklingschef. 

Grundskolan följer skollag 
och läroplan.  
  
Löpande kontroller har på 
vissa områden visat på 
fortsatt utvecklings-
potential kring uppföljning 
av kränkande behandling, 
problematisk skolfrånvaro 
och åtgärdsprogram. 

Ej fullt utvecklad 
implementering av 
systemstöd för att 
säkerställa information till 
huvudman och uppföljning 
på skola.  

Digitala systemstöd för 
uppföljning har 
vidareutvecklats under 
2020.  

 

Kompetensförsörjning Behörig personal på samtliga 
tjänster 

Läget under 2020 har 
förbättrats något vad gäller 
behörigheten. 

Det är fortsatt svårt att 
rekrytera och behålla 
behörig personal inom 
alla skolformer, men 
särskilt förskola, 
fritidshem och 
grundskola. 

Skolornas låga resultat, en 
låg andel behöriga och ett 
relativt sett lågt löneläge. 
Under 2020 har corona-
pandemin försvårat all 
rekrytering  

En medveten satsning på 
fortbildning, ett systematiskt 
arbete med olika lönetillägg 
(karriärtjänster, 
lärarlönellyft). Ett uthålligt 
arbete med att förbättra 
resultaten. 

  

Digitalisering Alla elever har tillgång till 
digitala enheter och personal 
med digital kompetens 

Den digitala kompetens 
bland personal har ökat, 
vilket vi följer kontinuerligt 
via vår fortbildningsportal, 
just nu har vi genomfört 
4000 utbildningstimmar. 
Fortfarande finns det 
skillnader mellan såväl 
individer som skolor.  

Den grundläggande 
infrastrukturen är på 
plats, och nu planerar vi 
för genomförandet av 1-1 
inom grundskolan. 

Bristen på digitala enheter 
har gjort det svårt att 
utveckla pedagogiken och 
pedagogernas intresse för 
digital kompetens. Ökad 
tillgång till digitala tjänster 
och läromedel är ett led i att 
utveckla undervisningen 

Arbete pågår med 
förberedelser kring nätverk 
inför inköp av digitala 
enheter. 

  

Ekonomiuppföljning Träffsäkerhet i våra 
ekonomiprognoser 

Månadsvisa uppföljningar 
av ekonom med rektorer 
och utbildningschef 

Högre kostnader än 
budget för flera skolor. 

Några skolor har svårt att 
hålla budget som en följd 
av många elevassistenter. 

 Styrning av tilldelade 
medel utifrån skolors 
förutsättningar och behov. 
Kontroll av anställningar. 

  

Fortsättning Utbildning, Grundskola
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Fortsättning Utbildning, Grundskola
Synpunkter klagomål 
och kränkande 
behandling 

Funktionella kontrollsystem 
för att ge huvudmannen över 
klagomål och kränkningar 

Under hösten 2019 infördes 
ett nytt systemn för 
anmälan om kränkande 
behandling, vilket fortsatt 
har inneburit en ökad 
kvalitet och bättre kontroll. 

Med det nya digitala 
systemet får vi en god 
överblick och följer de 
regelverk som finns. 
Detta underlättar också 
arbetet med anmälningar 
till Skolinspektionen 

Vi överträffar normbilden 
med stöd av det nya 
systemet. Antalet 
anmälningar till 
Skolinspektionen minskade 
under 2020. 

Fortsatt användning inom 
fler områden och analys av 
användningen. 

  

Systematiskt 
kvalitetsarbete SBS 

Alla arbetslag arbetar med 
lokala utvecklingsmål 

Avstämning månadsvis 
enligt årshjul. Pedagogiska 
bokslut jan och juni. 
Utbildningschef och 
Utvecklingschef 

Alla arbetslag arbetar 
med lokala 
utvecklingsmål. Uppföljni
ng visar att utfallet 
och måluppfyllelse 
varierar mellan skolorna 

Det systematiska kvalitets-
arbetet och SBS tappade i 
och med pandemin viss fart 
under första halvåret men 
har återupptagits i 
anpassad omfattning andra 
halvåret 2020. 

Kvalitetsarbetet vidareut-
vecklas och systemstöd för 
att underlätta införs våren 
2021. Där arbetet med SBS 
tappade fart har kompletter-
ande avstämning med 
Skolverket genomförts och 
slutrapporteras maj 2021. 

 

Gymnasium 
     

Elevers resultat och 
måluppfyllelse 

Gymnasieexamen 1. Januari & juli 2019 av 
rektor.  
2. Juli 2020 av rektor 

1. Normal nivå på 
andelen elever med 
gymnasieexamen efter 4 
år. Låg andel med 
behörighet till 
högskolestudier. 
2. Kraftig ökning av 
examensbevis 2020. 

1. Många elever är inte 
motiverade för 
högskolestudier. 
2. Lyckade satsningar på 
extra anpassningar och 
särskilt stöd samt 
utvecklingsområden.  

1. Ge vuxenelever goda 
förutsättningar för 
komplettering till 
högskolebehörighet  
2. Fortsatt kvalitetsarbete. 

  

Stödprocesser för 
elevers 
måluppfyllelse och 
mående 

Alla elever har tillgång till 
elevhälsans samtliga 
professioner 

Rektor samt Ansvarig för 
elevhälsan, löpande 
uppföljning. 

Normalt stödbehov och 
tillgång till samtliga elev-
hälsans professioner. 
Brist under läsår 20-21 
som följd av sjukskrivna 
medarbetare i eht-
professioner. 

Ingen avvikelse Ingen åtgärd   

Tillsyn gymnasie-
skolan, vuxenutbild-
ning och sfi 

Följer skollag och läroplan 
 

Februari 2021 av rektor Följer skollag och 
läroplan. 

Ingen avvikelse   

Kompetensförsörjning Behörig personal på samtliga 
tjänster 

Tjänsteplanering framförallt 
under mars-april. 
Februari 2021 av rektor 

Få obehöriga lärare 
förutom yrkeslärare som 
enligt 
undantagsparagrafen i 
skollagen kan anses 

Ingen avvikelse Vi uppmuntrar våra 
yrkeslärare att läsa in 
lärarbehörighet. 
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Fortsättning Utbildning, Gymnasium

behöriga baserat på 
yrkesskicklighet. 

Kompetensförsörjning Kompetensutveckling befintlig 
personal  

1. Inloggningstillfällen i 
Gigla (mars-mars) 
2. Slutförda kurser i Gigla 
(mars-mars) 
3. Mottagande av VFU-
studenter 
4. Workshops med IT-
pedagog & förstelärare. 
Kollegialt lärande 

1. 1634 från 115 
användare. 
2. 960 från 115 
användare 
3. Genomfört enligt ÖK 
med UU & GH. 
4. Genomförda under 
termin & studiedagar. 
5. Lagmöten och 
incheckningar enligt plan 

1&2: avvikelseanalys – 36 
användare av 166 har 
aldrig loggat in. 

 1&2: digitalisering ett 
av måtten vid 
löneöversyn 

Ekonomiuppföljning Träffsäkerhet i våra 
ekonomiprognoser 

1.2020 Månadsvis av rektor 
tillsammans med ekonom 

1. Högre kostnader och 
lägre intäkter än 
budgeterat. 

1. Avvikelsen för utfallet 
beror till stor del på 
uteblivna budgeterade 
intäkter samt ett ökat antal 
elever. 

1. Försiktighet med 
budgetering av statsbidrag. 

 

Synpunkter klagomål 
och kränkande 
behandling 

Funktionella kontrollsystem 
för att ge huvudmannen över 
klagomål och kränkningar 

Det kommer införas ett 
digitalt system för 
gymnasiet, som är prövat 
och infört på grundskolan 
under 2019 

Normal nivå   Normal nivå Införande av digitalt system 
för att ge en bättre kontroll 
på antalet kränkningar. 

 implementerat ht 
2020. 

Avhopp från studier Att studerande får det stöd 
utifrån sina behov och 
förutsättningar 

Februari 2020 av  rektor     

Elevers resultat och 
måluppfyllelse 

Gymnasieexamen, 
genomförd yrkesutbildning, 
samt genomströmning sfi 
 

Februari 2020 av rektor 2020 
106 examen – 78,5% 
20 studiebevis – 14,8% 
2 utdrag ut betygskatalog 
(förlängda studier) – 1,5% 
7 gymnasieintyg 
(imv/imy) – 5,2% 
Totalt: 135 
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Vård och omsorg 
Kontrollobjekt Kontrollmål Kontrollreferens Resultat från kontroll Avvikelseanalys Åtgärdsförslag Övriga kommentarer 

Vad ska kontrolleras? Mot vilken normbild ska 
iakttagelser bedömas? 

Datum när kontroll 
genomfördes, vem som 
gjorde kontrollen 
(namn/funtion) samt ev. 
kontrollrapport-ID (t.ex. 
namn, dnr., ID-nr) 

Vad visade reslutatet från 
kontrollen i relation till 
normbilden? 

Om resultat avviker från 
normbild, vad är 
rotorsaken till avvikelsen? 

Vilka åtgärder/aktiviteter 
rekommenderas för att 
åtgärda avvikelsen? 

- 

Följsamhet till gällande 
delegation för 
beslutsfattande 

Har beslut fattats av 
rätt delegat 

Kontroll ej genomförd av 
VoO, har ej verktyg för 
uppföljningen.  

      Kontroll ej genomförd 
av VoO, har ej verktyg 
för uppföljningen.  

Avtalstrohet Att inköp gjorts från 
upphandlad leverantör 

Områdeschefer 
Äldreomsorg och 
Funktionshindradeomsorg 
genomfört stickprov. 

Inköp på faktura har gjorts från 
upphandlad leverantör.  

    

  

Avslut av anställning Att samtliga steg i 
processen följts när 
någon avslutat sin 
anställning 

Chefer gjort kontroll om 
checklista följts.  

Avvikelser i andra led har 
identifierats dvs berör annan 
verksamhet och har 
rapporterats till berörd 
verksamhet. Uppföljning av 
åtgärd bör göras våren 2020  

    

  

Verksamhetens 
egenkontrollprogram 

Hur verksamheten 
arbetar i förhållande till 
styrdokument och mål 

  3 av 9  egenkontroller inom ÄO 
är genomförda. 1 av 4 inom 
FHO är genomförda- 

Varken internkontrollplan 
eller egenkontroll är 
tillräckligt implementerade. 

Alla genomför 
internkontrollplanen enligt 
rutin i april 2021.  

  

Egenkontrollprogram Säkerställa att 
efterfrågade 
kontrollpunkter är 
relevanta och aktuella 

  Kontrollpunkterna är relevanta.      

  

Kontroll av loggar i 
verksamhetssystemet 
Viva-Bistånd 

Endast behöriga 
personer tar del av 
känslig information i 
verksamhetssystemet 
Viva 

Områdeschef för bistånd 
har granskat loggar.  

Loggar har tagits ut och 
granskats enligt rutin. Inga 
avsteg till behörigheter har 
identifiterats 

    

 

Kontroll av loggar i 
verskamhetssystemet 
Viva-Äldreomsorg och 
Funkrionshindradeomsorg 

Endast behöriga 
personer tar del av 
känslig information i 
verksamhetssystemet 
Viva 

Loggar har tagits ut och 
skickat still berörda chefer 
enligt rutin.  

Endast ett fåtal har återkopplat 
om resultat av loggkontroll. 
Dessa påvisar inga avsteg till 
behörigheterna  

Då ett flertalet 
enhetschefer ej genomfört 
loggkontrollerna är rutinen 
ej implementerad och 
välkänd i verksamheten. 

Omtag för att följa upprättad 
rutin och redovisning.  
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Individ och familjeomsorg 
Kontrollobjekt Kontrollmål Kontrollreferens Resultat från kontroll Avvikelseanalys Åtgärdsförslag Övriga kommentarer 

Vad ska kontrolleras? Mot vilken normbild ska 
iakttagelser bedömas? 

Datum när kontroll 
genomfördes, vem som 
gjorde kontrollen 
(namn/funtion) samt ev. 
kontrollrapport-ID (t.ex. 
namn, dnr., ID-nr) 

Vad visade reslutatet från 
kontrollen i relation till 
normbilden? 

Om resultat avviker från 
normbild, vad är 
rotorsaken till 
avvikelsen? 

Vilka åtgärder/aktiviteter 
rekommenderas för att 
åtgärda avvikelsen? 

- 

Kontroll av ledtider Ärendeprocesser 
handläggs inom 
föreskriven tid. 

Samtliga kvartal 
kontrollerade 

Ett fåtal avvikelser Arbetsbelastning Vi förstärker 
bemanningen och slipar 
på rutiner 

 I stort fungerar 
skyddsbedömningar och 
stipulerad tid för 
förhandsbedömningar. 
Trots stort inflöde. 

Kontroll av loggar i 
verksamhetssystemet 

Endast behöriga 
personer tar del av 
känslig information i 
verksamhetssystemet 
viva. 

2 kontroller per år. 
Inte utfört fullt ut pga 
arbetsbelastning. 

Inga avvikelser i det 
kontrollerade. Avvikelse 
att inte alla kontroller är 
gjorda. 

 Arbetsbelastning  Förstärkning på 
arbetsledarsidan under 
2021 för att möjliggöra 
internkontroll. 

  

Styrdokument Beslut fattas enligt 
delegation, riktlinjer, 
rutiner och intern praxis 

Regelbundet i samband 
med ärendegenom-
gångar mm 

Ett fåtal avvikelser.  Okunskap bland 
personal kring 
lagstiftningen. 

 Utbildning.   

Ekonomiska 
transaktioner 

Utbetalningar är korrekta En gång per vecka Inga avvikelser gällande 
utbetalningar.I något fall 
ofullständiga 
beslutsunderlag och 
avvikelse från rutiner. 
Kopierade 
beslutsunderlag från 
föregående månad. 

Kunskapsbrist, 
arbetsbelastning 

Utbildning och utveckling 
av mallar mm i 
verksamhetssystemet. 

 

Egenkontrollplan Varje enhet har en 
egenkontrollplan och den 
revideras utifrån brister 
från föregående år 

En gång per år Finns ej på alla enheter.  Svårt att identifiera 
egenkontrollområden 

Pågår utveckling av 
egenkontrollområden på 
de enheter som saknar. 

 Egenkontrollen har 
stärkts och har bidragit till 
verksamhetsutveckling. 
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Bakgrund
Enligt kommunallagen ska kommunen ha en väl fungerande intern kontroll. Med 
intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och 
arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls och att 
verksamheten är laglig. Genom riskhantering kan faktorer som utgör en risk för 
måluppfyllelsen identifieras, bedömas och kontrolleras. Ordnandet av intern 
kontroll och riskhantering är därför en del av ledningen av kommunen och 
kommunkoncernen.

Kommunstyrelsen har tydliggjort i Regler för intern styrning och kontroll (ks § 
163/2017) att verksamheten under den har en skyldighet mot kommunstyrelsen att 
säkerställa att den interna kontrollen är god. Kommunfullmäktige har ytterligare 
tydliggjort vad kommunstyrelsen har för uppdrag och ansvar avseende uppfölj-
ningar, intern kontroll och insyn i Riktlinje för intern kontroll och insyn i 
kommunens verksamheter (kf §72/2017) och Program för uppföljning av och insyn 
i kommunens verksamheter (kf 73/2017).

Beslut om och uppföljning av internkontrollplaner kommer ingår i ett årshjul länkat 
till årshjulet för planering och uppföljning av verksamhet och budget. Det betyder 
att interkontrollplan för kommande år beslutas politiskt i samband med att budgeten 
för samma år behandlas, och att uppföljningen behandlas i samband med 
årsredovisningen för samma år.

Verksamheternas genomförda riskanalyser ligger till grund för internkontroll-
planens omfattning.

Syfte
Kommunens interna kontroll syftar till att minimera riskerna för att 1) bryta mot 
lagar och regler, 2) avvika negativt mot budget- och verksamhetsmålen, och 3) ge 
felaktig information (rapportering) till beslutsfattare och allmänheten om det 
ekonomiska och verksamhetsmässiga läget i verksamheten samt ta emot felaktig 
information från annan.

Ansvar
Kommunstyrelsen har ansvaret för den interna kontrollen inom kommunstyrelsens 
verksamhet. Verksamhetschefer ansvarar för att konkreta regler och anvisningar är 
utformade så att en intern kontroll kan upprätthållas samt att dessa följs och att 
medarbetarna är informerade om dess innebörd.
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Gemensam service 
Kontrollobjekt Kontrollmål Kontrollansvarig Kontrollfrekvens Kontrollmetod Mottagare av 

kontrollrapport
Vad ska kontrolleras? Mot vilken normbild ska 

iakttagelser bedömas?
Vem ansvarar för att 
kontroll genomförs enl. 
plan?

Hur ofta ska kontroll 
genomföras?

Hur ska kontroll 
genomföras per 
kontrolltillfälle?

Vem är mottagare av 
resultatet från kontrollen?

Ekonomi
     

Betalning av leverantörsfakturor Är betalning av fakturan 
korrekt

Automatiskt via INYETT Löpande Genomgång av 
betalningsfil

Fakturacentralen

Behörigheter leverantörsfaktura 
flödet

Har användare endast 
behörighet till delar av 
flödet

Systemförvaltare 
RoR/IoF

1 ggr per år Genomgång rapport 
beslutsattestanter IoF 
och behörigheter RoR.

Ekonomichef

Attestrutin Följs $ 5 i 
Attestreglementet 
avseende 
förtroendekänsliga poster

Ekonom 4 ggr per år Stickprov på berörda 
konton

Ekonomichef

HR      
Lönebildningen Individuell lönesättning HR 1 gång per år årliga avstämningar Förhandlingsdelegationen

Jämställda löner Inga osakliga 
löneskillnader

HR 1 gång per år Lönekartläggning CSG/ 
Förhandlingsdelegationen

Chefsstödet Ändamålsenligt stöd HR 1 gång per år Enkäter KLG

Rekryteringen Kompetenbaserad 
rekrytering

HR 1 gång per år Stickprov med chefer KLG

Sjuktal Samma tal som finns i VP HR 4 gånger per år Utdata från HR-system Förhandlingsdelegationen

Systematiskt arbetsmiljöarbete Fungerande systematiskt 
arbetsmiljöarbete enligt 
lagstiftning

HR 1 gång per år Enkäter till chefer Förhandlingsdelegationen

Olycksfall och tillbud Följer upp olycksfall och 
tillbud

HR 1 gång per Utdata ur KIA KLG/CSG

Mångfald och jämställdhet Uppfylla kraven i 
diskrimineringslagen

HR 1 gång vart annat 
år/ 2020

Enkäter Förhandlingsdelegationen
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Fortsättning Gemensam service
Lön      

Registrering av nyanställda Att registrering har skett 
korrekt utifrån underlag 
samt att underlag som 
inkommer är korrekta

Utsedd lönekonsult Varje månad efter 
verkställd lön 4 
st/kommun och 
månad

Stickprov Lönechef

Frånvaroregistrering Att frånvaro förlängs och 
registreras

Ansvarig 
chef/medarbetare

Varje månad Utdata rapport, 
kostnadskontroll per 
enhet

Anvarig chef

Kontroll av oattesterade poster Att poster attesteras 
löpande samt att det inte 
finns oattesterade poster 
vid lönekörning

Lönekonsult Varje månad innan 
stängning av 
systemet för 
lönekörning

Rapport ur lönesystemet, 
påminnelse mail till 
berörd chef

Ansvarig chef

Kontroll av lönesumman på 
bankfilen

Att rimlighetsbedömning 
görs av lönesumman av 
två personer per kund. 

Systemförvaltare och 
systemadministratörer

Varje månad Loggfilen ska efter 
genomgång signeras av 
två personer

Lönechef

Kontroll av att anställningar med 
tom datum

Att anställningar avslutas 
vid rätt tidpunkt då 
anställningen löper ut

Lönekonsult Varje månad 
kontinuerligt på 
respektive område

Rapport ur lönesystemet Lönechef

Kontroll av vilande anställningar Att anställningar läggs 
vilande vid tillfällig 
anställning på annan 
enhet, samt att de 
aktiveras vid återgång

Lönekonsult Varje månad 
kontinuerligt på 
respektive område

Rapport ur lönesystemet Lönechef

Kontroll av anteckningar Att aktuella anteckningar 
åtgärdas innan 
lönekörning

Lönekonsult Varje månad 
kontinuerligt på 
respektive område

Rapport ur lönesystemet Lönechef

Kontroll av frånvaro med tom 
datum

Att semester rapporteras 
med 100% alternativt 
semestertimmar

Lönekonsult Varje månad 
kontinuerligt på 
respektive område

Rapport ur lönesystemet Lönechef

Kontroll av öppen frånvaro Att öppen sjukfrånvaro har 
läkarintygdatum som 
stämmer samt att 
omfattning är rätt inlagd

Lönekonsult Varje månad på 
kontinuerligt 
respektive område

Rapport ur lönesystemet Lönechef

Kontroll av fellista Att samtliga inbyggda 
kontroller i systemet är 
åtgärdade innan 
lönekörning

Lönekonsult Varje månad innan 
lönekörning på 
respektive område

Rapport ur lönesystemet Lönechef
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Kontroll av varningslista Skulder kontrolleras samt 
kontroll av att 
pensionsgrundande lön 
ackas rätt

Lönekonsult Varje månad innan 
lönekörning på 
respektive område

Rapport ur lönesystemt Lönechef

Kontroll av sparade 
semesterdagar

Att sparade 
semesterdagar inte 
överstiger 40 dagar

Lönekonsult/chef Vid 
semesteromställning 
i feb

Rapport ur lönesystemet Ansvarig chef

Kontroll av placering och korrekt 
schematyp

Att den anställde har rätt 
placering och schema så 
att korrekt OB-ersättning 
betalas ut eller att ingen 
OB-ers betalas ut

Lönekonsult Minst en gång i 
veckan samt inför 
varje lönekörning

Kontrolleras i bilden 
”Översikt”.

Lönechef

Kontroll av att beslut gällande 
särskilt högriskskydd AMOS

Att den anställde har giltigt 
beslut i personakt för 
AMOS när orsaken är vald 
i självservice

Lönekonsult Varje månad innan 
lönekörning på 
respektive område

Rapport ur lönesystemet Lönechef

Kontroll av att avdrag gjorts för 
löneförskott

Att utbetalt löneförskott 
dras av på kommande 
löneutbetalning

Lönekonsult Varje månad innan 
lönekörning på 
respektive område

Kopia av löneförskott 
stäms av mot avdrag på 
lön

Lönechef

Kontroll av icke löneplacerade 
tjänstledigheter

Att det finns placeringar 
på inlagda partiella 
tjänstledigheter

Lönekonsult Varje månad innan 
lönekörning på 
respektive område

Rapport ur lönesystemet Lönechef

Kontroll av semester med 
omfattning

Att semester rapporteras 
rätt vid partiell frånvaro

Lönekonsult Varje månad innan 
lönekörning på 
respektive område

Rapport ur lönesystemet Lönechef

Kontroll av pensionsgrundande lön 
när negativ bruttolön funnits under 
året

Att pensionsgrundande 
lön ackumulerar rätt om 
negativ bruttolön uppstått 

Pensionshandläggare Inför filöverföring till 
KPA

Rapport ur lönesystemet Lönechef

Kontroll av %-satser pension på 
individnivå 

Att rätt %-sats utifrån 
gällande pensionsavtal är 
registrerat på 
arbetstagarna

Pensionshandläggare Inför filöverföring till 
KPA

Rapport ur lönesystemet Lönechef

Borttag av behörighet, barns 
personnummer och anhörigadress 
vid avslut

Att behörighet i Neptun 
avslutas samt att uppgifter 
om barns personnummer 
och anhörigadress 
plockas bort vid avslut i 
kommunen

Lönekonsult Varje månad Rapport ur lönesystem 
på utbetalda slutlöner. 
Kontroll om flera 
anställningar finns innan 
rensning sker

Lönechef

Kontroll av ob-ersättning vid 
frånvaron äldre än 1månad bakåt.

Att ob-ers korrigeras/tas 
bort då den redan blivit 
utbetald.

Lönekonsult Varje månad innan 
lönekörning på 
respektive område

Rapport ur lönesystemet Lönechef
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Fortsättning Gemensam service

Kontroll frånvaro med tom datum Att heldagsfrånvaro aldrig 
är rappoterad med 
klockslag

Lönekonsult Varje månad innan 
lönekörning på 
respektive område

Rapport ur lönesystemet Lönechef

Lönetillägg Att tillägget avslutas vid 
rätt bevakningsdatum.

Lönekonsult Varje månad innan 
lönekörning på 
respektive område

Rapport ur lönesystemet Lönechef

Lönetrappan IFO Att rätt tillägg betalas ut, 
beroende på 
anställningens längd 2 
eller 5 år

Lönekonsult Varje månad innan 
lönekörning på 
respektive område

Rapport ur lönesystemet Lönechef

Kvalitet och strategisk 
utveckling      

Användares hantering av login och 
lösenord till IFOS och VoOs 
verksamhetssystem Viva

Samtliga användare ska 
ha bytt till personligt 
lösenord. 
Ingen användare "lånar" 
ut sin identitet till någon 
annan.

Systemförvaltare Viva 2 ggr/år Stickprov Styrgrupp för Viva

Att användare i Viva tas bort när 
de slutar sin tjänst

Endast aktuella 
användare ska ha inlogg i 
systemet

Systemförvaltare Viva 1 ggr/kvartal Stickprov Chef KSU

Rapportering till IVO av ej 
verkställda beslut

Att det görs inom utsatt tid 
och på rätt sätt. 

Chef KSU 4 ggr/år, per kvartal Berörd handläggare 
återkopplar efter varje 
rapporteringstillfälle. 

Chef KSU

Uppföljning av LOV-företag Att uppföljningen 
genomförs enligt fastställt 
årshjul och process.

Chef KSU 1 ggr/år Uppföljning med berörd 
handläggare

Chef KSU

Upphandling      

Otillåtna direktupphandlingar Kontrollera att det som 
köps sker enligt avtal eller 
att direktupphandling 
dokumenteras

Upphandlingsenheten Löpande under året Stickprovskontroller 
Inyett och IoF

Upphandlingschef och 
respektive 
verksamhetschef

Avtalstrohet Kontroll att vara/tjänst 
köps från rätt avtal

Upphandlingsenheten Löpande under året Stickprovskontroller 
Inyett och IoF

Upphandlingschef och 
respektive 
verksamhetschef
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Fortsättning Gemensam service

Leveranskontroll mot avtal Följa upp att leveranser 
sker med rätt kvalitet och 
enligt avtalde villkor

Beställare Löpande under året Leveranskontroll och 
fakturagranskning

Upphandlingschef 

Avtalsförvaltning Kontroll av löptider, 
indexregleringar, 
samordning och 
referensgrupper

Upphandlingsenheten Löpande under året Kommers Upphandlingschef

Ledningsstöd      

Beslut fattas i enlighet med 
delegation

Är delegationspunkterna 
juridiskt riktiga

Kommunjurist 1ggr/år Genomgång av 
delegationsordningen

Kommunsekreterare

Rapportering av fattade 
delegationsbeslut

Verksamheter som 
registrerar delegations- 
beslut i verksamhets- 
system: kontroll att 
verksamhetens samtliga 
delegationspunkter finns 
inlagda i verksamhets- 
systemet.

Systemförvaltare 1 ggr/år Påminnelsemejl till 
berörda systemförvaltare 
(Viva, EdP/vision)

Kommunsekreterare

Rapportering av fattade 
delegationsbeslut

Finns rutiner i alla 
verksamheter för hur 
delegationsbeslut ska 
rapporteras (krävs först att 
riktlinjer för 
återrapportering av 
delegationsbeslut är 
fastställda)

Administrativ assistent 1 ggr/år, vid 
införandet, därefter 
kontroll att rutinerna 
uppdateras enligt 
plan

Kontroll med chefer Kommunsekreterare

Korrekt ärendehantering Att inget ärende tappas i 
den politiska 
beslutsgången

Kommunsekreterare 2 ggr/år Att rutin fungerat. Chef Ledningsstöd

Dokumenthantering
     

Att nämnder och bolag efterlever 
arkivlagen och kommunens 
arkivreglemente avseende  
arkivvård

Alla nämnder och bolag 
har utsedda 
arkivansvariga med 
grundläggande kunskap i 
arkivfrågor

Informationsstrateg Fortlöpande Dialog med 
verksamheter/bolag och 
utsedda arkivansvariga

Chef med ansvar för 
verksamhetsområdet som 
vid behov lyfter frågan 
(rapportering kan även 
ske muntligt)
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Fortsättning Gemensam service

Att/hur nämnder och bolag 
efterlever offentlighets- och 
sekretesslagen och kommunens 
arkivreglemente avseende 
redovisning av allmänna 
handlingar

Alla nämnder och bolag 
har föreskriven 
arkivredovisning - dvs. 
arkivbeskrivning och 
dokumenthanteringsplan.

Informationsstrateg Fortlöpande Dialog med 
verksamheter/bolag och 
utsedda arkivansvariga

Chef med ansvar för 
verksamhetsområdet som 
vid behov lyfter frågan 
(rapportering kan även 
ske muntligt)

Utlämnande av allmänna 
handlingar i kommunarkivet

Korrekt och lagenlig 
hantering

Informationsstrateg Fortlöpande Dialog med medarbetare 
i Dokumentstrategiska 
teamet

Chef med ansvar för 
verksamhetsområdet som 
vid behov lyfter frågan 
(rapportering kan även 
ske muntligt)

GDPR - Dataskyddsombud      

Att nämnder och bolag efterlever 
GDPR

Att nämnder och bolag har 
en bra GDPR-nivå.

Dataskydddsombud Fortlöpande Dialog och  med 
verksamheter/bolag och 
utsedda kontaktpersoner 
GDPR. 

Kommundirektör 
(rapportering kan även 
ske muntligt)
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Medborgarservice
Kontrollobjekt Kontrollmål Kontrollansvarig Kontrollfrekvens Kontrollmetod Mottagare av 

kontrollrapport
Vad ska kontrolleras? Mot vilken normbild ska 

iakttagelser bedömas?
Vem ansvarar för 
att kontroll 
genomförs enl. 
plan?

Hur ofta ska kontroll 
genomföras?

Hur ska kontroll 
genomföras per 
kontrolltillfälle?

Vem är mottagare av 
resultatet från 
kontrollen?

Debitera avgifter utifrån beslut Säkerställa att fakturering blir 
genomförd utifrån beslut

Enhetschef 1 ggr/månad Kontroll mot rapport KO MBS-ledningsgrupp

Avtalstrohet Att vi följer våra avtal Enhetschef 2ggr/år Stickprov  MBS-ledningsgrupp

Uppföljning nyckeltal Se till att ärendeflödet fungerar 
utifrån bestämda tidsramar

Enhetschef 1ggr/månad Rapport ur system 
Rapport  

 MBS-ledningsgrupp

Delegationspunkt till KS Granskning av rapport till KS Delegat Löpande inför KS Rapport ur system  MBS-ledningsgrupp

Kostenheten

Kontroll att egenkontroll 
genomförs korrekt- Säkra 
verksamheter 

Att bokföra och genomföra 
dokumentationskrav enligt 
livsmedelslagen-Säkerställa 
säkra verksamheter 

Chef för 
enhet/område 

Stickprov Via digtialt system Kitcheck Berörd enhet/KS

Kontroll av mikrobiologiska 
resultat- Säkra verksamheter 

Att vi klarar gränsvärdena för de 
mikrobiologiska  halterna . 
Säkerställa att vi har rätt rutiner 
för rengöring samt att vi uppfyller 
livsmedelslagen.

Närmaste chef 1-3 ggr/år beroende 
på storlek av enhet.

Kontroll med ATP mätare Områdes chef samt 
enhet. KS

Kontroll av 25% eko Att våra inköp motsvarar 25% eko Chef för 
enhet/område 

2 ggr/ år vid 
delårsrapport och 
helår 

Via DKAB KS

Avtalstrohet Kontroll att våra inköp sker från 
rätt avtal 

Chefer Löpande under året Via DKAB Chefer inom enhet

Kontroll av beställda port mot 
faktiskt närvarande portioner 

Avstämning mot beställda kontra 
närvarande port, För att minska 
svinn och säkerställa att 
produktionen är densamma som 
ätande kunder. 

Chefer/ ansvarig 
beställare 

Löpande under året Tempus kommunens 
närvarosystem för skola/fsk 

Chefer inom enhet

Kontroll av svinn Mått i avfallsplanen Chef för 
enhet/område 

2 ggr/ år vid 
delårsrapport och 
helår 

Via DKAB samt Matomatic 
svinnvågar

KS
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Kultur och fritid 
Kontrollobjekt Kontrollmål Kontrollansvarig Kontrollfrekvens Kontrollmetod Mottagare av 

kontrollrapport
Vad ska kontrolleras? Mot vilken normbild ska 

iakttagelser bedömas?
Vem ansvarar för 
att kontroll 
genomförs enl. 
plan?

Hur ofta ska kontroll 
genomföras?

Hur ska kontroll genomföras 
per kontrolltillfälle?

Vem är mottagare av 
resultatet från 
kontrollen?

Kommunikation kring verksamhet Granskning av layout KoF chef Löpande men minst en 
gång/år och verksamhet

Stickprover bland deltagare, 
utvärdering och enkäter kring 
hur sammansättningen bland 
deltagarna ser ut samt hur 
man mottagit information

KS

Externa bidrag; 
Ansökningsprocess

Hålla koll på vilka 
bidragsmöjligheter som finns 
och söka relevanta bidrag

Enhetschef Två ggr/år Omvärldsanalys kontinuerligt 
vilka bidrag som kan sökas.

Kultur och fritidschef

Externa bidrag; Genomförande 
av projekt

Återkoppling till styrdokument 
löpande under projektets 
gång

Enhetschef Löpnade under projektet Dialog och rapportering Kultur och Fritidschef

Externa bidrag; Utvärdering Utvärdering efter projektslut 
där kopplingen till 
verksamhetens mål är i 
fokus.

Enhetschef 
tillsammans med 
KoF chef

En gång vid projektslut Webenkät skriftlig rapport KS
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Utbildning 
Förskola
Kontrollobjekt Kontrollmål Kontrollansvarig Kontrollfrekvens Kontrollmetod Mottagare av 

kontrollrapport
Vad ska kontrolleras? Mot vilken normbild ska 

iakttagelser bedömas?
Vem ansvarar för att 
kontroll genomförs enl. 
plan?

Hur ofta ska 
kontroll 
genomföras?

Hur ska kontroll 
genomföras per 
kontrolltillfälle?

Vem är mottagare av 
resultatet från 
kontrollen?

Lokalförsörjning Trygg, säkra och  likvärdiga Skolformschef  förskola 1ggr/år Arbetsmiljörond Utbildningschef utskottet

Digitalisering Tillgång till digitala enheter och 
utveckla digital kompetens hos 
personalen

Förskolechef Löpande i 
samband med 
chefsträffar

Analys av systematiskt 
kvalitetsarbete

Utbildningschef, 
Utskottet

Ekonomiuppföljning Träffsäkerhet i ekonomiska 
prognoser

Skolformschef förskola 4gggr/år Dialog med enhetschefer 
samt uppföljning

Utbildningschef, utskott

Tillsyn förskola och pedagogisk 
omsorg

Följer skollag och läroplan Skolformschef förskola Löpande enligt 
tidsplaner

Analys av systematiskt 
kvalitetsarbete

Utbildningschef, utskott

Synpunkter, klagomål och 
kränkande behandling

Funktionella rapportsystem för 
att ge huvudmannen kontroll 
över kränkningarna.

Skolformschef förskola Löpande enligt 
tidsplaner

Analys av systematiskt 
kvalitetsarbete

Utbildningschef, Utskott

Barnhälsoarbetet Barn i behov av särskilt stöd får 
den hjälp de har rätt till

Förskolechef Löpande enligt 
tidsplaner

Analys av systematiskt 
barnhälsoarbete

Utbildningschef, utskott

Medarbetarhälsan Stärkt medarbetarhälsa Förskolechef Löpande enligt 
tidsplaner

Uppföljning arbetsmiljö, 
sjukfrånvaro och rehab

Utbildningschef, utskott

Kompetensförsörjning Andel högskoleutbildade hög Skolformschef förskola Löpande enligt 
tidsplaner

Analys av systematiskt  
kvalitetsarbete

Utbildningschef, utskott

Systematiska kvalitetsarbetet 
SBF

Alla enheter arbetar med lokala 
utvecklingsmål

Förskolechef Löpande enligt 
tidsplaner

Dialog med enhetschefer 
samt uppföljning

Skolformschef, 
utbildningschef
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Grundskola
Kontrollobjekt Kontrollmål Kontrollansvarig Kontrollfrekvens Kontrollmetod Mottagare av 

kontrollrapport
Vad ska kontrolleras? Mot vilken normbild ska 

iakttagelser bedömas?
Vem ansvarar för 
att kontroll 
genomförs enl. 
plan?

Hur ofta ska 
kontroll 
genomföras?

Hur ska kontroll genomföras per 
kontrolltillfälle?

Vem är mottagare av 
resultatet från kontrollen?

Elevers resultat och 
måluppfyllelse

Fullständig måluppfyllelse och 
gymnasiebehörighet

Rektor 4 ggr/läsår Betyg samt prognos 
måluppfyllelse

Skolformschef, 
utbildningschef, 
utbildningsutskott

Stödprocesser för elevers 
måluppfyllelse och mående

Alla elever har tillgång till 
elevhälsans samtliga 
professioner

Rektor Löpande Verksamhetschef elevhälsa har 
återkommande möten med 
rektorer och elevhälsans 
professioner

Verksamhetschef 
elevhälsa, skolformschef, 
utbildningschef

Tillsyn grundskola Följer skollag och läroplan Skolformschef 
grundskola och 
gymnasium

Löpande enligt 
tidsplaner

Analys av systematiskt 
kvalitetsarbete

Utbildningschef, utskott

Kompetensförsörjning Behörig personal på samtliga 
tjänster

Rektor Löpande Analys i det systematiska 
kvalitetsarbetet

Skolformschef, 
utbildningschef, 
utbildningsutskott

Kompetensförsörjning Kompetensutveckling befintlig 
personal

Rektor Löpande Analys i det systematiska 
kvalitetsarbetet

Skolformschef, 
utbildningschef

Digitalisering Alla elever har tillgång till 
digitala enheter och personal 
med digital kompetens

Rektor Löpande i 
samband med 
lednings-
gruppsmöten

Analys i det systematiska 
kvalitetsarbetet

Skolformschef, 
utbildningschef, 
utbildningsutskott

Ekonomiuppföljning Träffsäkerhet i våra 
ekonomiprognoser

Rektor Månadsvis Dialog med rektor samt 
uppföljning

Skolformschef, 
utbildningschef

Synpunkter klagomål och 
kränkande behandling

Funktionella kontrollsystem för 
att ge huvudmannen över 
klagomål och kränkningar

Skolformschef Löpande Analys i det systematiska 
kvalitetsarbetet

Utbildningschef, 
utbildningsutskott

Systematiskt kvalitetsarbete SBS Alla arbetslg arbetar med 
lokala utvecklingsmål

Rektor Löpande Dialog med rektor samt 
uppföljning

Utbildningschef, 
skolformschef
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Gymnasieskola
Kontrollobjekt Kontrollmål Kontrollansvarig Kontrollfrekvens Kontrollmetod Mottagare av 

kontrollrapport
Vad ska kontrolleras? Mot vilken normbild ska 

iakttagelser bedömas?
Vem ansvarar för 
att kontroll 
genomförs enl. 
plan?

Hur ofta ska 
kontroll 
genomföras?

Hur ska kontroll genomföras 
per kontrolltillfälle?

Vem är mottagare av 
resultatet från kontrollen?

Elevers resultat och 
måluppfyllelse

Gymnasieexamen Rektor 2 ggr/läsår Betyg Skolformschef, 
utbildningschef, 
utbildningsutskott

Stödprocesser för elevers 
måluppfyllelse och mående

Alla elever har tillgång till 
elevhälsans samtliga professioner

Rektor Löpande Verksamhetschef elevhälsa har 
återkommande möten med 
rektorer och elevhälsans 
professioner

Verksamhetschef 
elevhälsa, skolformschef, 
utbildningschef

Tillsyn gymnasieskolan, 
vuxenutbildning och sfi

Följer skollag och läroplan Skolformschef 
grundskola och 
gymnasium

Löpande enligt 
tidsplaner

Analys av systematiskt 
kvalitetsarbete

Utbildningschef, utskott

Kompetensförsörjning Behörig personal på samtliga 
tjänster

Rektor Löpande Analys i det systematiska 
kvalitetsarbetet

Skolformschef, 
utbildningschef, 
utbildningsutskott

Kompetensförsörjning Kompetensutveckling befintlig 
personal

Rektor Löpande Analys i det systematiska 
kvalitetsarbetet

Skolformschef, 
utbildningschef

Ekonomiuppföljning Träffsäkerhet i våra 
ekonomiprognoser

Rektor Månadsvis Dialog med rektor samt 
uppföljning

Skolformschef, 
utbildningschef

Synpunkter klagomål och 
kränkande behandling

Funktionella kontrollsystem för att 
ge huvudmannen över klagomål 
och kränkningar

Skolformschef Löpande Analys i det systematiska 
kvalitetsarbetet

Utbildningschef, 
utbildningsutskott

Elevers resultat och 
måluppfyllelse

Gymnasieexamen, genomförd 
yrkesutbildning, samt 
genomströmning sfi

Rektor Varje termin Betyg, individuell studieplan,  
stgenomförda poäng

Skolchef, skolformschef, 
utbildningsutskott

Avhopp från studier Att studerande får det stöd utifrån 
sina behov och förutsättningar

Rektor Varje termin Enkät/intervju med studerande 
som avbryter utbildning

Skolchef, skolformschef, 
utbildningsutskott
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Vård och omsorg 
Äldreomsorg och funktionshindradeomsorg
Kontrollobjekt Kontrollmål Kontrollansvarig Kontrollfrekvens Kontrollmetod Mottagare av 

kontrollrapport
Vad ska kontrolleras? Mot vilken normbild ska 

iakttagelser bedömas?
Vem ansvarar för att 
kontroll genomförs enl. 
plan?

Hur ofta ska 
kontroll 
genomföras?

Hur ska kontroll genomföras 
per kontrolltillfälle?

Vem är mottagare av 
resultatet från kontrollen?

Följsamhet till gällande 
delegation för beslutsfattande

Har beslut fattats av rätt 
delegat

Områdeschef Två gånger per år Stickprov av 10 slumpvis 
utvalda beslut

KS

Avtalstrohet Att inköp gjorts från 
upphandlad leverantör

Områdeschef Två gånger per år Jämförelse leverantör/faktura 
med avtalsdatabas

Verksamhetschef VoO

Avslut av anställning Att samtliga steg i 
processen följts när 
någon avslutat sin 
anställning

Enhetschef Två gånger per år Kontroll mot checklista Verksamhetschef VoO

Verksamhetens 
egenkontrollprogram

Hur verksamheten 
arbetar i förhållande till 
styrdokument och mål

Enhetschef Två gånger per år Självskattning (i QPR) Områdeschef

Egenkontrollprogram Säkerställa att 
efterfrågade 
kontrollpunkter är 
relevanta och aktuella

Verksamhetsutvecklare En gång per år Jämförelse befintligt program 
med nya krav i lagstiftning och 
styrdokument

Verksamhetschef VoO

Kontroll av loggar i 
verksamhetssystemet Viva-
Bistånd

Endast behöriga 
personer tar del av 
känslig information i 
verksamhetssystemet 
Viva

Områdeschef bistånd Enligt rutin Enligt rutin: Stickprov av 10 
slumpvis utvalda ärenden

Verksamhetschef VoO

Kontroll av loggar i 
verskamhetssystemet Viva-
Äldreomsorg och 
Funkrionshindradeomsorg

Endast behöriga 
personer tar del av 
känslig information i 
verksamhetssystemet 
Viva

Enhetschef Enligt rutin Enligt rutin: Stickprov av 
slumpvis utvalda användare

Verksamhetschef VoO
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Individ och familjeomsorg
Kontrollobjekt Kontrollmål Kontrollansvarig Kontrollfrekvens Kontrollmetod Mottagare av kontrollrapport

Vad ska kontrolleras? Mot vilken normbild ska 
iakttagelser bedömas?

Vem ansvarar för att 
kontroll genomförs enl. 
plan?

Hur ofta ska 
kontroll 
genomföras?

Hur ska kontroll 
genomföras per 
kontrolltillfälle?

Vem är mottagare av resultatet 
från kontrollen?

Kontroll av ledtider Ärendeprocesser 
handläggs inom 
föreskriven tid

Respektive enhetschef 4 ggr per år Stickprov på minst 10 
slumpvisa ärenden

verksamhetschef

Kontroll av loggar i Viva Endast behörig personal 
tar del av känslig 
information i 
verksamhetssystemet

Respektive enhetschef 2 ggr per år Stickprov på minst 10 
slumpvisa ärenden

Verksamhetschef

Styrdokument Beslut fattas enligt 
delegation, riktlinjer, 
rutiner och intern praxis

Respektive enhetschef Vå ggr per år Stickprov på 10 slumpvis 
valda ärenden

Verksamhetschef

Ekonomiska transaktioner Utbetalningar är korrekta Verksamhetschef 1 gång/vecka Granskning av 
utbetalningslistan

Verksamhetschef

Egenkontrollplan Varje enhet har en 
egenkontrollplan och den 
revideras utifrån brister 
från föregående år

Verksamhetschef En gång per år Enhetschef upprättar 
egenkontrollplan med hjälp 
av verksamhetsutvecklare

Verksamhetschef
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-03-16 KS 2021/232
  

  
   
  
    

 
 
Initiativärende – Vatten och avloppsanläggning Fågelsundet 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att vidhålla tidigare svar om att tillstånd till gemensamhetsanläggning inte 
kan medges då det är att betrakta som omfattande avvikelse i förhållande 
till detaljplan. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Viktoria Söderling lyfte vid KS den 16 februari 2021 ett initiativärende 
avseende Vatten- och avloppsanläggning Fågelsundet. 
Redan sommaren 2017 skrevs en överenskommelse mellan Fågelsundets 
Fiskeläge Ekonomiska Förening och Tierps kommun avseende en 
gemensamhetsanläggning. Den skrevs för kommunens räkning på av 
dåvarande KSO. Ansökan och överenskommelse föregicks inte av en 
närmare analys av innehållet i gällande detaljplaner eller andra för området 
väsentliga planer och/eller bestämmelser. Ansökan registrerades dessutom 
aldrig som ett ordförandebeslut. Den har därför aldrig vunnit laga kraft.  
Initiativärendets förslag till beslut strider mot ett antal bestämmelser vilket 
framgår utav bifogade ”Bemötande kring initiativärende till 
kommunstyrelsen rörande bildandet av GA i Fågelsundet, ärende C17749. 
Inrättande av VA-anläggning Hållen 31:1 m.fl.”. När initiativärendet lyftes 
begärde kommunen anstånd  hos Lantmäteriet med att inkomma med svar 
för att hinna handlägga ärendet. Anstånd medgavs till och med 2021-04-
16. 
 
Beslutsmotivering  
Lantmäteriet har i ärendet klart och tydligt konstaterat att bildandet av 
gemensamhetsanläggning med syftet att möjliggöra installation av vatten 
och avlopp i sjöbodarna strider mot detaljplanen. Lantmäteriet har förklarat 
att det finns möjlighet att fatta beslut om bildandet av 
gemensamhetsanläggning om kommunen anser att anslutandet av 
sjöbodarna till vatten- och avlopp är en mindre avvikelse.  
Kommunen har vid upprepade tillfällen konstaterat att det inte är vad som 
kan anses vara en mindre avvikelse då det strider mot planens syfte, samt 
dessutom strider mot planens bestämmelser. Även om en åtgärd skulle 
medföra en mindre avvikelse från en detaljplan kan ett flertal avvikelser 
innebära att det sammantaget inte kan accepteras.  
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Att en åtgärd helt eller delvis skadar värden eller egenskaper som legat till 
grund för utpekandet av riksintresset för kulturmiljövård kan innebära att 
riksintresset anses påtagligt skadat. Det innebär att kulturvärden kan skadas 
genom en kumulativ effekt. Hänvisning till plan- och bygglagen 9 kap. 31c 
§ är inte tillämpbart eftersom det inte tillgodoser ett angeläget gemensamt 
behov eller ett allmänt intresse förutom att det inte överensstämmer med 
planens syfte. Detaljplanen tillåter bildandet av en 
gemensamhetsanläggning, dock inte en gemensamhetsanläggning som 
syftar till att ansluta sjöbodarna till vatten- och avlopp.  
Även om ansökan om inrättande av gemensamhetsanläggning skulle 
överensstämma med bestämmelserna skulle bildandet av en 
gemensamhetsanläggning vara planstridigt eftersom detaljplanen ställer 
krav på att tillgång till färskvatten och lämplig placering av 
avloppsanläggningar skall utredas. Detta har inte genomförts. 
För mera detaljerad information avseende motiveringen till beslut se 
beslutsunderlag  
 
Barnrättskonsekvenser 
Vi har ett ansvar för att bevara och berika kulturarvets mångfald och att 
lämna vidare till nästa generation. Om initiativet skulle gå igenom riskeras 
bevarandet av viktiga delar av kulturarvet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Om initiativet skulle gå igenom beräknas, utifrån tidigare erfarenheter av 
upphandling enligt LOU av liknande anläggning, en kostnad på åtminstone 
20 miljoner kronor för en vattenanläggning utifrån önskemålen. Då har inte 
kostnaden för ledningsdragningar eller driftskostnader beräknats. Vidare 
tillkommer investeringskostnad för en avloppsanläggning. Varken 
investerings- eller driftmedel finns avsatta för detta ändamål. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Beslut KS 2021-02-16 
 Initiativärende till kommunstyrelsen – VA lösning Fågelsundet 
 Bemötande kring initiativärende till kommunstyrelsen rörande 

bildandet av GA i Fågelsundet, ärende C17749. Inrättande av VA-
anläggning Hållen 31:1 m.fl. 

 Ansökan och överenskommelse om gemensamhetsanläggning 
avseende vatten- och avloppsanläggning för Fågelsundet 

 Erinran till samråd kring ärende C17749. Inrättande av VA-
anläggning Hållen 31:1 m.fl. 

 Bilaga till bemötande av initiativ rörande GA i Fågelsundet 
 Läshänvisning för initiativärende rörande GA i Fågelsundet 

 
Beslutet skickas till  

 Viktoria Söderling, Socialdemokraterna 
 Fågelsundets Fiskeläge Ekonomiska Förening 
 Kommundirektör 
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 Kommunarkitekt 
 Planarkitekt 
 Verksamhetschef samhällsbyggnad 
 Lantmäteriet 

 
 
I tjänsten  
 
Randi Graungaard 
Kommundirektör 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

 
2021-02-16  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 45 
Dnr 2021/232    
 
Initiativärende - Vatten och avloppsanläggning Fågelsundet  
 
Beslut  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att anse initiativärendet som inkommet, 
 
att överlämna det till kommundirektören för beredning inför beslut till 
nästkommande möte, samt 
 
att begära anstånd från Lantmäteriet om förlängd svarstid i ärende C17749. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Viktoria Söderling (S) inkom med ett initiativärende till kommunstyrelsens 
sammanträde den 2021-02-16 gällande inrättandet av en 
gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp vid Fågelsundet.  
  
Beslutsunderlag  
 

 Initiativärende - Vatten och avloppsanläggning Fågelsundet 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms inte påverkas av beslutet.  
 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
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Initiativärende till kommunstyrelsen – VA lösning Fågelsundet 
 
Vår kommun har en fantastisk kuststräcka. En kuststräcka som genom fiske försörjt många 
under årens lopp, och vi har fortfarande ett antal verksamma yrkesfiskare i kommunen. Ett 
tydligt minne av det fiske som förekommit genom tiderna, främst för de yrkesverksamma 
fiskarnas försörjning, är alla sjöbodar som finns kvar. Dessa sjöbodar är i högsta grad värda 
att bevara men också att nyttjas så att fisketraditionen kan leva vidare. För att säkra 
bevarandet av sjöbodarna är de Q-märkta. Skälet till detta var bland annat att fiskelägets 
kulturhistoriska gistvallar med torkställningar skulle bevaras. För att skydda gistvallarna mot 
förvanskning skrevs texten ”Enskilda vatten- och avloppsanläggningar tillåts ej” in i planen. 
Avsikten med denna skrivning i detaljplanen var att det inte skulle vara tillåtet med egna VA-
lösningar, men avsikten var aldrig att hindra gemensamma lösningar som inte riskerar de 
kulturhistoriska värdena. Enligt förarbetet till PBL är det planens tanke som gäller och den 
lösning som föreningen vill se är inte i strid med den. TEMAB har dessutom också visat på att 
man tycker att det här kan vara en intressant testanläggning. Det är en unik situation där alla 
markägare skrivit under att man är villig att bidra till en gemensam lösning. 
 
I förrättningsärende om Inrättande av VA-anläggning Hållen 31:1 mfl Ärendenummer 
C17749 hos lantmäteriet har förrättningslantmätare Sophia Johansson åter lämnat anstånd för 
att kommunen ska ges möjlighet att i samråd säga ja till den ansökta förrättningen. Lämnas 
inte ett sådant besked förfaller den ingivna ansökan underskriven av samtliga boende inom 
Fågelsundet samt även av kommunen som ägare av en fastighet där för parkering och 
toaletter. Lantmäteriet har i brev till kommunen framfört: Om Tierps kommun har ändrat sin 
ståndpunkt, och anser att inrättandet av gemensamhetsanläggningen innebär en mindre 
avvikelse från planen och att syftet med planen inte motverkas, kan Lantmäteriet ta beslut att 
bilda gemensamhetsanläggningen med stöd av anläggningslagen. Ett eventuellt nytt 
samrådssvar ersätter det tidigare. Lantmäteriet tillägger: ”Syftet med planen är också att 
bevara båtlänningar, vilket kan riskeras om sjöbodarna inte kan ordna en vatten- och 
avloppslösning” Som Lantmäteriet pekar på så innehåller planen en rätt till boende i 
sjöbodarna för att dessa ska bevaras. Oavsett tolkningen av planen som jag ovan skrivit om så 
är planens syfte ett boende och som Lantmäteriet skriver så kan anläggningen falla in under 
en tolkning av planen och dess ändamål. I vart fall som en mindre avvikelse. 
 
Skrivningen i detaljplanen beskriven ovan har skapat problem för föreningen i dess väg 
framåt. När lantmäteriet frågat kommunen om ett litet avsteg är möjligt har 
tjänstemannasvaret varit nej, vilket inte är konstigt eftersom den typen av beslut behöver 
fattas politiskt. Politiken har dessvärre inte hanterat ärendet i den politiska organisationen. 
Tyvärr är läget låst och föreningen och politiken har hamnat i skyttegravarna. Detta är inte 
konstruktivt för någon, varken för kommunen eller föreningen. Fågelsundet är en fantastisk 
plats och kommunen bör bidra till att den bevaras för framtiden, men då behövs såväl turister 
som sommarboende och fastboende. Politik handlar om att vilja, jag hoppas att det finns en 
gemensam vilja att hitta lösningar på den uppkomna situationen. Jag upplever att föreningen 
är villig till dialog och intresserad av att hitta en väg framåt. Som jag ovan skrivit är denna 
fråga om tolkning av planen en fråga som ska avgöras politiskt. Planen är antagen politiskt 
och vem om inte vi politiker ska avgöra hur planens ska tolkas. Eftersom 
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förrättningslantmätaren ger den hänvisning hon gör finns det vad vi kan se inget hinder enligt 
lag för kommunen att medge att det är fråga om en mindre avvikelse från detaljplanen. 
 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att kommunstyrelsen beslutar  

Att  kommunen till Lantmäteriet i Ärendenummer C17749 samrådsvis ska meddela 
förrättningslantmätaren att kommunen efter övervägande av den fråga om planenlighet som 
framställts nu beslutat att medge att inrättandet av gemensamhetsanläggningen innebär en 
mindre avvikelse från planen och att syftet med planen inte motverkas    
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Dokumentnamn 

Bemötande      
Datum Diarienummer 

2021-03-11 KS 2021/232 

 Adress 

 KS      

 
 

 
 
 

Bemötande kring initiativärende till kommunstyrelsen rörande 
bildandet av GA i Fågelsundet, ärende C17749 
Inrättande av VA-anläggning Hållen 31:1 m.fl. 
 
Bakgrund 
 
Fågelsundets Fiskeläge ekonomisk förening har ansökt om att bilda en ge-
mensamhetsanläggning för vatten- och avloppsledningar i 
Fågelsundet.  
 
Lantmäterimyndigheten begärde 2019-09-03 samråd med Tierps kommun 
om rubricerad åtgärd med beaktande av planvillkoret i 
anläggningslagen 9 §. Tierps kommun besvarade remissen 2019-10-17 
med en erinran. 
 
Lantmäteriet återkom till Tierps kommun 2020-03-26 angående samråd 
med möjlighet att revidera sitt yttrande. Tierps kommun lät 2020-03-31 
meddela att yttrandet står fast och att kommunen inte har ändrat ståndpunkt 
utifrån tidigare samrådssvar. 
 
Viktoria Söderling (S) inkom med ett initiativärende till kommunstyrelsens 
sammanträde den 2021-02-16 gällande inrättandet av en 
gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp vid Fågelsundet. 
 
Planeringshistorik för Fågelsundet 
 
Kommunöversikt var en översiktlig plan för användningen av mark och 
vatten, motsvarigheten till vad vi idag kallar översiktsplan. I 
kommunöversikten 1977 pekas Fågelsundet ut som riksintresse för 
kulturmiljövården. Fågelsundet beskrivs i kommunens kulturmiljöprogram 
”Tierp tar tillvara” från 1986 med att miljön har ett mycket högt 
kulturhistoriskt värde. Detaljplan DP 725 för Fågelsundet fiskeläge antogs 
1999 av kommunfullmäktige och beslutet vann laga kraft 2002. 
 
Kulturmiljö 
 
Kulturmiljöprogrammet ”Tierp tar tillvara” (kommunplanerapport 86:3) 
kom 1986. Vid tidpunkten var Bo Englund kommunstyrelsens ordförande. 
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I förorden till kulturmiljöprogrammet skriver Bo Englund att ”Tierp tar 
tillvara” är titeln men beskriver även att det är mottot för inriktningen på 
kommunens kulturmiljöpolitik. ”Tierp tar tillvara” ska påvisa Tierps 
kommuns rikedom i kulturresurser, bland annat för fiskelägena. ”Tierp tar 
tillvara” har tagits fram på uppdrag av kommunstyrelsen och ska vara ett 
underlag vid utformning av kommunens bevarandemål och hushållning 
med kulturresurser. Vidare beskrivs ett samhälle med hög förändringstakt, 
vilket innebär nya hot mot kulturbygden och öppna landskap och något 
som ställer nya krav på kommunens planering. 
 
Kulturmiljöprogrammet ”Tierp tar tillvara” reviderades under 2001. 
Fågelsundets fiskeläge beskrivs i den reviderade versionen på sidorna 190 
och 191. I kulturmiljöprogrammet redogörs för historien kring kustfisket 
och dess roll på Hållnäshalvön samt hur områdets bebyggelse uppkommit. 
 
Fågelsundet är idag Upplands största fiskeläge, sett till bebyggelsens 
omfattning. Ursprungligen bedrevs fisket av bönderna från Hållen, Slada 
och Hjälmunge som en bisyssla till jordbruket. Rätten att bedriva fiske var 
knuten till bönderna och deras mantalssatta jord. På grund av den magra 
jordmånen på Hållnäshalvön hade fisket som bisyssla en större vikt, 
jämfört med kringliggande socknar. Under 1800-talet började i allt större 
omfattning även strandsittare (obesuttna fiskare) att uppföra bodar på 
ofrigrund i fiskeläget. 
 
Bebyggelsen ligger samlad kring två hamnlägen, Storhamn och Rännan. 
Den strandnära bebyggelsen domineras av två byggnadstyper, kokhus och 
sjöbodar. Dessa bodar kom att uppföras under 1800-talet och kom att 
ersätta de tidigare landbodarna, dit båt och redskap tidigare släpats upp. 
Fiskelägets kokhus uppfördes i huvudsak under 1800-talet för tillfällig 
övernattning för bönderna. 
 
Sjöbodarna började uppföras under 1800-talet. Bodarna vilar på stenkistor i 
timmerram i vattnet och de äldre bodarna har en svalbro. När motordrivna 
båtar började användas under 1920-talet ställdes krav på större sjöbodar. 
De som nyuppfördes fick stolp- eller regelstommar och plankväggar. På 
vinden inreddes övernattningsrum, vilka ersatte kokhusen. Fiskelägets 
kokhus och sjöbodar används idag i huvudsak som fritidsbostäder, vilket 
har kommit att påverka byggnadernas ursprungliga karaktär. Många av de 
enkla övernattningsrummen har inretts, nya fönster tagits upp och soldäck 
byggts till. 
 
Riksintresse 
 
Fågelsundet ingår i riksintresseområde benämnt Hållen Fågelsundet C 6 
(Hållnäs sn) med motiveringen ”Småbrutet odlingslandskap i vikingatida 
kolonisationsbygd med delvis bevarad medeltida åkerstruktur samt bymiljö 
med klungbykaraktär och Upplands största fiskehamn med lämningar av 
hamnlägen från medeltid och framåt. (Fornlämningsmiljö)”. 
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Uttryck för riksintresset anges som ”Hållens by med mindre vikingatida 
gravfält, små tegindelade åkrar, odlingsrösen, stengärdsgårdar och 
bebyggelse. Vägsträckningen mellan byn och fiskehamnen. Fågelsundets 
fiskehamn med bogårdsmur vid medeltida kapellplats, timrade kokhus och 
gistvallar bakom en rad sjöbodar och bryggor vid vattnet”. 
 
Systemet med riksintressen infördes som ett verktyg i den fysiska 
planeringen för att säkerställa samhällets gemensamma grundläggande 
synsätt vad gäller god hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön 
i övrigt kopplat till en nationell nivå.  
 
I miljöbalkens 3 och 4 kapitel finns de så kallade 
hushållningsbestämmelserna som i huvudsak anger vilka allmänna 
intressen som är av central betydelse för att trygga en uthållig mark- och 
vattenanvändning i landet, bevara god natur- och kulturmiljö samt främja 
ett ändamålsenligt samhällsbyggande. Dessa verksamheter och intressen 
ges enligt bestämmelserna en prioriterad ställning vid avvägning mellan ett 
områdes olika användningar vid planering och beslut. Riksintressen för 
kulturmiljövård regleras av 3 kap 6 § miljöbalken. 
 
I förordning om hushållning med- mark och vattenområden (1998:896) 
hittas ansvarsfördelningen mellan de olika myndigheterna. Fördelningen av 
ansvar mellan olika myndigheter ser ut på följande sätt: 

• Riksantikvarieämbetet har den nationella uppsikten. Riksantikva-
rieämbetet fattar också beslut om revideringar och om nya områden 
ska komma till eller om områden ska utgå. Riksantikvarieämbetet 
ansvarar för att lämna uppgifter till länsstyrelsen i fråga om områ-
den av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § miljöbal-
ken 

• Länsstyrelsen har den regionala uppsikten och tar även fram förslag 
till revideringar 

• Boverket har den allmänna uppsikten över hushållningen med 
mark- och vattenområden 

• Kommunen ska i översiktsplanen ange hur riksintressena ska till-
godoses. 

Det är alltså kommunen som ansvarar för att säkerställa att riksintressen tas 
tillvara. 
 
Översiktsplanen och den strategiska planeringen 
 
I översiktsplanen görs avvägningar mellan olika allmänna intressen och 
enskilda som konkurrerar om en plats. De avvägningar som görs i 
översiktsplanen kan ses som en överenskommelse mellan stat och kommun 
för hur intressen ska hanteras i detaljplaner och andra tillståndsprocesser 
som följer. Drivande i riksintressesystemet är just översiktsplanen, som ska 
föra dialogen om riksintressen inom lagstiftningens ramar. 
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I översiktsplan 2010-2030 redogörs för områdets status som riksintresse 
för kulturmiljö och följande beskrivning av området ges: Hållens by har ett 
småbrutet odlingslandskap. Med sina små åkrar, odlingsrösen och vällagda 
stengärdesgårdar, representerar det den vikingatida och medeltida 
kolonisationsbygdens odlingsförutsättningar. Fågelsundet har varit 
Upplands största fiskehamn. Här finns lämningar av flera hamnlägen från 
medeltid och framåt. 
 
I översiktsplan 2010-2030 berörs VA-situationen längs Hållnäskusten och 
följande redogörelse ges: ”De grunda havsvikarna är mycket känsliga för 
näringsbelastning vilket ställer stränga krav på avloppslösningar. Brist på 
grundvatten och risk för saltinträngning på främst östra delen av 
Hållnäshalvön ställer också krav på vattenlösningar som inte förstör 
dricksvattnet för de befintliga brunnarna”. 
 
Vid tidpunkten för framtagandet av detaljplan för Fågelsundet (DP725) var 
översiktsplan 90 (ÖP 90) gällande översiktsplan. 
 
I översiktsplan 90 under övergripande mål för kommunens utveckling 
under planperioden anges att ”i vissa kustområden och andra särskilt 
känsliga naturområden skall bevarandeintressena ges hög prioritet” samt 
att ”viktiga kulturmiljöer som de gamla järnbruken och vissa 
landsbygdsområden skall omsorgsfullt bevaras och varsamt utvecklas”.  
 
I översiktsplan 90 under planeringsförutsättningar anges avseende 
allmänna intressen enligt plan- och bygglagen att ”områden av riksintresse 
t.ex. för naturvård eller kulturminnesvård – har ett särskilt starkt skydd. 
Vilka områden som bedöms vara av riksintresse bestäms av de statliga 
sektorsmyndigheterna, t.ex. Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket och 
Vägverket”.  
 
I översiktsplan 90 omnämns riksintresset som Rik5 Fågelsundets 
fiskehamn. Rekommendationen är att ”områdena avgränsas som natur-
/kulturmiljöer av riksintresse. Helhetsmiljön och värdefulla byggnader bör 
bevaras” samt att skyddsbestämmelser och/eller utökad lovplikt genom 
områdesbestämmelser bör införas om/när natur-/kulturvärden hotas”. 
 
Det är bland annat med stöd i översiktsplan 90 som arbetet med 
detaljplanen för Fågelsundets fiskeläge så småningom inleds. 
Översiktsplanens antagande beslutas i kommunfullmäktige. Den ska vara 
aktuell och ska spegla den politiska majoritetens uppfattning. 
Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur 
mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska 
användas, utvecklas och bevaras. Till skillnad från översiktsplanen får 
riksintresset en praktisk betydelse i detaljplanen i och med att det ska 
tillämpas vid beslut. 
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Detaljplanen DP 725 
 
Med bakgrund av den värdefulla kulturmiljön beslutades 1991 av 
byggnadsnämnden på uppdrag av kommunstyrelsen att arbete med att ta 
fram områdesbestämmelser skulle inledas. Förslag på 
områdesbestämmelser togs fram och samråd hölls. Efter samrådet 
konstaterade byggnadsnämnden att områdesbestämmelser inte på ett 
tillräckligt sätt tillgodosåg de bevarandeintressen som låg till grund för 
beslutet att ta fram en plan. Byggnadsnämnden ändrade därför beslutet 
1992 till att avse framtagandet av detaljplan. Ett planförslag godkändes av 
byggnadsnämnden 1995. Kommunstyrelsen beslutade 1996 att uppdra 
byggnadsnämnden att ytterligare justera förslaget för att i större 
utsträckning tillmötesgå synpunkter från de boende i Fågelsundet. Arbetet 
med justeringar inleddes 1996 och ledde fram till att ett förslag till ny 
detaljplan antogs 1999 av kommunfullmäktige. Beslutet om antagande 
vann laga kraft först 2002. Ett politiskt beslut om antagande av detaljplan 
(som vunnit laga kraft) innebär en gällande detaljplan och detaljplanen är 
därmed ett politiskt ställningstagande om vad som gäller för mark- och 
vattenanvändning i Fågelsundet i enlighet med vad detaljplanens 
bestämmelser anger. 
 
Detaljplanens syfte 
 
Detaljplanens syfte anges som ”syftet med planen är dels ge de 
kulturhistoriska värdefulla byggnaderna och den kulturhistoriskt värdefulla 
miljön ett skydd mot förvanskning och dels föreslå nya byggrätter inom 
delar av planområdet”. 
 
Här framgår med all tydlighet att planen har ett tvådelat syfte som sedan 
tydligt ges uttryck i plankarta genom att klargöra vilka delar som avser 
skydd av kulturmiljön och vilka delar som möjliggör ny bebyggelse. Detta 
kan inte tolkas som något annat. 
 
Detaljplanens bestämmelser och tolkning av detaljplan 
 
Plankartan är det juridiskt bindande dokumentet. I plankartan redovisas de 
planbestämmelser som styr mark- och vattenanvändningen. 
Planbestämmelserna har dock en koppling till planbeskrivningen, där 
planförfattaren bereds möjlighet att förklara hur bestämmelserna ska 
tolkas. Förekommer det en otydligt formulerad planbestämmelse får den 
tolkas utifrån planbeskrivningen. Mark- och miljööverdomstolen anger till 
exempel i dom P 902-17 (s.9) att ”tolkningen av en otydlig 
planbestämmelse får ske utifrån syftet med planen och planbeskrivningen”. 
 
I plankartan för DP 725 finns användningsbestämmelsen Q som reglerar 
vad som är tillåtet eller inte tillåtet inom den kvartersmarken. 
Planbestämmelsen lyder ”kulturhistoriskt värdefullt område med sjöbodar, 
kokhus, gistvallar m.m. Mindre byggnader för yrkesfiske får uppföras. 
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Enklare anordningar för friluftsliv och besökare samt båtbryggor får 
anordnas, liksom service/gemensamhetsbyggnad för boende och 
arrendatorer”. 
 
Användningsbestämmelsen Q samlar alltså kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse under ett användningsområde, och särskiljer där den mest 
värdefulla bebyggelsen utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv gentemot 
övrig bebyggelse i form av bostäder som återfinns under 
användningsbestämmelsen B. Här inkluderas alltså inte sjöbodar och 
kokhus i vad som i detaljplanen anses vara bostäder. Vidare avser 
bestämmelsen medge att anläggningen av 
servicebyggnad/gemensamhetsbyggnad anordnas. 
 
I plankartan inom användningsområdet Q finns även 
egenskapsbestämmelsen e1. Bestämmelsen e1 är formulerad som ”I 
sjöbodar får övervåning samt högst 50 % av bottenvåningen inredas för 
bostadsändamål. Båtlänningen skall bevaras. Enskilda vatten- och 
avloppsanläggningar tillåts ej.” 
 
Bestämmelsen e1 anger en begränsning för sjöbodarna i form av hur 
mycket av sjöbodarna som får inredas till bostad. Därmed säkerställer 
bestämmelsen att sjöbodarna inte helt omvandlas till bostad. Vidare anges 
att båtlänningen ska bevaras samt att enskilda vatten- och 
avloppsanläggningar inte är tillåtna. 
 
I planbeskrivningen anges under allmänna hänsyn och rekommendationer 
att ”byggnadens huvudsakliga funktion som båthus måste bestå. Detta 
innebär att båtlänningen inte får byggas bort”. Vidare anges under 
beskrivningen av kvartersmark att ”det är av stor betydelse att 
byggnadernas tidigare funktioner består så långt som möjligt. Eftersom 
sjöbodarna av hävd nyttjats för tillfälligt boende och förutsättningarna för 
ett bevarande av dem annars skulle äventyras, bör inredande av övervåning 
och högst 50% av bottenvåningen medges, dock utan att installation av 
vatten- och avloppsanläggningar tillåtes. Båtlänningen ska bevaras”. 
 
Vid tolkning av detaljplanens bestämmelser är det klart och tydligt att 
bestämmelsen e1 syftar till att förhindra anslutning av vatten- och avlopp 
till sjöbodarna, samt förhindra att sjöbodarna helt förvandlas till bostad.  
Bestämmelsen e1 begränsas till de byggnader som har eller har haft 
båtlänning. Kokhusen bedöms inte beröras av bestämmelsen e1 eftersom 
där saknas båtlänning. I plankartan används benämningen ”enskilda vatten- 
och avloppsanläggningar”. Att bestämmelsen anger förbud mot enskild 
anslutning innebär inte att det är tillåtet att ansluta vatten- och avlopp till 
en gemensam hantering inom en gemensamhetsanläggning. En 
gemensamhetsanläggning i Fågelsundet är även det en enskild anläggning. 
Skrivelsen ska istället tolkas med hjälp av planbeskrivningen som tydligt 
anger att vatten- och avloppsanläggningar inte tillåts inom området med 
bestämmelsen e1. 
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Bestämmelsen e1 handlar alltså inte om en gemensamhetsanläggning för 
vatten- och avlopp. En gemensamhetsanläggning för vatten- och avlopp 
kan tillåtas inom området med bestämmelsen g2, vilket är ett område som 
delvis sammanfaller med området som har bestämmelsen e1. 
Bestämmelsen g2 avser bland annat en gemensamhetsanläggning för 
vatten- och avloppsanläggning som sörjer för det gemensamma behovet i 
området genom möjligheten att anordna en servicebyggnad. Det ska inte 
jämställas med att sjöbodarna kan anslutas samma anläggning eftersom det 
för sjöbodarna finns en bestämmelse som förbjuder anslutning. 
 
I planbeskrivningen anges att en gemensamhetsanläggning (g2) ska bildas 
inom användningsområdet Q. Planbeskrivningen ställer dock ett antal krav 
som ska uppfyllas innan det är möjligt. Planbeskrivningen anger att 
”försörjning med färskvatten inom Q-området förutsätter separat utredning 
varvid hushållningsaspekterna beaktas särskilt”. Det ska alltså bevisas i 
utredning att det finns färskvatten att tillgå som kan försörja området. 
Vidare beskrivs på vilket sätt avlopp ska omhändertas samt att 
lokaliseringen av de anläggningarna ”anvisas efter särskild utredning med 
avseende på lämplighet, rimliga gångavstånd från byggnader, 
tömningsmöjligheter osv.” Till planhandlingarna hör även en 
genomförandebeskrivning. Under avsnitt om tekniska frågor beskrivs 
gemensamhetsanläggning för Q-området. Vidare anges att en särskild VA-
utredning skall göras i samband med anläggningsförrättningen. Det ställs 
ett krav på VA-utredningen att visar hur vatten- och avloppsfrågor ska 
lösas för att det överhuvudtaget ska kunna bildas en 
gemensamhetsanläggning.  
 
Planbeskrivningen anger att det är en förutsättning att tillgång på 
färskvatten och lämpliga placeringar för hantering av avlopp utreds. Inom 
ramen för utredningen är det speciellt viktigt att ”hushållningsaspekterna” 
beaktas, vilket kan tolkas som att följa hushållningsbestämmelserna enligt 
3 kap. och 4 kap i miljöbalken. Enligt genomförandebeskrivningen är 
utredningen inte bara en förutsättning, utan ett krav. Utredningen ska vara 
på plats innan beslut fattas om att bilda gemensamhetsanläggningen för att 
bildandet inte ska kunna anses vara planstridigt.  
 
Vidare beskrivs ”rimliga gångavstånd” för tömning av vatten. Beskrivning 
av gångavstånd indikerar att inte alla kommer att anslutas, och syftar till 
exempel på att sjöbodarna inte tillåts vatten- och avlopp. 
 
För övrigt finns en generell varsamhetsbestämmelse som avser all befintlig 
bebyggelse. Bestämmelsen anger att området omfattas av 3 kap. 12 § i 
plan- och bygglagen (här avses ÄPBL), det vill säga byggnader, som är 
särskilt värdefulla från historisk, kultur- historisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna 
karaktär, får inte förvanskas. 
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I detaljplanen finns även en administrativ bestämmelse om utökad lovplikt 
för anordnande eller väsentlig ändring av vattentäkt (6 mom). Om det finns 
särskilda skäl för en bygglovsprövning har kommunen dock möjlighet att 
införa bygglovsplikt i detaljplan för att anordna eller väsentligt ändra 
anläggningar för sådana grundvattentäkter. Sådana skäl anses föreligga om 
det råder brist på grundvatten eller om det finns risk för att brist ska 
uppkomma eller för saltvatteninträngning (jfr prop. 1990/91:146 sid. 83). 
 
Detaljplanen ställer alltså krav på att vattentillgång och övrigt ska vara löst 
innan en gemensamhetsanläggning kan bildas. Med 
gemensamhetsanläggning här avses en anläggning som ska tjäna de 
fastigheter som har möjlighet att koppla in vatten- och avlopp samt en 
servicebyggnad avsedd för ett gemensamt behov, och inte sjöbodarna där 
detaljplanen inte tillåter att det kopplas in vatten- och avlopp.  
 
I DP 725 går att härleda syftet med detaljplanen till utpekandet av 
riksintresset och uppdrag om att skydda den värdefulla kulturmiljön. 
Bevarandevärdet ansågs så starkt att områdesbestämmelser inte var 
tillräckligt och detaljplanering inleddes. I planbeskrivningen redogör 
planförfattaren klart och tydligt att det inte är tillåtet att ansluta vatten och 
avlopp till sjöbodarna eftersom det innebär en risk att sjöbodarna helt 
förlorar sin ursprungliga funktion. Ett anslutande av vatten och avlopp till 
sjöbodarna kan anses vara rakt motstridigt mot detaljplanens syfte, vilket 
är att bevara värdefull kulturmiljö. Detaljplanens syfte är av stor vikt när 
det kommer till möjlighet att göra en så kallad liten avvikelse i en framtida 
bygglovsprövning. 
 
Planbestämmelserna tolkas inte bara utifrån planbeskrivningens 
förklarande text. Det starka stödet i övriga dokument (till exempel 
kulturmiljöprogram och översiktsplan) om bevarandet av viktiga 
kulturmiljöer ligger till grund för detaljplanens syfte och därmed även 
tolkningen av detaljplanens bestämmelser. 
 
En liten avvikelse 
 
En ”liten avvikelse” i plan- och bygglagen (PBL 2010:900) har samma 
betydelse som det som kallades ”mindre” avvikelse i äldre plan- och 
bygglagen (ÄPBL 1987:10). Det är av vikt att använda rätt benämning 
eftersom ändringen i ordalydelse syftade till att förtydliga att avser en liten 
avvikelse utan relation till något, det vill säga att lydelsen ”mindre” lätt 
kan associeras till att vara i relation till något som är större. 
 
Liten avvikelse återfinns i plan- och bygglagens 9 kap. 31b § punkt 1 och 
kräver att avvikelsen är förenlig med planens syfte, vilket i detta fall är att 
bevara och skydda de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna och den 
kulturhistoriskt värdefulla miljön (för berörd del av planen). Här handlar 
det inte bara om att skydda de fysiska byggnaderna i sig utan också att 
skydda områdets karaktär av ett gemensamt fiskeläge där tillfällig 
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övernattning är ett naturligt inslag. Med indragande av vatten och avlopp i 
sjöbodarna skulle standarden höjas. Sjöbodarna skulle mer få karaktären av 
ett modernt fritidsboende som kan nyttjas över längre tid vilket skulle 
ändra områdets karaktär och därmed strida mot planens syfte att bevara 
områdets karaktär. 
 
Enligt plan- och bygglagens 9 kap. 31b punkt 2 så får avvikelse ges om 
åtgärden är av begränsad omfattning eller för att området ska kunna 
bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. I det här fallet är avvikelsen inte av 
begränsad omfattning eftersom det påverkar hela området och berör flera 
byggnader. Vidare är det inte fråga om att bebygga området, eftersom 
denna del av planen är en ren skyddsplan som har till syfte att skydda 
befintlig bebyggelse, struktur, områdets karaktär och begränsa 
exploatering. 
 
Argumentation för att godkänna bygglov med hänvisning till plan- och 
bygglagen 9 kap. 31c § är inte tillämpbart eftersom det inte 
överensstämmer med planens syfte, inte tillgodoser ett angeläget 
gemensamt behov eller ett allmänt intresse. Som tidigare nämnts är 
åtgärden motstridig detaljplanens syfte. För att lösa det gemensamma 
behovet och det allmänna intresset tillåter detaljplanen en gemensam 
servicebyggnad. En anslutning av sjöbodarna till vatten och avlopp är att 
betrakta som ett enskilt intresse även om det handlar om flertalet sjöbodar. 
Det handlar alltså inte om vad som kan anses vara ett angeläget gemensamt 
behov eller ett allmänt intresse. Att tillåtandet av vatten- och avlopp i 
sjöbodarna skulle minska övergödningen i Östersjön och därför vara av 
allmänt intresse är inte tillämpbart eftersom en gemensam servicebyggnad 
i praktiken motsvarar samma minskning. En servicebyggnad som 
tillgängliggörs för besökare och turister är att betrakta som allmänt 
intresse, samt även något som kan anses tillgodose ett gemensamt behov.  
 
En anslutning av sjöbodarna till vatten och avlopp kan ej heller anses 
utgöra ett lämpligt komplement till den användning som bestämts i 
detaljplanen eftersom detaljplanen har bestämmelser om en användning 
som avser att förhindra anslutning av sjöbodarna till vatten och avlopp. 
Främsta syftet med att tillåta annan användning av mark är att medge vissa 
komplement till fastställd markanvändning, till exempel en butik i ett 
bostadsområde som endast tillåter bostäder för att med syftet att skapa en 
levande stadsmiljö. Annan användning av mark än vad planen medger är 
alltså inte heller tillämplig i det här fallet. 
 
Länsstyrelsens syn på saken 
 
Länsstyrelsen har ett ansvar för att företräda och samordna statens intres-
sen och tillhandahålla planeringsunderlag. I samband med kommunens 
planläggning ska länsstyrelsen särskilt bevaka riksintressen, miljökvali-
tetsnormer, strandskydd, mellankommunal samordning samt frågor som 
rör hälsa, säkerhet och risken för olyckor, översvämning och erosion. 
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På begäran av Tierps kommun lämnade länsstyrelsen 2021-03-09, genom 
länsantikvarien följande yttrande:  
 
”Riksintresset ”Hållen och Fågelsundet” (C6) utgörs av två delar: dels ett 
småbrutet odlingslandskap i vikingatida kolonisationsbygd samt bymiljö, 
dels Upplands största fiskehamn med historia från medeltid och framåt. De 
båda delarna utgör ett historiskt sammanhängande uttryck för den 
betydelse som kombinationen av jordbruk och fiske haft i den här delen av 
Sverige”. 
 
”I Hållens by är klungbykaraktären fortfarande tydlig liksom det i det 
kringliggande odlingslandskapet finns fysiska komponenter som visar på 
byns organisation. En äldre vägsträckning leder till Fågelsundets fiskeläge. 
I takt med landhöjningen har bebyggelsen i Fågelsundet flyttats flera 
gånger. Vid de äldre lägena finns rester efter ett kapell med bogårdsmur, 
liksom timrade sjöbodar och gistvallar. I det yngre läget ligger idag sjöbo-
dar på rad utmed stränderna. Kombinationen av Hållens bystruktur av vi-
kingatida ursprung – med omgivande historiska landskapselement – och 
fiskeläget med sin traditionella karaktär, utgör en unik företeelse av riksin-
tresse. Här kan speciellt påpekas att fiskelägets traditionella karaktär utgör 
ett särskilt värde”. 

”Ett riksintresse utgör ett anspråk på ett utpekat område. Ett riksintresse för 
kulturmiljövård får inte påtagligt skadas. Utgångspunkten för bedömningen 
av påtaglig skada är den värdebeskrivning som ligger till grund för ansprå-
ket. Medför en åtgärd att ett av de värden eller egenskaper som legat till 
grund för utpekandet helt eller delvis går förlorat så kan det vara tillräckligt 
för att riksintresset ska anses vara påtagligt skadat. Det krävs alltså inte att 
ett områdes samlade värden skadas för att påtaglig skada ska inträffa. Be-
tydelsen av eventuella kumulativa effekter ska också bedömas”. 

”Sammanfattningsvis kan sägas att riksintresset ”Hållen och Fågelsundet” 
utgörs av två sammanhängande delar som varken tillsammans eller var för 
sig får påtagligt skadas. Åtgärder som medför att utpekade värden eller 
egenskaper riskerar att delvis förloras ska undvikas”. 

Länsstyrelsen är av uppfattningen att den traditionella karaktären av 
fiskeläget utgör ett särskilt värde. Vidare anges att en utgångspunkt för 
bedömning av vilka åtgärder som är möjliga är den värdebeskrivning som 
ligger till grund för anspråket som riksintresse. I det här fallet är en del av 
värdebeskrivningen detaljplanen, vars syfte är att skydda den värdefulla 
kulturmiljön. Detaljplanen beskriver en risk med att tillåta vatten- och 
avlopp i sjöbodarna eftersom det innebär att sjöbodarnas ursprungliga 
funktion äventyras, vilket alltså är en påtaglig skada på riksintresset. 
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Anläggningslagen (1973:1149) 
 
Syftet med tillkomsten av anläggningslagen var att skapa en enhetlig lag-
stiftning för att reglera frågor om samverkan mellan fastigheter för utfö-
rande och drift av gemensamhetsanläggningar. Samtidigt underlättades 
samordningen mellan anläggnings- och fastighetsbildningsåtgärder. 
 
Anläggningslagens 9 § ska garantera att en gemensamhetsanläggning står i 
överensstämmelse med planer och andra bestämmelser för 
markanvändningen. Inom ett område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser får enligt första stycket en gemensamhetsanläggning 
inte inrättas i strid mot planen eller bestämmelserna. Detta innebär inte 
bara att fastställda planlinjer ska följas utan också att anläggningen ska 
vara ändamålsenlig från de synpunkter som ligger till grund för planen 
eller bestämmelserna (Prop. 1973:160 s 195 n.). Prövningen av 
planöverensstämmelsen görs av Lantmäteriet efter nödvändigt samråd med 
kommunen. Samråd är särskilt viktigt när genomförandetiden för en 
detaljplan har gått ut. 
 
Mindre avvikelse från en plan eller från områdesbestämmelser får ske om 
det är förenligt med planens eller bestämmelsernas syfte. Avvikelsemöjlig-
heten tar sikte på sådana fall då en plan eller områdesbestämmelser i någon 
detaljfråga har fått ett mindre lämpligt innehåll och det är uppenbart att en 
avvikelse inte strider mot de intentioner som ligger bakom planen eller 
bestämmelserna. Samråd bör ske med kommunen i tveksamma fall. En 
eventuell avvikelse får inte innebära att ett allmänt eller enskilt intresse 
förnärmas. Notera att i anläggningslagen (1973:1149) används fortfarande 
benämningen mindre avvikelse. 
 
En gemensamhetsanläggning får vidare inte inrättas så att olägenhet av 
någon betydelse uppkommer för allmänt intresse (anläggningslagen 11 §). 
Till skydd för allmänna intressen ställer anläggningslagen upp 
planpolitiska villkor, som innebär att inom ett område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser får en gemensamhetsanläggning inte inrättas i strid 
mot planen eller bestämmelserna. Villkoren i anläggningslagen 9–11 §§, 
och 8 § såvitt gäller skydd för allmänna intressen, är indispositiva, dvs. de 
kan inte åsidosättas genom en överenskommelse. 
 
Lantmäteriets roll och skyldighet 
 
Lantmäteriet har fått in en ansökan om att bilda en 
gemensamhetsanläggning. Ansökan är inskickad av Fågelsundets 
Fiskeläge ekonomisk förening och avser enligt ansökan inrättande av en 
gemensamhetsanläggning för vatten- och avlopp. Bildandet av 
gemensamhetsanläggningar ska hanteras enligt anläggningslagen 
(1973:1149). Eftersom det handlar om ett område som är detaljplanelagt är 
det Lantmäteriets skyldighet att pröva ansökan mot anläggningslagen 9 §, 
eftersom en gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen inte får 
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inrättas i strid med detaljplanen eller detaljplanens bestämmelser. Enligt 
anläggningslagen 9 § kan mindre avvikelser göras om syftet med planen 
eller bestämmelserna inte motverkas. 
 
Lantmäteriet har i ärendet C17749 i enlighet med anläggningslagen begärt 
stöd av Tierps kommuns för att tolka bestämmelser i detaljplan genom ett 
remissförande, ett så kallat samråd, med beaktande av planvillkoret i  
anläggningslagen 9 §. 
 
Anläggningslagen (1973:1149) 9 § anger att ”inom ett område med 
detaljplan eller områdesbestämmelser får en gemensamhetsanläggning inte 
inrättas i strid mot planen eller bestämmelserna. Om syftet med planen 
eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras. 
Gäller naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för 
bebyggande eller användning av mark än de som avses i första stycket, ska 
anläggning inrättas så att syftet med bestämmelserna inte motverkas. Lag 
(2014:207)”. 
 
Lantmäteriets begäran om samråd daterad 2019-09-03 anger klart och 
tydligt att samrådet med kommunen handlar anläggningslagen 9 § och med 
beaktande av planvillkoret. Lantmäteriet beskriver åtgärden i förrättningen 
och konstaterar att enskilda vatten- och avloppsanläggningar ej tillåts inom 
området med bestämmelsen e1. Lantmäteriet anser att inrättandet av 
gemensamhetsanläggningen för sjöbodarna strider mot planvillkoret. 
Enligt begäran om samråd i ärende C17749 gör Lantmäteriet en preliminär 
bedömning som lyder ”tveksamt”. Vidare anger Lantmäteriet ”att inrätta en 
gemensamhetsanläggning för vatten- och avloppsanläggning är en enskild 
vatten- och avloppsanläggning och anses därför strida mot gällande 
detaljplan”. 
 
Lantmäteriet söker samråd med kommunen för att få kommunens syn på 
bestämmelsen e1. Det sker efter att Lantmäteriets ställningstagande har 
kommunicerats till sökanden. Enligt sökanden har diskussioner förts med 
kommunen. Sökanden uppger här att tolkningen av planen kan komma att 
ändras, vilket initierar det formella samrådet med kommunen.  
 
Tierps kommun har 2019-11-21 besvarat begäran om samråd med en 
erinran och har därmed yttrat sig i frågan. Tierps kommun besvarar 
Lantmäteriets frågor om bestämmelsen e1, ett inrättande av 
gemensamhetsanläggning för sjöbodarna, om kommunen anser att det 
strider mot gällande detaljplan, om det innebär en mindre avvikelse samt 
om sökanden borde söka planändring för att på så sätt kunna inkludera 
sjöbodarna. Yttrandet vid samrådet är ett formellt ställningstagande från 
Tierps kommun. 
 
Lantmäteriet återkom till Tierps kommun 2020-03-26 angående samråd 
med möjlighet att revidera sitt yttrande. Lantmäteriet anger att de erhållit 
kommunens yttrande om planstridighet men ställer frågan om kommunen 
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står fast vid att inrättandet av gemensamhetsanläggning inte innebär en 
mindre avvikelse från planen, samt att syftet med planen inte motverkas. 
Lantmäteriet anser att om kommunen ändrar ställning kan Lantmäteriet 
bilda en gemensamhetsanläggning med stöd av anläggningslagen. 
 
Lantmäteriet belyser här vad som minst krävs för att en 
gemensamhetsanläggning ska kunna inrättas, att kommunen anser att det är 
en mindre avvikelse från planen och att syftet med planen inte motverkas. 
En mindre avvikelse kan endast göras om syftet med planen eller 
bestämmelserna inte motverkas. I det här fallet motverkas syftet med 
detaljplanen som kommunen beslutat om att anta. Även bestämmelserna 
motverkas eftersom bestämmelserna utformats för att förhindra anslutning 
av vatten- och avlopp till sjöbodarna enligt kommunens bedömning. 
 
Vidare anger Lantmäteriet att syftet med planen också är att bevara 
båtlänningar, vilket kan riskeras om sjöbodarna inte kan ordna en vatten- 
och avloppslösning. Lantmäteriet står här för en feltolkning av 
detaljplanen. Planförfattaren ser en tydlig risk med att tillåta vatten- och 
avloppsanläggningar i sjöbodarna eftersom det innebär en risk för att 
båtlänningen försvinner. Planförfattaren anger att byggnadens 
huvudsakliga funktion som båthus måste bestå. Detta innebär att 
båtlänningen inte får byggas bort. Planförfattaren är medveten om att 
sjöbodarna har nyttjats för tillfälligt boende. Planförfattaren anser att ett 
bevarande av sjöbodarna kan äventyras om de inte får nyttjas för tillfälligt 
boende. Planförfattaren ser dock en risk för att båtlänningen byggs bort och 
tillåter därför endast inredande av övervåning och högst 50% av 
bottenvåningen, utan att tillåta installation av vatten- och 
avloppsanläggningar. Genom att begränsa inredande av bottenvåning samt 
att förhindra vatten- och avloppsanläggning anses funktionen som båthus 
eller sjöbod vara bestående och kulturmiljön kan bevaras, vilket är syftet 
med detaljplanen. 
 
Tierps kommun lät 2020-03-31 meddela att yttrandet står fast och att 
kommunen inte har ändrat ståndpunkt utifrån tidigare samrådssvar.  
 
Lantmäteriet har inte begärt samråd om detaljplanens krav på utredningar 
innan gemensamhetsanläggning för vatten- och avlopp bildas. Ett bildande 
av en gemensamhetsanläggning utan att ta hänsyn till de krav som 
detaljplanen ställer på utredningar kan anses planstridigt och borde även 
det prövas mot anläggningslagens 9 §. 
 
Vattentillgång och miljökonsekvenser 
 
Ärendet har hitintills varit starkt fokuserat på bevarande och 
kulturmiljöfrågor. Det bör dock nämnas att det finns en problematik 
gällande tillgången till färskvattnet och risker kopplade till brist på 
färskvatten. 
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Det finns ingen vattenutredning som på något sätt visar att det finns 
vattentillgångar i större omfattning vid kuststräckan. En sådan specifik 
utredning bör utföras i en detaljplaneändring. Vatten- och/eller 
avloppsutredning finns inte idag för att visa på något sätt att 
förutsättningarna finns för vattenuttag av större volymer. Däremot finns 
många generella utredningar som visar på att Hållnäshalvön har i stor 
omfattning bristande vattentillgång gällande kvalitet och/eller mängd. 
 
Lagen om allmänna vattentjänster reglerar kommunens ansvar för att ordna 
vatten och avlopp om det behövs med hänsyn till människors hälsa och 
miljö. Kommunen har det övergripande ansvaret att tillhandahålla vatten 
och avlopp om det behöver ordnas i ett större sammanhang för att säkra 
människors hälsa och miljön. Ett tillåtande i någon omfattning, speciellt 
utan erforderliga utredningar kan med stor sannolikhet innebära ett 
kommunalt ansvar. En anläggning av storlek över tvåfamiljsfastighet 
behöver ha tillstånd från Länsstyrelsen för vattenverksamhet. Idag kan 
tillstånd medges i området utifrån att äldre anläggningar behöver 
uppgraderas. Skyddet och anläggningens utformning ska vara baserad på 
risken för människors hälsa och miljön. 
 
Att ta vatten från naturen kallas i lagstiftningen för bortledande av vatten. 
Detta ska alltid ha tillstånd baserade på tekniska undersökningar som 
styrker att vattenverksamheten är lämplig. Tillståndsplikten grundar sig på 
de många konsekvenser som uttaget kan innebära i förhållande till att förse 
dricksvatten till boende av mängd och kvalitet som krävs för boende utan 
stor risk för människors hälsa.  
 
Utvecklandet av en vatten- och avloppsstandard i området kommer att 
innebära ett uttag av vatten och återvinning av avloppsvatten på en sådan 
omfattning att kommunen behöver införa ett vattenverksamhetsområde. 
Idag finns området inte med i kommunens utpekade område för VA-
verksamhet och är då inte heller budgeterat för utbyggnad. En 
överslagsräkning på investering av en vattenanläggning på platsen enligt 
vad som önskas kan tänkas börja kosta från 20 miljoner kronor och uppåt. 
Detta utan ledningsdragningar i området eller driftskostnader inräknade. 
Vidare tillkommer kostnader för en avloppsanläggning. Liknande 
anläggningar har medfört höga investeringsutgifter. 
 
Konsekvenserna som behöver beaktas vid uttag av vatten är att det kan 
innebära att närliggande brunnar sinar vid ett större uttag. Fortsatta risker 
är att det kustnära läget innebär även att det finns stor risk för 
saltvatteninträngning. Detta med både saltvatteninträning som tränger in 
från havet vid uttag av grund- och ytvatten samt så kallat relikt saltvatten 
som finns i stor omfattning på Hållnäshalvön från när området låg under 
vatten. 
 
Våtmarker och magasin som avspeglar grundvattennivån kan torka ut, 
vattendrag som försörjs med utläckande grundvatten sinar, sättningar i 
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byggnader vid speciella jordlagerförhållanden. Det är därför av största vikt 
att utreda förutsättningarna för att bygga denna typ av anläggningar. 
 
Konsekvensen av den typ av vatten och avloppsanläggning som planeras 
kan ge väldigt stor påverkan på vatten och natur i området. Det kan även 
ge väldigt stora konsekvenser på ekonomi för investering och drift från 
kommunen och kommunala bolag. Detta med hänvisning till kommunens 
ansvar enligt lagen om allmänna vattentjänster vid ett medgivande av en 
anläggning. 
 
En avloppsanläggning behöver även anläggas där påverkan inte innebär att 
människors hälsa eller miljö riskerar att påverkas. Det innebär att 
utredningar behöver utföras som visar på ett säkert omhändertagande av 
avloppsvattnet. Detta med hänsyn till hälsoskydd (bakterier, virus, 
mediciner, m.m. i grundvatten och ytvatten) samt miljöskydd (påverkan av 
utsläppet på övergödning på både land och havsvatten). Det finns idag 
ingen sådan utredning som visar på ett säkert utsläpp 
 
Slutsats 
 
Lantmäteriet har i ärendet klart och tydligt konstaterat att bildandet av 
gemensamhetsanläggning med syftet att möjliggöra installation av vatten- 
och avlopp i sjöbodarna strider mot detaljplanen.  
 
Lantmäteriet har förklarat att det finns möjlighet att fatta beslut om 
bildandet av gemensamhetsanläggning om kommunen anser att anslutandet 
av sjöbodarna till vatten- och avlopp är en mindre avvikelse. Kommunen 
har upprepade tillfällen konstaterat att det inte är vad som kan anses vara 
en mindre avvikelse. Det är inte en mindre avvikelse eftersom det strider 
mot planens syfte, samt att det även strider mot planens bestämmelser. 
 
Även om en åtgärd skulle medföra en mindre avvikelse från en detaljplan 
kan ett flertal avvikelser innebära att det sammantaget inte kan accepteras. 
Att en åtgärd helt eller delvis skadar värden eller egenskaper som legat till 
grund för utpekandet av riksintresset för kulturmiljövård kan innebära att 
riksintresset anses påtagligt skadat. Det innebär att kulturvärden kan skadas 
genom en kumulativ effekt. 
 
Hänvisning till plan- och bygglagen 9 kap. 31c § är inte tillämpbart 
eftersom det inte tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett 
allmänt intresse förutom att det inte överensstämmer med planens syfte. 
 
Detaljplanen tillåter bildandet av en gemensamhetsanläggning, dock inte 
en gemensamhetsanläggning som syftar till att ansluta sjöbodarna till 
vatten- och avlopp. Även om ansökan om inrättande av 
gemensamhetsanläggning skulle överensstämma med bestämmelsen g2 
skulle bildandet av en gemensamhetsanläggning vara planstridigt eftersom 
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detaljplanen ställer krav på att tillgång till färskvatten och lämplig 
placering av avloppsanläggningar skall utredas. 
 
 
 
2021-03-11 
 
Framarbetat av  
 
 
.................................................. 
Kristoffer Blomfeldt  
Planarkitekt 
 
 
.................................................. 
Adam Nyström  
Kommunarkitekt 
 
 
med stöd av: 
Chef samhällsbyggnad & tillväxt 
Chef planering & myndighet 
Chef miljö & hälsa 
Bygglovshandläggare 
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Adam Nyström 
Kommunarkitekt 
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Dokumentnamn 

Samråd      
Datum Diarienummer 

2019-11-14 KS 2019/798 

 Adress 

 Lantmäteriet      

 

Erinran till samråd kring ärende C17749 
Inrättande av VA-anläggning Hållen 31:1 m.fl. 
 
Bakgrund 
 
Lantmäteriet begär samråd med Tierps kommun om inrättande av VA-
anläggning Hållen 31:1 m.fl. med beaktande av planvillkoret 9 § 
anläggningslagen.  
 
Anläggningslagen 9§ 
”Inom ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser får en 
gemensamhetsanläggning inte inrättas i strid mot planen eller 
bestämmelserna. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte 
motverkas, får dock mindre avvikelser göras. 
Gäller naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för 
bebyggande eller användning av mark än de som avses i första stycket, ska 
anläggning inrättas så att syftet med bestämmelserna inte motverkas. Lag 
(2014:207).” 
 
Fågelsundets Fiskeläge ekonomiska förening har ansökt om att bilda en 
gemensamhetsanläggning för vatten- och avloppsledningar i Fågelsundet. 
Lantmäteriet gör bedömningen att inrättande av gemensamhetsanläggning 
för sjöbodarna strider mot planvillkoren i 9 § anläggningslagen, men att 
gemensamhetsanläggning kan bildas för fastigheterna som är belägna 
utanför området e1. Kommunen har föreslagit sökande att antingen ansöka 
om planändring alternativt söka bygglov för VA-anslutningar för 
sjöbodarna för att få frågan prövad. Efter det att sökande har delgivits 
lantmäteriets bedömning har sökande själv meddelat lantmäteriet att 
kommunen kan komma att ändra sin tolkning av detaljplanens 
bestämmelser efter samtal med ”tjänstemän, politiker och 
kommunledning”. Med bakgrund av detta begär lantmäteriet därför samråd 
med Tierps kommun för att få svar på om bestämmelsen e1 i DP 725 kan 
tolkas på annat sätt. 
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Lantmäteriet önskar svar från kommunen på följande frågor: 

1. Avses med planbestämmelsen, att inrättande av 
gemensamhetsanläggning inom område e1, har tillkommit för att 
förhindra att sjöbodarna tillskapas en vatten och avloppslösning 
över huvud taget? 

2. Avses med planbestämmelsen, att inrättande av en 
gemensamhetsanläggning inom område e1, har tillkommit för att 
sjöbodarna inte var för sig enskilt ska lösa vatten- och 
avloppssituationen?  

3. Anser Tierps kommun att inrättande av gemensamhetsanläggning 
för sjöbodarna strider mot gällande detaljplan? 

4. Anses inrättande av gemensamhetsanläggningen innebära en 
mindre avvikelse? 

5. Behöver sökande ansöka om planändring för att kunna inkludera 
sjöbodarna i gemensamhetsanläggningen?  

 
 
Kommunens bedömning 
 
Planbestämmelsen e1 
 
Planbestämmelsen e1 är i planen formulerad som ” I sjöbodar får 
övervåning samt högst 50 % av bottenvåningen inredas för 
bostadsändamål. Båtlänningen skall bevaras. Enskilda vatten- och 
avloppsanläggningar tillåts ej.” 
 
Bestämmelsen e1 har utformats som en gemensam bestämmelse där man 
berör hur bodarna: 
  

1. inte helt får omvandlas till bostad,  
2. ska ha sina båtlänningar bevarade, samt  
3. att enskilda vatten- och avloppslösningar ej får ordnas.  

 
Frågan om enskilda vatten- och avloppslösningar har alltså samordnas i 
samma bestämmelse (e1) som i övrigt reglerar/begränsar möjligheten att 
helt omvandla sjöbodarna till bostäder. Under planbeskrivningens rubrik 
Kvartersmark omnämns dessa tre begränsningar som ”Det är av stor 
betydelse att byggnadernas tidigare funktion består så långt som möjligt. 
Eftersom sjöbodarna av hävd nyttjas för tillfälligt boende och 
förutsättningarna för ett bevarande av dem annars skulle äventyras, bör 
inredande av övervåning och högst 50 % av bottenvåningen medges, dock 
utan att installation av vatten- och avloppsanläggningar tillåtes. 
Båtlänningen bevaras.” Skrivningen stärker kommunens uppfattning om 
att syftet med inkluderandet av ordalydelsen ”enskilda vatten- och 
avloppslösningar ej får ordnas” i bestämmelsen e1 har varit att motverka 
att sjöbodarna var och en för sig får VA-anslutning eftersom det ökar 
sannolikheten att sjöbodarna helt omvandlas till bostäder.  
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Gemensamhetsanläggning 
Kommunen anser att det finns en risk för begreppsförvirring i det aktuella 
ärendet. Kommunen vill därför förtydliga sitt ställningstagande kring 
gemensamhetsanläggningar för VA inom planområdet för DP 725. 
Kommunen bedömer att planens intention är att gemensamhetsanläggning 
för vatten- och avlopp ska ordnas inom planområdet. Denna 
gemensamhetsanläggning ska vara i formen av ett servicehus, likt de som 
brukar återfinnas på campingplatser. Under förutsättning att de 
hydrogeologiska utredningarna och övriga erforderliga utredningarna visar 
att det är genomförbart med anordnandet av en sådan anläggning, med 
gemensamma duschar, någon form av klosetter samt kran för påfyllning av 
vattendunkar, så ställer sig kommunen positiv till att en sådan anläggning 
ordnas. Kommun bedömer inte att en gemensamhetsanläggning för 
anslutning av vatten- och avlopp till de enskilda sjöbodarna är vad som 
avses med gemensamhetsanläggning i DP 725. 
 
Under planbeskrivningens kapitel Vatten och avlopp anges att för ”Q-
området” (det område inom vilket sjöbodarna återfinns) att ”Försörjning 
med färskvatten inom Q-området förutsätter separat utredning varvid 
hushållningsaspekterna beaktas särskilt. Omhändertagandet av avlopp 
förutsätts ske via gemensamma avloppsanläggningar, täta tankar eller 
infiltrationsanläggningar, av standard motsvarande t.ex. 
husvagnscampingplatser. Lämpliga lägen för dessa gemensamma 
tömningsställen för hushållsvatten och avloppsanläggningar anvisas efter 
särskild utredning med avseende på lämplighet, rimliga gångavstånd från 
byggnader, tömningsmöjligheter osv. För att minska den nuvarande 
belastningen av avloppsvatten i Storhamnen och Rännan är det väsentligt 
att gemensamma lösningar kan tas i bruk.  
 
I ovan nämnda text gällande just vatten och avlopp framgår alltså att 
”lämpliga lägen för dessa gemensamma tömningsställen för hushållsvatten 
och avloppsanläggningar anvisas efter särskild utredning med avseende på 
lämplighet, rimliga gångavstånd från byggnader, tömningsmöjligheter 
osv.” I planbeskrivningen hänvisas alltså till gångavstånd till 
gemensamhetsanläggningarna för tömning av hushållsvatten och 
avloppsanläggningar.  
 
I planens genomförandebeskrivning anges under rubriken 
”Fastighetsrättsliga frågor – Gemensamhetsanläggningar” att tre 
gemensamhetsanläggningar ska bildas inom planområdet, g1, g2 samt g3. 
Gemensam anläggning för vatten och avlopp inom Q-området ska bildas 
som g2.   
  
Under rubriken ”Tekniska frågor – Vatten och avloppsanläggningar” 
fortsätter sedan beskrivningen av ovan nämnda ”g2” som ”Anläggningen 
förutsätts vara av standard motsvarande t.ex. husvagnscamping. Se 
Naturvårdsverkets meddelande 5/1978. Dimensionerande vattenmängder 
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skall beräknas vara ca 75 – 100 liter/person och dygn. Detta förutsätter 
torrklosetter och gemensamma duschar. Särskild Va-utredning, avseende 
dimension och läge av de gemensamma anläggningarna skall göras i 
samband med anläggningsförrättningen.” 
 
Avsikten är alltså att fastigheter och byggnader inom Q-området för sitt 
behov av vatten och avlopp ska ingå i gemensamhetsanläggningen g2. 
Gemensamhetsanläggningen g2 ska i sin tur vara av standard jämförbar 
med husvagnscamping med torrklosetter och gemensamma duschar och 
dess läge i området anvisas efter särskild utredning med hänsyn till 
lämplighet, rimliga gångavstånd från byggnaderna, tömningsmöjligheter 
osv. 
 
Sammanfattande bedömning 
 Lantmäteriet önskar svar från kommunen på följande frågor: 
 

1. Avses med planbestämmelsen, att inrättande av 
gemensamhetsanläggning inom område e1, har tillkommit för att 
förhindra att sjöbodarna tillskapas en vatten och avloppslösning 
över huvud taget? 

2. Avses med planbestämmelsen, att inrättande av en 
gemensamhetsanläggning inom område e1, har tillkommit för att 
sjöbodarna inte var för sig enskilt ska lösa vatten- och 
avloppssituationen?  

3. Anser Tierps kommun att inrättande av gemensamhetsanläggning 
för sjöbodarna strider mot gällande detaljplan? 

4. Anses inrättande av gemensamhetsanläggningen innebära en 
mindre avvikelse? 

5. Behöver sökande ansöka om planändring för att kunna inkludera 
sjöbodarna i gemensamhetsanläggningen?  

 
Kommunens svar på frågorna: 

1. Ja, kommunens bedömning är att planbestämmelsen e1 har 
utformats med syfte att förhindra att sjöbodarna får VA-anslutning. 

2. Kommunens bedömning är att planbestämmelsen e1 har tillkommit 
för att förhindra att sjöbodarna får VA-anslutning. Istället för att 
sjöbodarna får anslutning till VA ska en gemensam anläggning för 
VA-behov ordnas som ett servicehus, liknande de som brukar 
finnas på campingplatser.  

3. Att en gemensamhetsanläggning för sjöbodarna upprättas för ett 
servicehus strider inte mot detaljplanen. Att upprätta en 
gemensamhetsanläggning med syftet att ansluta de enskilda 
sjöbodarna till ett VA-nät bedöms strida mot detaljplanen. 

4. Inrättande av en gemensamhetsanläggning för VA-nät till de 
enskilda sjöbodarna anses inte vara en mindre avvikelse.  

5. För att sjöbodarna ska kunna inkluderas i en 
gemensamhetsanläggning med syftet att ansluta de enskilda 
sjöbodarna till ett VA-nät krävs en planändring. Vid en eventuell 
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planändring prövas lämpligheten för anslutning av sjöbodarna till 
VA på nytt. Kommunen vill poängtera att en planändring inte 
innebär en garanti för att VA-anslutning skulle tillåtas i den nya 
planen.  

 
Avslutningsvis vill Tierps kommun förtydliga att kommunen ställer sig 
positiv till anordnandet av en gemensam anläggning i form av ett 
servicehus eller liknande. 
 
 
 
……………………………. 
Kristoffer Blomfeldt 
Planarkitekt 
Enl. uppdrag för Kommunstyrelsen, delegationspunkt SaMa016 
 
Efter översyn och framarbetning av Kommunarkitekt Adam Nyström 
 
 
……………………………. 
Adam Nyström 
Kommunarkitekt 
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Tillväxt- och samhällsbyggnad 
 
 

Handläggare 
Besöksadress: Centralgatan 7 
815 80 Tierp 
www.tierp.se  

Kristoffer Blomfeldt 
Telefon: 0293-21 80 00 

E-post: plan@tierp.se 
 

 

Dokumentnamn 

Bilaga till initiativärende 
Datum Diarienummer 

2021-03-16 KS 2021/232 

  

       

 

BILAGA   
 

Bilaga med handlingar rörande initiativärende till kommunstyrelsen rörande 
bildandet av GA i Fågelsundet, Lantmäteriets ärende C17749, inrättande av 
VA-anläggning Hållen 31:1 m.fl. 
 
Handlingar:  

• Lantmäteriets begäran om samråd (2019-09-03) – s.2 
• Kommunens erinran (2019-10-17) – s.6 
• Lantmäteriets inställning och fråga angående samråd (2020-03-26) – s.11 
• Kommunens svar på fråga angående samråd (2020-03-31) – s.14 
• Länsstyrelsens svar på fråga om förtydligande gällande riksintresset (2021-03-09) s.16 
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Aktbilaga SD  

Sida 1 
 

 

 

 
Lantmäteriet  Fastighetsbildning  Fastighetsbildning  801 82 Gävle 

Besök: Strandbodgatan 1C  Telefon växel: 0771-63 63 63  Internet: www.lantmateriet.se  Fax: 018-12 37 24 
Telefon direkt: 018-17 50 85  E-post: sophia.johansson@lm.se 

 

 

Samråd 

2019-09-03 

Ärendenummer 
C17749 

Förrättningslantmätare 
Sophia Johansson 

 

 

Ärende Inrättande av VA-anläggning Hållen 31:1 mfl 

 Kommun: Tierp Län: Uppsala 

Begäran Lantmäterimyndigheten begär samråd med Tierps kommun om 
rubricerad åtgärd med beaktande av planvillkoret i 9 § 
anläggningslagen. 

Åtgärd i 
förrättningen 

Fågelsundets Fiskeläge ekonomisk förening, har ansökt om att bilda 
en gemensamhetsanläggning för vatten- och avloppsledningar i 
Fågelsundet, enligt bifogad karta.  

Detaljplanen Fågelsundets fiskeläge gäller för området och enligt 
detaljplanen tillåts ej enskilda vatten- och avloppsanläggningar inom 
område e1, och inom detta område finns flertalet sjöbodar.  

Lantmäteriet anser att inrättandet av gemensamhetsanläggningen för 
sjöbodarna strider mot planvillkoret i 9 § anläggningslagen, men att 
gemensamhetsanläggningen kan bildas för fastigheterna som är 
belägna utanför området e1. Tierps kommun har delat denna 
ståndpunkt med Lantmäteriet och kommunen har föreslagit för 
sökanden att ansöka om planändring alternativt att den ekonomiska 
föreningen söker bygglov för VA-anslutningar för sjöbodarna. 

Efter att Lantmäteriets ställningstagandet har kommunicerats till 
sökanden, har sökanden fört diskussioner med politiker, tjänstemän 
och Tierps kommunledning, som har informerat om att tolkningen av 
planen när det gäller anslutning av sjöbodarna kan komma att ändras. 
Det är med anledning av detta som Lantmäteriet begär samråd med 
Tierps kommun, för att få hjälp med om e1-bestämmelsen kan tolkas 
annorlunda. 

Karta Se sidan 3-4.  
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Lantmäteriet 2019-09-03 Aktbilaga SD  
C17749  Sida 2 
   

 

 

 

Samrådet avser För att kunna ta ställning om inrättande av 
gemensamhetsanläggningen och att i denna inkludera sjöbodarna, är 
planenligt eller ej, önskas svar på följande frågor:  

1. Avses med planbestämmelsen, att inrättande av 
gemensamhetsanläggning inom område e1, har tillkommit för 
att förhindra att sjöbodarna tillskapas en vatten- och 
avloppslösning över huvud taget? 

2. Avses med planbestämmelsen, att inrättande av en 
gemensamhetsanläggning inom område e1, har tillkommit för 
att sjöbodarna inte var för sig enskilt ska lösa vatten- och 
avloppssituationen?  

3. Anser Tierps kommun att inrättandet av 
gemensamhetsanläggningen för sjöbodarna strider mot 
gällande detaljplan?  

4. Anses inrättande av gemensamhetsanläggningen innebära en 
mindre avvikelse? 

5. Behöver sökanden ansöka om en planändring för att kunna 
inkludera sjöbodarna i gemensamhetsanläggningen? 

Sökande Samtliga fastigheter, arrendetomter och innehavare av sjöbodar inom 
planområdet.  

Planer m. m. Detaljplan: Fågelsundets fiskeläge, akt 0360-P02/4. 
 
 

Svarstid Svar senast 28 november 2019.  

Lantmäterimyndig-
hetens preliminära 
bedömning 

Tveksamt.  

Att inrätta en gemensamhetsanläggning för vatten- och 
avloppsanläggning är en enskild vatten- och avloppsanläggning och 
anses därför strida mot gällande detaljplan.  

Lantmäteriet vill ha kommunens syn på hur planens e1-bestämmelse 
ska tolkas genom svar på ovanstående frågor. 
 

Nämndens 
synpunkter 

� Ingen erinran � Förhandsbesked,  

� Tas upp i nämnden � Bygglov,  

� Erinran/kommentar, se skrivelse. 

Underskrift för 
nämnden 

 ..............................................................................................................................  
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Lantmäteriet 2019-09-03 Aktbilaga SD  
C17749  Sida 3 
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Lantmäteriet 2019-09-03 Aktbilaga SD  
C17749  Sida 4 
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Medborgarservice Handläggare 
Samhällsbyggnadsenheten 
815 80 Tierp 
Besöksadress: Centralgatan 7 
Telefon: 0293-21 80 00  Fax: 0293-129 69 
E-post: Adam.Nystrom@tierp.se 

Adam Nyström 
Kommunarkitekt 

Telefon: 0293-21 81 37 
E-post: Adam.Nystrom@tierp.se 

 

 

Dokumentnamn 

Samråd      
Datum Diarienummer 

2019-10-17 KS 2019/798 

 Adress 

 Lantmäteriet      

 

Erinran till samråd kring ärende C17749 
Inrättande av VA-anläggning Hållen 31:1 m.fl. 
 
Bakgrund 
 
Lantmäteriet begär samråd med Tierps kommun om inrättande av VA-
anläggning Hållen 31:1 m.fl. med beaktande av planvillkoret 9 § 
anläggningslagen.  
 
Anläggningslagen 9§ 
”Inom ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser får en 
gemensamhetsanläggning inte inrättas i strid mot planen eller 
bestämmelserna. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte 
motverkas, får dock mindre avvikelser göras. 
Gäller naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för 
bebyggande eller användning av mark än de som avses i första stycket, ska 
anläggning inrättas så att syftet med bestämmelserna inte motverkas. Lag 
(2014:207).” 
 
Fågelsundets Fiskeläge ekonomiska förening har ansökt om att bilda en 
gemensamhetsanläggning för vatten- och avloppsledningar i Fågelsundet. 
Lantmäteriet gör bedömningen att inrättande av gemensamhetsanläggning 
för sjöbodarna strider mot planvillkoren i 9 § anläggningslagen, men att 
gemensamhetsanläggning kan bildas för fastigheterna som är belägna 
utanför området e1. Kommunen har föreslagit sökande att antingen ansöka 
om planändring alternativt söka bygglov för VA-anslutningar för 
sjöbodarna för att få frågan prövad. Efter det att sökande har delgivits 
lantmäteriets bedömning har sökande själv meddelat lantmäteriet att 
kommunen kan komma att ändra sin tolkning av detaljplanens 
bestämmelser efter samtal med ”tjänstemän, politiker och 
kommunledning”. Med bakgrund av detta begär lantmäteriet därför samråd 
med Tierps kommun för att få svar på om bestämmelsen e1 i DP 725 kan 
tolkas på annat sätt. 
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Lantmäteriet önskar svar från kommunen på följande frågor: 

1. Avses med planbestämmelsen, att inrättande av 
gemensamhetsanläggning inom område e1, har tillkommit för att 
förhindra att sjöbodarna tillskapas en vatten och avloppslösning 
över huvud taget? 

2. Avses med planbestämmelsen, att inrättande av en 
gemensamhetsanläggning inom område e1, har tillkommit för att 
sjöbodarna inte var för sig enskilt ska lösa vatten- och 
avloppssituationen?  

3. Anser Tierps kommun att inrättande av gemensamhetsanläggning 
för sjöbodarna strider mot gällande detaljplan? 

4. Anses inrättande av gemensamhetsanläggningen innebära en 
mindre avvikelse? 

5. Behöver sökande ansöka om planändring för att kunna inkludera 
sjöbodarna i gemensamhetsanläggningen?  

 
 
Kommunens bedömning 
 
Planbestämmelsen e1 
 
Planbestämmelsen e1 är i planen formulerad som ” I sjöbodar får 
övervåning samt högst 50 % av bottenvåningen inredas för 
bostadsändamål. Båtlänningen skall bevaras. Enskilda vatten- och 
avloppsanläggningar tillåts ej.” 
 
Bestämmelsen e1 har utformats som en gemensam bestämmelse där man 
berör hur bodarna: 
  

1. inte helt får omvandlas till bostad,  
2. ska ha sina båtlänningar bevarade, samt  
3. att enskilda vatten- och avloppslösningar ej får ordnas.  

 
Frågan om enskilda vatten- och avloppslösningar har alltså samordnas i 
samma bestämmelse (e1) som i övrigt reglerar/begränsar möjligheten att 
helt omvandla sjöbodarna till bostäder. Under planbeskrivningens rubrik 
Kvartersmark omnämns dessa tre begränsningar som ”Det är av stor 
betydelse att byggnadernas tidigare funktion består så långt som möjligt. 
Eftersom sjöbodarna av hävd nyttjas för tillfälligt boende och 
förutsättningarna för ett bevarande av dem annars skulle äventyras, bör 
inredande av övervåning och högst 50 % av bottenvåningen medges, dock 
utan att installation av vatten- och avloppsanläggningar tillåtes. 
Båtlänningen bevaras.” Skrivningen stärker kommunens uppfattning om 
att syftet med inkluderandet av ordalydelsen ”enskilda vatten- och 
avloppslösningar ej får ordnas” i bestämmelsen e1 har varit att motverka 
att sjöbodarna var och en för sig får VA-anslutning eftersom det ökar 
sannolikheten att sjöbodarna helt omvandlas till bostäder.  
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Gemensamhetsanläggning 
Kommunen anser att det finns en risk för begreppsförvirring i det aktuella 
ärendet. Kommunen vill därför förtydliga sitt ställningstagande kring 
gemensamhetsanläggningar för VA inom planområdet för DP 725. 
Kommunen bedömer att planens intention är att gemensamhetsanläggning 
för vatten- och avlopp ska ordnas inom planområdet. Denna 
gemensamhetsanläggning ska vara i formen av ett servicehus, likt de som 
brukar återfinnas på campingplatser. Under förutsättning att de 
hydrogeologiska utredningarna och övriga erforderliga utredningarna visar 
att det är genomförbart med anordnandet av en sådan anläggning, med 
gemensamma duschar, någon form av klosetter samt kran för påfyllning av 
vattendunkar, så ställer sig kommunen positiv till att en sådan anläggning 
ordnas. Kommun bedömer inte att en gemensamhetsanläggning för 
anslutning av vatten- och avlopp till de enskilda sjöbodarna är vad som 
avses med gemensamhetsanläggning i DP 725. 
 
Under planbeskrivningens kapitel Vatten och avlopp anges att för ”Q-
området” (det område inom vilket sjöbodarna återfinns) att ”Försörjning 
med färskvatten inom Q-området förutsätter separat utredning varvid 
hushållningsaspekterna beaktas särskilt. Omhändertagandet av avlopp 
förutsätts ske via gemensamma avloppsanläggningar, täta tankar eller 
infiltrationsanläggningar, av standard motsvarande t.ex. 
husvagnscampingplatser. Lämpliga lägen för dessa gemensamma 
tömningsställen för hushållsvatten och avloppsanläggningar anvisas efter 
särskild utredning med avseende på lämplighet, rimliga gångavstånd från 
byggnader, tömningsmöjligheter osv. För att minska den nuvarande 
belastningen av avloppsvatten i Storhamnen och Rännan är det väsentligt 
att gemensamma lösningar kan tas i bruk.  
 
I ovan nämnda text gällande just vatten och avlopp framgår alltså att 
”lämpliga lägen för dessa gemensamma tömningsställen för hushållsvatten 
och avloppsanläggningar anvisas efter särskild utredning med avseende på 
lämplighet, rimliga gångavstånd från byggnader, tömningsmöjligheter 
osv.” I planbeskrivningen hänvisas alltså till gångavstånd till 
gemensamhetsanläggningarna för tömning av hushållsvatten och 
avloppsanläggningar.  
 
I planens genomförandebeskrivning anges under rubriken 
”Fastighetsrättsliga frågor – Gemensamhetsanläggningar” att tre 
gemensamhetsanläggningar ska bildas inom planområdet, g1, g2 samt g3. 
Gemensam anläggning för vatten och avlopp inom Q-området ska bildas 
som g2.   
  
Under rubriken ”Tekniska frågor – Vatten och avloppsanläggningar” 
fortsätter sedan beskrivningen av ovan nämnda ”g2” som ”Anläggningen 
förutsätts vara av standard motsvarande t.ex. husvagnscamping. Se 
Naturvårdsverkets meddelande 5/1978. Dimensionerande vattenmängder 
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skall beräknas vara ca 75 – 100 liter/person och dygn. Detta förutsätter 
torrklosetter och gemensamma duschar. Särskild Va-utredning, avseende 
dimension och läge av de gemensamma anläggningarna skall göras i 
samband med anläggningsförrättningen.” 
 
Avsikten är alltså att fastigheter och byggnader inom Q-området för sitt 
behov av vatten och avlopp ska ingå i gemensamhetsanläggningen g2. 
Gemensamhetsanläggningen g2 ska i sin tur vara av standard jämförbar 
med husvagnscamping med torrklosetter och gemensamma duschar och 
dess läge i området anvisas efter särskild utredning med hänsyn till 
lämplighet, rimliga gångavstånd från byggnaderna, tömningsmöjligheter 
osv. 
 
Sammanfattande bedömning 
 Lantmäteriet önskar svar från kommunen på följande frågor: 
 

1. Avses med planbestämmelsen, att inrättande av 
gemensamhetsanläggning inom område e1, har tillkommit för att 
förhindra att sjöbodarna tillskapas en vatten och avloppslösning 
över huvud taget? 

2. Avses med planbestämmelsen, att inrättande av en 
gemensamhetsanläggning inom område e1, har tillkommit för att 
sjöbodarna inte var för sig enskilt ska lösa vatten- och 
avloppssituationen?  

3. Anser Tierps kommun att inrättande av gemensamhetsanläggning 
för sjöbodarna strider mot gällande detaljplan? 

4. Anses inrättande av gemensamhetsanläggningen innebära en 
mindre avvikelse? 

5. Behöver sökande ansöka om planändring för att kunna inkludera 
sjöbodarna i gemensamhetsanläggningen?  

 
Kommunens svar på frågorna: 

1. Ja, kommunens bedömning är att planbestämmelsen e1 har 
utformats med syfte att förhindra att sjöbodarna får VA-anslutning. 

2. Kommunens bedömning är att planbestämmelsen e1 har tillkommit 
för att förhindra att sjöbodarna får VA-anslutning. Istället för att 
sjöbodarna får anslutning till VA ska en gemensam anläggning för 
VA-behov ordnas som ett servicehus, liknande de som brukar 
finnas på campingplatser.  

3. Att en gemensamhetsanläggning för sjöbodarna upprättas för ett 
servicehus strider inte mot detaljplanen. Att upprätta en 
gemensamhetsanläggning med syftet att ansluta de enskilda 
sjöbodarna till ett VA-nät bedöms strida mot detaljplanen. 

4. Inrättande av en gemensamhetsanläggning för VA-nät till de 
enskilda sjöbodarna anses inte vara en mindre avvikelse.  

5. För att sjöbodarna ska kunna inkluderas i en 
gemensamhetsanläggning med syftet att ansluta de enskilda 
sjöbodarna till ett VA-nät krävs en planändring. Vid en eventuell 
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planändring prövas lämpligheten för anslutning av sjöbodarna till 
VA på nytt. Kommunen vill poängtera att en planändring inte 
innebär en garanti för att VA-anslutning skulle tillåtas i den nya 
planen.  

 
Avslutningsvis vill Tierps kommun förtydliga att kommunen ställer sig 
positiv till anordnandet av en gemensam anläggning i form av ett 
servicehus eller liknande. 
 
……………………………. 
Kristoffer Blomfeldt 
Planarkitekt 
Enl. uppdrag för Kommunstyrelsen, delegationspunkt SaMa016 
 
Efter översyn och framarbetning av Kommunarkitekt Adam Nyström 
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Lantmäteriet  Fastighetsbildning  801 82 GÄVLE 

Besök: Strandbodgatan 1C, Uppsala  Telefon växel: 0771-63 63 63  Internet: www.lantmateriet.se  Fax: 018-12 37 24 
Telefon direkt: 018-17 50 85  E-post: sophia.johansson@lm.se 

 

 

Angående samråd 

2020-03-26 

Ärendenummer 

C17749 

Förrättningslantmätare 

Sophia Johansson 

 

 

Ärende Inrättande av VA-anläggning Hållen 31:1 mfl 

 Kommun: Tierp Län: Uppsala  

 Samtliga fastigheter, arrendetomter och innehavare av sjöbodar inom 
planområdet (detaljplan: Fågelsundets fiskeläge, akt 0360-P02/4), har 
hos Lantmäteriet ansökt om att bilda gemensamhetsanläggning för 
vatten- och avloppsledningar i Fågelsundet, se kartor nedan. 

Kommunalt vatten- och avlopps finns ej i området. Därför behöver en 
enskild vatten- och avloppsanläggning att inrättas.  

Lantmäteriet har vid bedömning av förutsättningarna för att kunna 
bilda en gemensamhetsanläggning i området, konstaterat förekomsten 
av planbestämmelsen e1, som är formulerad som att ”i sjöbodar får 
övervåning samt högst 50% av bottenvåningen inredas för bostadsändamål. 
Båtlänningen skall bevaras. Enskilda vatten- och avloppsanläggningar tillåts 
ej”. 

Lantmäteriet har genom samråd med Tierps kommun ställt frågan om 
planbestämmelse e1 har tillkommit för att förhindra att sjöbodarna 
tillskapas en vatten- och avloppslösning över huvud taget eller om 
den har tillkommit för att sjöbodarna inte var för sig enskilt ska lösa 
vatten- och avloppssituationen och därmed att en enskild men 
gemensam anläggning för flera fastigheter skulle kunna vara tillåten.  

I samrådssvar ansåg Tierps kommun att syftet med planbestämmelsen 
är att förhindra att sjöbodarna får en VA-anslutning, och att en 
gemensamhetsanläggning med syfte att ansluta de enskilda 
sjöbodarna strider mot gällande detaljplan. Tierps kommun har 
därigenom ansett att inrättandet av en gemensamhetsanläggning, inte 
innebär en mindre avvikelse från planen. 

Lantmäterimyndig-
hetens bedömning 

Lantmäteriet har 2019-11-21 erhållit samrådssvar enligt ovan, inlagt i 
ärendet som aktbilaga SD1.  

Om Tierps kommun har ändrat sin ståndpunkt, och anser att 
inrättandet av gemensamhetsanläggningen innebär en mindre 
avvikelse från planen och att syftet med planen inte motverkas, kan 
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Lantmäteriet 2020-03-26  
C17749  Sida 2 
   

 

 

 

Lantmäteriet ta beslut att bilda gemensamhetsanläggningen med stöd 
av anläggningslagen. Ett eventuellt nytt samrådssvar ersätter det 
tidigare.  

Syftet med planen är också att bevara båtlänningar, vilket kan riskeras 
om sjöbodarna inte kan ordna en vatten- och avloppslösning. 

Karta, västra delen  
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Karta, östra delen 

 

 

Nytt samråd 

 

Ett eventuellt nytt samrådssvar skickas till handläggande 
förrättningslantmätare Sophia Johansson, sophia.johansson@lm.se 
eller via post till Lantmäteriet, Fastighetsbildning, 801 82 Gävle. Ange 
ärendenummer C17749. 
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Från: Thomas Kihlström
Till: Anna Persson; Adam Nyström; Kristoffer Blomfeldt
Ärende: VB: VA-anläggning i Hållen, LM:s inställning (C17749)
Datum: den 31 mars 2020 14:24:26
Bilagor: image001.png

LM_s_inställning_kring_samrådsfrågan_C17749.pdf

För kännedom …….
 
Har nu svarat LM, vilket står i deras tjänsteanteckning för ärendet:
 
”Tierps kommun har inte ändrat ståndpunkt utifrån tidigare samrådssvar, Thomas Kihlström Chef
Tillväxt & Samhällsbyggnad.”
 
 
Mvh // Thomas
 
 

Från: Sara Sjödal <sara.sjodal@tierp.se> 
Skickat: den 27 mars 2020 11:25
Till: Lars Ingeberg <Lars.Ingeberg@tierp.se>; Thomas Kihlström <Thomas.Kihlstrom@tierp.se>;
Anna Persson <Anna.Persson@tierp.se>
Kopia: Jenny Lundström <Jenny.Lundstrom@tierp.se>
Ämne: VB: VA-anläggning i Hållen, LM:s inställning (C17749)
 
Hej på er,
 
Fick detta igår, vem är det som ska vara ansvarig? Har skickat till diarieföring men det är nog inte
jag som ska ha ansvar för denna typ av handling/beredningsprocess.
Ärendet är ju välkänt, nu verkar det bli en del i den ordinarie politiska processen?
Utskottsärende?
 
Vänligen/
Sara Sjödal,
Finanskommunalråd, Tierps kommun, Centralg. 7, 815 80 Tierp,
0293 – 21 81 60, 070-089 84 51, sara.sjodal@tierp.se, www.tierp.se
 

Från: Johansson Sophia <sophia.johansson@lm.se> 
Skickat: den 26 mars 2020 14:21
Till: Sara Sjödal <sara.sjodal@tierp.se>
Ämne: VA-anläggning i Hållen, LM:s inställning (C17749)
 
Hej Sara,
 
Jag har förstått att det är mycket diskussion kring VA-frågan i Hållen. Om du inte är rätt
mottagare i frågan, är jag tacksam om du kan vidarebefordra detta till rätt person.
 
Tack på förhand!
 
Med vänliga hälsningar
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Angående samråd 


2020-03-26 


Ärendenummer 


C17749 


Förrättningslantmätare 


Sophia Johansson 


 


 


Ärende Inrättande av VA-anläggning Hållen 31:1 mfl 


 Kommun: Tierp Län: Uppsala  


 Samtliga fastigheter, arrendetomter och innehavare av sjöbodar inom 
planområdet (detaljplan: Fågelsundets fiskeläge, akt 0360-P02/4), har 
hos Lantmäteriet ansökt om att bilda gemensamhetsanläggning för 
vatten- och avloppsledningar i Fågelsundet, se kartor nedan. 


Kommunalt vatten- och avlopps finns ej i området. Därför behöver en 
enskild vatten- och avloppsanläggning att inrättas.  


Lantmäteriet har vid bedömning av förutsättningarna för att kunna 
bilda en gemensamhetsanläggning i området, konstaterat förekomsten 
av planbestämmelsen e1, som är formulerad som att ”i sjöbodar får 
övervåning samt högst 50% av bottenvåningen inredas för bostadsändamål. 
Båtlänningen skall bevaras. Enskilda vatten- och avloppsanläggningar tillåts 
ej”. 


Lantmäteriet har genom samråd med Tierps kommun ställt frågan om 
planbestämmelse e1 har tillkommit för att förhindra att sjöbodarna 
tillskapas en vatten- och avloppslösning över huvud taget eller om 
den har tillkommit för att sjöbodarna inte var för sig enskilt ska lösa 
vatten- och avloppssituationen och därmed att en enskild men 
gemensam anläggning för flera fastigheter skulle kunna vara tillåten.  


I samrådssvar ansåg Tierps kommun att syftet med planbestämmelsen 
är att förhindra att sjöbodarna får en VA-anslutning, och att en 
gemensamhetsanläggning med syfte att ansluta de enskilda 
sjöbodarna strider mot gällande detaljplan. Tierps kommun har 
därigenom ansett att inrättandet av en gemensamhetsanläggning, inte 
innebär en mindre avvikelse från planen. 


Lantmäterimyndig-
hetens bedömning 


Lantmäteriet har 2019-11-21 erhållit samrådssvar enligt ovan, inlagt i 
ärendet som aktbilaga SD1.  


Om Tierps kommun har ändrat sin ståndpunkt, och anser att 
inrättandet av gemensamhetsanläggningen innebär en mindre 
avvikelse från planen och att syftet med planen inte motverkas, kan 
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Lantmäteriet ta beslut att bilda gemensamhetsanläggningen med stöd 
av anläggningslagen. Ett eventuellt nytt samrådssvar ersätter det 
tidigare.  


Syftet med planen är också att bevara båtlänningar, vilket kan riskeras 
om sjöbodarna inte kan ordna en vatten- och avloppslösning. 


Karta, västra delen  
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Karta, östra delen 


 


 


Nytt samråd 


 


Ett eventuellt nytt samrådssvar skickas till handläggande 
förrättningslantmätare Sophia Johansson, sophia.johansson@lm.se 
eller via post till Lantmäteriet, Fastighetsbildning, 801 82 Gävle. Ange 
ärendenummer C17749. 


 


 


 







 
Sophia Johansson
Förrättningslantmätare

LANTMÄTERIET
E-POST                sophia.johansson@lm.se
TELEFON            018-17 50 85                                 
ADRESS               www.lantmateriet.se/hittakontor
WEBBPLATS       www.lantmateriet.se
www.linkedin.com/company/lantmateriet
www.facebook.com/lantmateriet
www.instagram.com/lantmateriet
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Från: Edenmo Roger
Till: Adam Nyström
Ärende: Sv: Fågelsundet, Tierps kommun
Datum: den 9 mars 2021 13:49:09

Hej Adam,
 
Riksintresset ”Hållen och Fågelsundet” (C6) utgörs av två delar: dels ett småbrutet
odlingslandskap i vikingatida kolonisationsbygd samt bymiljö, dels Upplands största fiskehamn
med historia från medeltid och framåt. De båda delarna utgör ett historiskt sammanhängande
uttryck för den betydelse som kombinationen av jordbruk och fiske haft i den här delen av
Sverige.
 
I Hållens by är klungbykaraktären fortfarande tydlig liksom det i det kringliggande
odlingslandskapet finns fysiska komponenter som visar på byns organisation. En äldre
vägsträckning leder till Fågelsundets fiskeläge. I takt med landhöjningen har bebyggelsen i
Fågelsundet flyttats flera gånger. Vid de äldre lägena finns rester efter ett kapell med
bogårdsmur, liksom timrade sjöbodar och gistvallar. I det yngre läget ligger idag sjöbodar på rad
utmed stränderna. Kombinationen av Hållens bystruktur av vikingatida ursprung – med
omgivande historiska landskapselement – och fiskeläget med sin traditionella karaktär, utgör en
unik företeelse av riksintresse. Här kan speciellt påpekas att fiskelägets traditionella karaktär
utgör ett särskilt värde.
 
Ett riksintressen utgör ett anspråk på ett utpekat område. Ett riksintresse för kulturmiljövård får
inte påtagligt skadas. Utgångspunkten för bedömningen av påtaglig skada är den
värdebeskrivning som ligger till grund för anspråket. Medför en åtgärd att ett av de värden eller
egenskaper som legat till grund för utpekandet helt eller delvis går förlorat så kan det vara
tillräckligt för att riksintresset ska anses vara påtagligt skadat. Det krävs alltså inte att ett
områdes samlade värden skadas för att påtaglig skada ska inträffa. Betydelsen av eventuella
kumulativa effekter ska också bedömas.
 
Sammanfattningsvis kan sägas att riksintresset ”Hållen och Fågelsundet” utgörs av två
sammanhängande delar som varken tillsammans eller var för sig får påtagligt skadas. Åtgärder
som medför att utpekade värden eller egenskaper riskerar att delvis förloras ska undvikas.
 
Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma.
 
Vänliga hälsningar
Roger
 
 
Länsstyrelsen Uppsala län

Roger Edenmo
Länsantikvarie
Enhetschef kulturmiljöenheten

Telefon: 010-22 334 10       
E-post: roger.edenmo@lansstyrelsen.se
 
Diariets e-postadress: uppsala@lansstyrelsen.se 

Postadress: 751 86 Uppsala
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Besöksadress: Bäverns gränd 17

Webb: www.lansstyrelsen.se/uppsala
 
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
 
 
 

Från: Adam Nyström <Adam.Nystrom@tierp.se> 
Skickat: den 23 februari 2021 14:04
Till: Edenmo Roger <Roger.Edenmo@lansstyrelsen.se>
Ämne: Fågelsundet, Tierps kommun
 
Hej Roger
 
Till följd av ett pågående lantmäteriärende i Fågelsundet har diskussioner kring områdets
kulturvärden uppstått. Då fiskeläget och dess sjöbodar ingår i riksintresseområdet C6 har jag ett
önskemål om ett förtydligande kring riksintresseområdet om det skulle vara möjligt.
 
Mvh
    Adam Nyström                       
Kommunarkitekt
Tierps kommun
Samhällsbygnadsenheten
Centralgatan 7, 815 80 Tierp
Telefon 0293- 21 81 37
E-post  adam.nystrom@tierp.se
Internet www.tierp.se
                                                            
Så här behandlar vi dina personuppgifter
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Tillväxt- och samhällsbyggnad 
 
 

Handläggare 
Besöksadress: Centralgatan 7 
815 80 Tierp 
www.tierp.se  

Kristoffer Blomfeldt 
Telefon: 0293-21 80 00 

E-post: plan@tierp.se 
 

 

Dokumentnamn 

Hänvisning 
Datum Diarienummer 

2021-03-15 KS 2021/232 

  

       

 
 

LÄSHÄNVISNING 
 

Information avseende initiativärende till kommunstyrelsen rörande bildandet 
av GA i Fågelsundet, Lantmäteriets ärende C17749, inrättande av VA-
anläggning Hållen 31:1 m.fl. 
 
Hänvisning till lagrum:  
 
Plan- och bygglagen 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900 
 
Äldre plan- och bygglagen 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/plan--och-bygglag-198710_sfs-1987-10 
 
Anläggningslagen 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/anlaggningslag-19731149_sfs-1973-1149 
 
Miljöbalken 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808 
 
Hänvisning till handbok: 
 
Handbok AL (anläggningslagen) 
https://www.lantmateriet.se/globalassets/om-
lantmateriet/rattsinformation/handbocker/handbok-al.pdf 
 
Hänvisning till dom: 
 
Mark- och miljööverdomstolen P-902-17 (s.9) 
https://www.domstol.se/mark--och-miljooverdomstolen/mark--och-
miljooverdomstolens-avgoranden/2017/75406/ 
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Medborgarservice, Samhällsbyggnadsenheten 

 

Hänvisning till riksintresse: 
 
C6 Hållen och Fågelsundet (s.11) 
https://www.raa.se/app/uploads/2018/11/C_riksintressen.pdf 
 
Hänvisning till kommunala planer och program: 
 
Detaljplan DP 725 
 
Översiktsplan 90 
 
Översiktsplan 2010-2030 
 
Tierp tar tillvara - kulturmiljöprogram 1986 
 
Tierp tar tillvara – reviderat kulturmiljöprogram 2001 
 
 
 
 
 
…………………………………………. 
Kristoffer Blomfeldt, planarkitekt 
2021-03-15 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet arbete och omsorg 

 
2021-03-09  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 17 
Dnr 2021/234    
 
Patientsäkerhetsberättelsen 2020  
 
Beslut  
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna rapporteringen av patientsäkerhetsberättelsen 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en 
patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att 
öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet 
med att förbättra patientsäkerheten. 

 
Sammanfattning av innehållet i patientsäkerhetsberättelsen 

- Pandemin och arbetet med att förhindra smittspridningen 
- Basala hygienrutiner, rutiner kring skyddsutrustning och andra 

förebyggande  åtgärder för att förhindra smittspridningen har varit i 
fokus.  

- Brister har identifierats i samband med utredningar. 
Utvecklingsarbete har påbörjats kring Palliativ omvårdnad, 
dokumentation, vårdprevention och säkra förflyttningar.  

- Under 2020 har vi skickat tre lex Maria anmälningar till IVO. Det 
har även inkommit tre klagomål via IVO.  

- Vi har ännu inte uppnått målet med att utföra riskbedömningar med 
hjälp av Senior Alert.  
 

Beslutsunderlag  
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Patientsäkerhetsberättelse 2020 

 
Beslutet skickas till 

 Kvalitet och strategisk utveckling MAS medicinskt ansvarig 
 Vård och omsorg verksamhetschef.  
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-02-25 KS 2021/234
  

  
   
  
    

 
 
Patientsäkerhetsberättelse 2020 
 
Förslag till beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna rapporteringen av patientsäkerhetsberättelsen 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en 
patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att 
öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet 
med att förbättra patientsäkerheten. 

 
Sammanfattning av innehållet i patientsäkerhetsberättelsen 

- Pandemin och arbetet med att förhindra smittspridningen 
- Basala hygienrutiner, rutiner kring skyddsutrustning och andra 

förebyggande  åtgärder för att förhindra smittspridningen har varit i 
fokus.  

- Brister har identifierats i samband med utredningar. Utvecklingsarbete 
har påbörjats kring Palliativ omvårdnad, dokumentation, vårdprevention 
och säkra förflyttningar.  

- Under 2020 har vi skickat tre lex Maria anmälningar till IVO. Det har 
även inkommit tre klagomål via IVO.  

- Vi har ännu inte uppnått målet med att utföra riskbedömningar med hjälp 
av Senior Alert.  
 

Beslutsunderlag  
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Patientsäkerhetsberättelse 2020 

 
Beslutet skickas till  

 Kvalitet och strategisk utveckling MAS medicinskt ansvarig 
 Vård och omsorg verksamhetschef.  

 
I tjänsten  
Anita Rönnback 
MAS. Kvalitet och strategisk utveckling

352



 

  
1 

Diarienummer: KS 2021/234 

 
 

 
 

 
 
Patientsäkerhetsberättelse  
 
År 2020 

 
 
 
 
 
 
 

Datum och ansvarig för innehållet 

2021-02-17 
Kommunstyrelsen 
Utarbetad av: 
Anita Rönnback    Helena Carlsson 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska  Verksamhetschef 

   
 
 
 

Landstingets/regionens eller 
kommunens logotyp

353



 

  
2 

Innehåll 

Diarienummer: KS 2021/234 .......................................................................................1 

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE ........................................1 

Sammanfattning ............................................................................................................3 

STRUKTUR ..................................................................................................................4 
Övergripande mål och strategier ................................................................................4 
Organisation och ansvar .............................................................................................4 
Samverkan för att förebygga vårdskador ...................................................................5 
Patienters och närståendes delaktighet .......................................................................6 
Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet ........................................6 
Klagomål och synpunkter ..........................................................................................6 
Egenkontroll ...............................................................................................................7 

PROCESS - Åtgärder för att öka patientsäkerheten ................................................8 
Riskanalys ..................................................................................................................8 
Hygien ........................................................................................................................8 
Utbildning. .................................................................................................................9 
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) ...................9 
Prator. .........................................................................................................................9 
NPÖ - Nationell patientöversikt. ................................................................................9 
QPR ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. .............................................10 
Läkemedelshantering. ..............................................................................................10 
Digitalt signeringssystem för läkemedel. .................................................................10 
Rehabilitering och hjälpmedel .................................................................................10 
Svenska HALT .........................................................................................................10 
Kvalitetsregister .......................................................................................................10 
Journal och dokumentation. .....................................................................................11 
Granskning/kontroll . ...............................................................................................11 
Utredning av händelser – vårdskador .......................................................................11 
Informationssäkerhet ................................................................................................11 

RESULTAT OCH ANALYS .....................................................................................11 
Covid-19 och förebyggandet av smittspridningen. ..................................................11 
Sammanfattning av insjuknade och avlidna i Covid-19. .........................................13 
Utbildning i hygienrutiner. .......................................................................................13 
BHK-mätningar. .......................................................................................................14 
Avvikelser ................................................................................................................14 
Klagomål och synpunkter ........................................................................................15 
Händelser – vårdskador ............................................................................................15 
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612). ................17 
Rehabilitering och hjälpmedel .................................................................................17 
Senior Alert ..............................................................................................................18 
PPM trycksår. ...........................................................................................................19 
Svenska HALT .........................................................................................................19 
BPSD Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens ..................................20 
Palliativa registret .....................................................................................................20 
Granskning/kontroll . ...............................................................................................20 

Mål och strategier för kommande år ........................................................................21 
 
 
 

354



 

  
3 

     

Sammanfattning 
 

 
 Pandemin och arbetet med att förhindra smittspridningen har präglat hela 2020. 

Inom vård och omsorg har vi dock haft en bra framförhållning med upprättande av 
rutiner, tydliga instruktioner och säkra informationsflöden för att säkerställa 
patientsäkerheten.   
 

 Basala hygienrutiner, rutiner kring skyddsutrustning och andra förebyggande  
åtgärder för att förhindra smittspridningen har varit i fokus.  

 
 Följsamheten till Basala hygien och klädrutiner har varit i fokus och BHK-

mätningarna har kommit igång under året.  
 

 Brister har identifierats i samband med utredningar. Utvecklingsarbete har påbörjats 
kring Palliativ omvårdnad, dokumentation, vårdprevention och säkra förflyttningar.  

 
 Under 2020 har vi skickat tre lex Maria anmälningar till IVO. Det har även 

inkommit tre klagomål via IVO.  
   

 Vi har ännu inte uppnått målet med att utföra riskbedömningar med hjälp av Senior 
Alert i den omfattning som behövs vilket är ett arbete som vi fortsätter med under 
kommande år.  

 

 
 
 
 
Inledning 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en patient-
säkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tyd-
ligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra 
patientsäkerheten.  
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att be-
döma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kva-
liteten har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet 
hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §. Patientsäker-
hetsberättelsen bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem 
för patientsäkerhet. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 
mars varje år.  
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STRUKTUR  
Övergripande mål och strategier 
 
Tierps kommun ska erbjuda god, säker, samordnad vård och omsorg i livets 
olika skeden. Tjänsterna utförs med respekt för den enskildes förmåga att ut-
veckla de egna resurserna utifrån individuella förutsättningar och behov. 
Verksamhetens tjänster ska grunda sig på kunskaps-baserad vetenskap och 
beprövad erfarenhet. 
 
Strategier 
Tierps kommun prioriterar och definierar följande strategier för vård och om-
sorg om äldre och personer med funktionsnedsättning för att uppnå målen.  
Trygghet. Förutsättningen för trygghet i vård och omsorg är att det finns indi-
viduella planer enligt HSL, SoL, och LSS, att individens sociala behov och 
omvårdnadsbehov inklusive rehabilitering tillgodose på ett sammanhållet sätt, 
att det finns ett väl fungerande samarbete mellan hälso- och sjukvården och 
omsorgen samt ett gemensamt arbets- och förhållningssätt för säkerhet och 
riskanalys.  
Respekt för den enskildes integritet. Patienten upplever att hans/hennes in-
tegritet och självbestämmande respekteras av personalen samt känner delak-
tighet i planeringen av insatserna.  
Bemötande av den enskilde. Patienten som får vård, omsorg och rehabilitering 
känner förtroende för personalens kompetens och bemötande samt får sakkun-
nig och korrekt information om vård- och omsorgs insatser, hälsotillstånd 
samt behandling.  
 

Organisation och ansvar 
 
Kommunstyrelsen i Tierps kommun är vårdgivare.  
Ansvaret innefattar:  
- det övergripande ansvaret för verksamheten  
- ansvar för att verksamheten bedrivs så den uppfyller kraven på en god och 
säker vård.  
- att bestämma hur den egna verksamheten ska vara organiserad  
- att det finns den personal, lokaler och utrustning som behövs för att en god 
vård ska kunna ges. - att fastställa kompetenskraven inom hälso- och sjukvår-
den  
- att bemanningen anpassas till varje verksamhetsområde så att kraven på en 
vård av god kvalitet och säkerhet för patienterna kan upprätthållas. 
  
Verksamhetschef  
Ansvaret innefattar:  
-att inom ramen för de resurser som vårdgivaren ställer till förfogande, leda 
och fördela arbetsuppgifterna så en hög patientsäkerhet och god kvalitet till-
godoses.  
-att organisera verksamheterna så att en god planering av det dagliga arbetet 
säkerställer fokus på kontinuitet och säkerhet samt att vårdrelaterade sjukdo-
mar förebygg och begränsas.  
-att säkerställa att hälso- och sjukvård kan ges och att samordning mellan 
hemsjukvårdsenheterna sker för att säkert omhändertagande dygnet runt. -att 
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säkerställa att patienten görs delaktig i vården, att den planeras i samverkan 
med patienten och att den dokumenteras och informeras till patienten  
-.att verksamheten arbetar utifrån ett rehabiliterande arbetssätt med ett profes-
sionellt bemötande.  
-att fastställa former för fortlöpande samråd med MAS medicinskt ansvarig 
sjuksköterska i frågor som gäller den kommunala hälso- och sjukvårdens kva-
litet och säkerhet.  
-att samråda med MAS i frågor angående verksamhetens struktur och resur-
sanvändning samt hur det medicinska ansvaret kan utövas på bästa sätt.  
 
MAS medicinskt ansvarig sjuksköterska MAR medicinsk rehabiliterare 
ingår i Mas rollen om ingen särskild är utsedd  
Ansvaret innefattar:  
- att patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kva-
litet inom kommunens ansvarsområde,  
-att patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om,  
-att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen,  
-att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med patientsä-
kerheten,  
- att det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för  
läkemedelshantering,  
- rapportering enligt 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, och att 
kontakta läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients till-
stånd fordrar det.  
 
Områdeschef 
Ansvaret innefattar: 
-att leda chefer och utvärdera verksamhetens mål  
- att utveckling av verksamheten sker 
-att följa upp egenkontroller 
  
Enhetschef  
Ansvaret innefattar:  
-att rutiner och riktlinjer som är fastställda är väl kända i verksamheten.  
-att ny personal får den introduktion de behöver för att kunna ge en god och 
säker vård  
 
Hälso-och sjukvårdspersonal  
Ansvaret innefattar:  
-att hälso-och sjukvården som utförs följer vetenskap och beprövad  
erfarenhet  
-att följa de riktlinjer och rutiner som finns i ledningssystemet 

 

Samverkan för att förebygga vårdskador 
 
Avvikelseprocessen är viktig så att vårdskada inte inträffar eller om den har 
inträffat så skall den inte ske igen. All avvikelsehantering sker i teamet nära 
patienten. Övergripande i länet finns en utsedd patientsäkerhetsgrupp med re-
presentanter från chefläkare inom regionen, patientsäkerhetssamordnare regi-
onen samt medicinskt ansvariga från länet samtliga kommuner. Denna grupp 
ska titta på allvarliga avvikelser lex Maria som har hänt och andra allvarliga 

357



 

  
6 

händelse. Denna grupp ska också följa upp efterlevnad av riktlinjer och rutiner 
och meddela HSVO om det behövs åtgärder. 
MAS/MAR nätverk i länet. Samtliga kommuners medicinskt ansvariga sjuk-
sköterskor och rehabiliterare träffas ca 4 ggr per termin för att utbyta kunskap 
med varandra och utveckla hälso-och sjukvård i länet. Representerar bla i pro-
gramråd, patientnämnd, patientsäkerhet kontaktombudgrupp på SKL, riksför-
eningen MAS/MAR mm.  
 

Patienters och närståendes delaktighet 
 
Patienter och dess anhöriga skall vara delaktig i vården genom att vara en vik-
tig part i teamarbetet samt i upprättande av planer ex samordnad inviduell pla-
nering, vårdplaner, rehabplaner mm. 
Patienten avgör alltid om anhörig skall vara delaktig i vården. 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  
 
Hälso- och sjukvårdens personal är enligt patientsäkerhetslagen skyldig att 
bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Registrering av avvikelser sker i 
dokumentationssystemet VIVA enligt fastställd rutin. Senior Alert används 
som hjälpmedel för att identifiera risker. Vidtagna åtgärder och uppföljning av 
dessa registreras i dokumentationssystemet. 
 

Klagomål och synpunkter 
 
Synpunkter och klagomål kan lämnas direkt till berörd enhet eller centralt till 
kommunen och de registreras i kommunens dokumenthanteringssystem. När-
maste chef ansvarar för utredning, analys och återkoppling.  
Klagomål där det framkommer att det rör sig om en misstänkt allvarlig hän-
delse i hälso- och sjuk-vården, utreds av MAS medicinskt ansvarig sjukskö-
terska enligt Lex Maria. 
Patientnämnden i länet ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa 
enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet. 
Genom att hjälpa patienter att få den information dom behöver för att kunna ta 
tillvara sina intressen i vården, främja kontakterna mellan patienter och vård-
personal, hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet samt rapportera iakt-
tagelser och avvikelser av betydelse för patienter till vårdgivare och vårdenhe-
ter.  
Varje kvartal skickar patientnämnden ut statistik om hur många klagomål som 
inkommit. I alla ärenden kontaktas inte kommunen utan det avskrivs med att 
patienten har pratat med patientnämnden. Sakkunniga sitter med på patient-
nämndens sammanträden. MAS i Tierp företräder alla länets kommuner i pati-
entnämnden. 
Klagomål som inkommit via IVO kommer till verksamhetschef och/eller 
MAS som sedan redovisar detta för utskottet i kommunen. 
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Egenkontroll 
 

Egenkontroll Omfattning Källa 

Vårdrelaterade infektioner 
(VRI) 
 
 
 
 
 
 
Handlingsplan inför mag-
sjuka och influensa 

1 gång per må-
nad skickas till 
MAS 
Var 3:e månad 
skickas till 
Vårdhygien 
 
(1 ggr per år) 
 
1 ggr per år  

Infektionsregistreringar SÄ-
BO utarbetad av vårdhygien 
i samarbete med MAS i länet 
 
 
 
(PPM HALT- Senior alert) 
 
Smittskydd inhämtar från 
verksamheterna. 
 

Basala hygienrutiner och 
klädregler. BHK 

1-4 ggr/mån 
 
 
 
2 ggr per år 

BHK-mätningar Analyseras 
enhetsvis.  
 
PPM-databasen 

Hygienronder  Var 4e år  
 

Vårdhygien protokoll 
 

Avvikelser Löpande  Avvikelsehanteringssystemet 

Trycksår 2 gånger per år 
samt löpande 

Senior alert.  HALT 

Patientens klagomål och 
synpunkter 
 

3 gånger per år 
samt löpande 

Patientnämnden, IVO, avvi-
kelsehanteringssystemet 
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PROCESS - Åtgärder för att öka 
patientsäkerheten  
 

Riskanalys  
 
Pandemin med covid-19 har inneburit en mycket hög risk för patientsäkerhe-
ten då ett insjuknande kan innebära svår sjukdom med dödlig utgång eftersom 
det helt saknades vacciner eller botande behandling.  
Individuella medicinska vårdplaner fick raskt genomföras av läkare under vå-
ren för att förbereda inför ett eventuellt utbrott med många svårt sjuka samti-
digt i en kombination med en hårt belastad slutenvård och intensivvård. In-
formationen till patienten och närstående blev i vissa fall ofullständig vilken 
har framkommit i klagomål. Tydliga vårdplaner och en bra dialog med patient 
och närstående har varit en målsättning för att främja patientsäkerheten.  
 
Det smittförebyggande arbetet, provtagningar och omfattande smittspårningar 
för att förhindra ytterligare spridning har varit viktiga verktyg i kampen mot 
covid-19. Analys av utbrotten ska göras för att hitta orsaker och samband.  
 
Under pandemin har det varit en högre personalfrånvaro bland både vårdper-
sonal och legitimerade. Detta har bidragit till att arbetet med de olika kvali-
tetsregistren eller deltagandet i nationella mätningar inte har fullgjorts fullt ut.  
 
Verksamhetschefen utför riskbedömning i samband med organisations-
ändringar, inrapporterade allvarliga avvikelser och med bakgrund i syn-
punkter och klagomål. Verksamhetens ledningssystem innehåller rutiner som 
fortlöpande analyseras och uppdateras.  
 

Hygien 
Under året har pandemin av Coronaviruset och Covid-19 varit en mycket stor 
utmaning för hela samhället och för alla våra enheter inom vård och omsorg. 
Flera nya omfattande rutiner för att förhindra smittspridningen har tagits fram 
under hela året i samverkan med Regionen, Vårdhygien och smittskydd.  
Utifrån de länsgemensamma riktlinjerna har vi även skapat lokala rutiner som 
extra försiktighetsåtgärder för våra verksamheter.  
 
Mätningar av följsamhet till de basala hygienrutinerna och klädreglerna 
(BHK) via SKR databas för punktprevalensmätningar (PPM) är en mycket 
viktig åtgärd för att förhindra smittspridningen och öka patientsäkerheten. Re-
sultaten ska diskuteras på arbetsplatsträffarna för att öka medvetenheten kring 
basala hygienrutiner.   
 
Hygienronder genomförs var 4:e år i samarbete med Vårdhygien på vård och 
omsorgsboenden. Ronden genomförs av vårdhygiensjuksköterska, enhetschef, 
hygienombud, sjuksköterskor och MAS. Hygienronden protokollförs och 
skickas från Vårdhygien till enhetschef med kopia till MAS. Genomfördes 
senast juni 2018.  
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Utbildning.  
Utbildningar via Vårdhygien i hygienrutiner och praktisk utbrottshantering för 
både chefer och personal anpassades utifrån den nya kunskapen om coronavi-
rusets inverkan på patientsäkerheten och har hållits under våren. Flertalet ut-
bildningar har genomfördes digitalt.  
Med anledning av covid-19 var verksamheten tvungen att ställa om och upp-
rätta möjligheten till digital introduktion i omvårdnadsarbetet. Vi tog även del 
av socialstyrelsens digitala utbildningar.   
  
Specialisering i demensvård – Silviautbildning. En högskoleutbildning på 
grundnivå 60 hp. Några undersköterskor är nu Silviasystrar och en enhetschef 
och 2 biståndshandläggare är också snart klara med utbildningen.  En sjukskö-
terska är färdig Silviasjuksköterska – en högskoleutb. på avancerad nivå 30 
hp. Inrikting vård vid kognitiv sjukdom (demenssjukdom).  
 
Förskrivningsutbildningar för legitimerade.  
 
SÄBO-dagarna. En årlig gemensam utbildning med regionens primärvårdslä-
kare som har läkaransvar på särskilda boenden och sjuksköterskor på särskilda 
boenden i kommunen. Verksamhetschefer och MAS deltar också på utbild-
ningen. Detta år genomfördes utbildningen genom en heldag med digitala fö-
reläsningar pga pandemin. 
 
 

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård (2017:612)   
En länsgemensam riktlinje tydliggör samarbetsprocessen för in- och utskriv-
ningar från slutenvården och skapar förutsättningar för god och säker plane-
ring inför hemgång. Den beskriver samarbetsprocessen och ansvarsfördelning 
mellan slutenvård, öppenvårdsmottagningar, vårdcentraler och kommunal so-
cialtjänst och hemsjukvård.  
Teamet Trygg hemgång bidrar till ökad hjälp i hemmet inledningsvis och be-
hoven utvärderas innan hemtjänst tar över.  

Prator.  
Ett system för säker informationsöverföring mellan regionen och länets 
kommuner när den enskilde har behov av stöd och samordning i sam-
band med utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  
Planerad övergång till Cosmic Link under 2021 

NPÖ - Nationell patientöversikt.  
En tjänst som möjliggör att de olika vårdgivarna, med patientens samtycke, får 
direktåtkomst till varandras journaluppgifter. Sedan 2019 är Tierps kommun 
både konsument och producent i NPÖ. Målsättningen är att effektivisera in-
formationsöverföringen och minska administrationen. Kommunen har aktuell 
information om brukarens förmågor och behov av stöd, som kan ge både pri-
märvården och slutenvården bättre överblick och beslutsunderlag.  
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QPR ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.  
Infördes 1 oktober 2019. Det är ett webbaserat verktyg som vi använder för att 
strukturera, beskriva och samla alla våra processer, rutiner och allt övrigt som 
ingår i ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.  

Läkemedelshantering.  
En extern granskning av läkemedelshanteringen gjordes av en apotekare på de 
flesta av våra enheter i december 2019. Utifrån rapporten med synpunkter och 
förslag har vi under 2020 arbetat med att förbättra läkemedelshanteringen för 
att göra den säkrare och mer förenligt med gällande regelverk inom området. 
Rutinen för läkemedelshantering har under 2020 reviderats och anpassat mot 
gällande förordningar.  
Vi planerar för fortsatt samarbete med apotekare för granskningar av läkeme-
delshanteringen kommande år.  

Digitalt signeringssystem för läkemedel.  
Alfa e-Läkemedel infördes under 2019. Målsättningen är att förenkla och ge 
en god kontroll över läkemedelshanteringen. Under 2020 identifierades en risk 
i programmet med den integrerade läkemedelslistan men efter att ha ändrat 
arbetssättet med programmet har vi nu uppnått en bättre patientsäkerhet.  

Rehabilitering och hjälpmedel 
För att få förskriva hjälpmedel måste alla förskrivare gå förskrivarutbildning 
för nyanställda, både muntligt och digitalt (via Socialstyrelsens webbutbild-
ning) samt förskrivarutbildning på produkt nivå via Hjälpmedel Uppsala län. 
Årlig uppföljningar av elrullstol, besiktning av mobila och stationära lyftar 
samt halvårsvis uppföljning av lyftselar.  

Svenska HALT  
Den årliga punktprevalensmätningen av vårdrelaterade infektioner, riskfakto-
rer och antibiotikaförbrukning inom kommunala verksamheter i Sverige.  
HALT är en mätmetod som används för att på ett strukturerat sätt samla in 
information som kan hjälpa oss i vårt lokala systematiska patientsäkerhetsar-
bete. Mätningen sker i det nationella kvalitetsregistret Senior alert.  
Svenska HALT genomförs i samarbete mellan Folkhälsomyndigheten, kvali-
tetsregistret Senior alert och Nationella Strama.  

Kvalitetsregister  
Senior Alert 
Senior alert är ett nationellt register som kan användas som verktyg för att 
arbeta preventivt genom att identifiera risker så som undernäring, trycksår, fall 
och ohälsa i munnen. När en risk har upptäckts dokumenteras detta i 
journalsytemet, en vårdplan upprättas och de insatta åtgärderna ska sedan 
följas upp och utvärderas. Riskbedömningar med hjälp av Senior alert görs i 
teamet enligt fastställd rutin. Genom att använda Senior alert systematiseras 
det vårdpreventiva arbetssättet, risken för vårdskador minskar och därigenom 
förbättras patientsäkerheten.  
 

Palliativa registret 
Svenska Palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister där man som vård-
givare kan registrera hur vården av en person i livets slutskede varit. Syftet är 
att förbättra vården i livets slut för den enskilde och dess närstående. Resulta-
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tet kan användas för att se vad som behöver förbättras. Forskning bedrivs ock-
så från resultaten i registret.  

BPSD Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens  
Registret syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med 
demensjukdomm. En tydlig struktur i omvårdnaden bygger på observation av 
BPSD, analys, omvårdnadsåtgärder samt utvärdering av insatta åtgärder så att 
rätt vård kan ges till patienten. Därför används verktyget även till de som inte 
har diagnos demens men registreras inte då i registret 

Journal och dokumentation.  
I arbetet mot en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation infördes under 
2018 ICF/KVÅ i dokumentationssystemet enligt socialstyrelsens riktlinjer.  
ICF står för Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder 
och hälsa. Gemensamma begrepp och termer för att beskriva funktionstill-
stånd, sätta mål, bedöma behov och följa resultat. KVÅ är klassifikation av 
vård-åtgärderna. Målet är att urvalet ska kunna användas i strukturerad doku-
mentation, samt vid insamling av underlag till nationell statistik eller öppna 
jämförelser.  
Omvårdnadspersonalen har utbildats i social dokumentation och har nu börjat 
att dokumentera direkt i journalsystemet VIVA istället för på journalblad.  
 

Granskning/kontroll .  
Journalgranskning i dokumentationssystemet genomförs av MAS. Verksam-
hetschef kontrollerar enligt rutin loggarna för NPÖ för att kontrollera så ingen 
obehörig läser i journal.  
 

Utredning av händelser – vårdskador 

Avvikelseprocessen är viktig så att vårdskada inte inträffar eller om den 
har inträffat så skall den inte ske igen. Avvikelser med misstänkt allvar-
lig händelse i hälso- och sjuk-vården, utreds av MAS medicinskt ansva-
rig sjuksköterska enligt Lex Maria 

Informationssäkerhet 
 
SITHS-kort används för inloggning till kvalitetssystem och kommunika-
tionssystemen med landstinget.  Dokumentationssystem och NPÖ loggas 
enligt rutin.  
Dokumentation och kommunikationssystem i kommunen styrs av behörighe-
ter om vad varje profession ska kunna läsa och skriva om patienten utifrån 
arbetsplats.  

RESULTAT OCH ANALYS 
 

Covid-19 och förebyggandet av smittspridningen.   
Pandemin med Covid-19 har inneburit en stor utmaning för hela samhället och 
inte minst för alla våra enheter inom vård och omsorg. Vi kom dock igång i 
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tidigt skede med planering av smittförebyggande åtgärder i alla våra verksam-
heter. I samband med ett utbrott som dock var av influensa på ett av våra 
gruppboenden i februari hade vi redan börjat se över material och rutiner.  
I slutet av februari påbörjade vi med dagliga möten på ledningsnivå. Vi har 
också under hela året haft möten i samverkan en till flera gånger varje vecka 
med regionen, Nära vård och hälsa, Smittskyddsenheten, Vårdhygien samt 
Länsstyrelsen.  
De länsgemensamma riktlinjerna har ofta uppdaterats allt eftersom kunskaps-
läget förbättrats vilket inneburit ett omfattande informationsflöde ut till alla 
berörda personalgrupper. Informationsflödet på lokal nivå har skett via både 
digitala möten och via den dagliga loggen där frågor och svar kan kommuni-
ceras. MAS har deltagit i de flesta mötena på ledningsnivå. MAS har även haft 
regelbundna möten med sjuksköterskorna för att främja en god patientsäkerhet 
kring allt från provtagningsrutiner och skyddsutrustning till handledning av 
vårdpersonalen och tydliga vårdplaner kring de patienter som insjuknat eller 
riskerar att insjukna.  
MAS och MAS-nätverket har haft en betydande roll i det smittförebyggande 
arbetet för att se till så rutinerna blivit anpassade mot alla verksamheter så pa-
tientsäkerheten har kunnat bevaras i alla vårdformer.  
 
Vi upprättade tidigt egna lokala riktlinjer utifrån det kunskapsläge vi hade att 
tillgå och utifrån de hygienföreskrifter som redan fanns tills det kom riktlinjer 
från Vårdhygien och smittskydd som var direkt anpassade mot Covid-19. Des-
sa lokala riktlinjer handlade bland annat om hygienrutiner, material, skyddsut-
rustning och besöksstopp. Även kring bemanning, tex att planera så vikarier 
inte arbetar på alla områden. Träffpunkterna stängdes för utomstående och 
enskilda aktiviteter infördes i stället. Besökstopp infördes på särskilda boen-
den.  
Även efter att vi fått länsgemensamma riktlinjer för att förhindra smittsprid-
ningen av Covid-19 har vi haft egna lokala riktlinjer med extra försiktighets-
åtgärder för att förhindra utbrott. T.ex. patienter som just skrivits ut från slu-
tenvården har fått vistas avskilt från övriga medboende under första veckan 
tills provsvar påvisat att det inte föreligger smitta. Samt att vi valt att använda 
skyddsutrustning hos dessa patienter.   
 
Initialt var det en brist på skyddsutrustning och även övrigt material i hela 
landet. Även bristen på handsprit var ett stort problem men blev dock ingen 
direkt riskfaktor eftersom handtvätt med tvål och vatten också var effektivt 
mot coronaviruset. Det blev ett omfattande arbete att hitta leverantörer som 
kunde leverera godkända produkter. I början hade vi egentillverkade visir. Vi 
hade dock hunnit börja fylla upp våra lager med godkänd skyddsutrustning 
innan vi fick vårt första utbrott av covid-19 i kommunen. Vi har idag ett ge-
mensamt dokument där alla enheter redovisar hur mycket skyddsutrustning de 
har att tillgå vilket ger en god översyn av tillgången.  
 
Rutinerna kring visir/skyddsglasögon, munskydd i olika klasser och olika 
sammanhang och hur var och när skyddsutrustning ska användas har förtydli-
gats i både bild och text för att vara ett tydligt arbetsredskap ute i all vård och 
omsorg. Dessa rutiner har allteftersom reviderats av Vårdhygien allt efter rå-
dande kunskapsläge. Visir i alla omvårdnadssituationer som ett sourcekontrol-
för att förhindra smittspridning från asymtomatiska personal infördes redan i 
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april. Andra åtgärder har varit som i övriga samhället, god handhygien, hålla 
det fysiska avståndet, begränsa antalet personer i gemensamma lokaler osv.  
 
Det började med ett influensautbrott på ett av våra gruppboenden redan i feb-
ruari då 6 st insjuknade men även tillfrisknade. Första fallet covid-19 i kom-
munen var en kund i hemtjänst i mars 2020. I samband med detta insjuknade 
några av personalen. Under våren var det dock relativt lugnt med bara några 
enstaka fall. Under hösten tilltog smittspridningen ute i samhället och det 
märktes även inom de kommunala verksamheterna. Under oktober – december 
har vi haft ett utbrott (>2 insjuknande) på två av våra gruppboenden och på två 
av våra särskilda boenden. Inom de andra områdena har det förekommit en-
staka fall.  
 
En grundligare analys av utbrotten planeras att göras under februari 2021. Vi 
har dock konstaterat att det finns samband mellan okänd asymtomatisk infek-
tion, fördröjning av provsvar och utbrotten. Det har i några fall förekommit att 
patient som kommit från slutenvården påvisat positivt på prov 2 i screening-
testet. Som en följd har personal och medboende hunnit smittas innan 
provsvaret inkommit. Den riktlinjen som gällde då var att det inte behövdes 
skyddsutrustning på symtomfria patienter men efter denna händelse införde vi 
en lokal rutin att alltid ha skyddsutrustning tills provsvar nr 2 har inkommit 
för att säkerställa patientsäkerheten. 
  
Provtagningsmöjligheterna var initialt begränsade och försvårade arbetet med 
att förhindra smittspridningen avsevärt men i takt med att provtagningsmöj-
ligheterna ökade har det blivit bättre förutsättningar. En riskfaktor har dock 
hela tiden varit tidsaspekten mellan provtagning och provsvar. Enligt riktlinjen 
har alla patienter och medarbetare som exponerats provtagits men den sym-
tomfria personalen har enligt gällande riktlinje fått arbeta i väntan på provsvar 
vilket i sig blir en riskfaktor även om basala hygienrutiner upprätthålls.  
 
 

Sammanfattning av insjuknade och avlidna i Covid-19.  
Boende/patienter:  
Vårdform Antal insjuknade Antal avlidna 
SÄBO (inkl korttids) 34 10 
Hemtjänst 19 3 
LSS gruppboende 7 0 
Daglig verksamhet 1 0 
 
Personal (ordinarie och vikarier): 
Vårdform Antal insjuknade 
SÄBO (inkl korttids) 70 
Hemtjänst 33 
LSS gruppboende 17 
Daglig verksamhet 4 
 

Utbildning i hygienrutiner.  
I samverkan med Vårdhygien genomfördes under våren omfattande utbild-
ningsinsatser av både personal och enhetschefer. Basala hygienrutiner, hur vi 
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ska förhindra smittspridning av Covid-19 och utbrottshantering. Inför somma-
ren hade MAS också några extra utbildningstillfällen för sommarvikarierna. 
Vi har även använt oss av det utbildningsmaterial som socialstyrelsen tagit 
fram. Hygienombudens roll har förtydligats ytterligare.   
 

BHK-mätningar.  
Uppföljning av följsamheten till de basala hygienrutinerna och klädreglerna 
(BHK) är en mycket viktig åtgärd för att förhindra smittspridningen och öka 
patientsäkerheten. Hygienombuden har under året utbildats i hur BHK-
mätningarna ska utföras. Enhetschefen och hygienombud samarbetar för att 
BHK-mätnignarna blir genomförda och analyserade. BHK-mätningarna har 
under året intensifierats och vi har utfört mätningar i påtagligt större omfatt-
ning än tidigare. Resultaten ska diskuteras på arbetsplatsträffarna för att öka 
medvetenheten och följsamheten kring basala hygienrutiner.   

 

Avvikelser 
 
Händelse Antal 

2016 
Antal 
2017 

Antal 
2018 

Antal 
2019 

Antal 
2020 

Läkemedelshändelse 367 509 637 601 681 

Bristande  
omvårdnad 

14 55 46 48 56 

Medicintekniska 
produkter MPT 

10 22 19 13 14 

Annan 45 51 71 57 93 

Fall avvikelser 1505 1380 1751 1794 1735 

Bristande  
rehabilitering 

64 62 32 11 17 

Summa avvikelser 2005 2059 2556 2524 2597 

Avvikelserna totalt sett har ökat marginellt från 2019.   
Avvikelser med läkemedel (681st) har ökat något.  De flesta läkemedelsavvi-
kelserna är fortfarande utebliven dos (445st). Förväxlingar av vårdtagare 11 st.  
Trots införandet av e-signering har vi inte uppnått målet med att minska anta-
let uteblivna doser vilket måste ses över under kommande år.  Även antalet 
förväxlingar av patient måste analyseras vidare för att hitta relevanta åtgärder.  
Fallavvikelserna har minskat något (1735st) men det är fortfarande en markant 
ökning sedan 2017. Av dessa fall har 1439 st skett utan vittne till händelsen.  
Antal fall i SÄBO är 983 st och antal fall i hemtjänst är 729 st.  
Avvikelser diskuteras i personalgrupperna och på olika forum för legitimerade 
för att kvalitetsutveckla vårt arbete och därigenom öka patientsäkerheten. 
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Klagomål och synpunkter 
Tre klagomål har inkommit via IVO. Inga klagomål eller synpunkter har in-
kommit från patientnämnden under året.  

 Begäran om yttrande från IVO gällande ett klagomål från närstående 
till patient på SÄBO som insjuknat och avlidit i covid-19. Synpunk-
terna gällde de medicinska besluten i samband med omvårdnaden. Ut-
redningen påvisade att det förekommit brister i information och kom-
munikation till de närstående i samband med palliativt beslut. 

 Klagomål från närstående till en patient som avled efter en tids vård 
på korttidsplats. Synpunkterna gällde bland annat bristande informa-
tion om palliativt beslut, brister i uppföljning och bedömning av läka-
re och brister i bemötande gällande besöksstoppet.  

 Anonymt klagomål på ett SÄBO där det framkom brister i avvikelse-
hanteringen gällande allvarliga avvikelser. I klagomålet uppmärk-
sammas en händelse som blev föremål för en lexMaria-utredning och 
senare en anmälan till IVO.  

 
Utifrån det som framkommit i klagomålen har följande kvalitetsutvecklande 
åtgärder påbörjats:   
- En arbetsgrupp för översyn och utveckling av den palliativa omvårdnaden 

har startat. Målsättningen är att förbättra informationen och kommunika-
tionen till patient och närstående kring palliativa beslut och planeringen 
av den palliativa omvårdnaden. Det är läkare som är ansvarig för bryt-
punktssamtalet och bristerna kring detta har framförts i samverkan med 
både vårdcentralen och patientsäkerhetsrådet.  

- En arbetsgrupp för HSL-dokumentation har också startat under hösten 
med målsättning att skapa rutiner för en tydlig dokumentation och upprät-
tande av vårdplaner.  

- Vi har identifierat brister i hur avvikelserna hanteras ute i verksamheter-
na. Detta har diskuterats ute i ledningsgrupp och rutinen har även förtyd-
ligats. Arbetet med att utveckla avvikelsehanteringen fortsätter under 
2021.    

 
 
 

Händelser – vårdskador 

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är en vanlig form av vårdskada. Arbetet att 
förhindra smittspridningen är en av de viktigaste patientsäkerhetsfrågorna. 
VRI är enligt Socialstyrelsens definition en "Infektion som uppkommer hos 
person under sluten vård eller till följd av åtgärd i form av diagnostik, behand-
ling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg, eller som personal som 
arbetar inom vård och omsorg ådrar sig till följd av sin yrkesutövning." 

Vi har haft flertalet patienter som insjuknat och även avlidit i Covid-19 under 
2020 och arbetet med att skydda våra boende/patienter och förhindra smitt-
spridningen har genomsyrat all vård och omsorg under 2020. Vi gör riskbe-
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dömningar, smittspårar och analyserar i varje enskilt fall och vi anpassar fort-
löpande vårt arbetssätt mot de råd och riktlinjer vi får till oss av Vårdhygien, 
smittskyddsenheten och Folkhälsomyndigheten för att undvika smittspridning. 

Under 2020 har 3 st Lex Maria-anmälningar skickats till IVO.  
 

1. Anmälan enligt lex Maria vid ett korttidsboende. Anmälan 
handlar om en svårt sjuk och palliativ patient. Beslutet om palliativ 
vård uppmärksammades inte av sjuksköterska eller jourläkare när pa-
tienten blev försämrad. Patienten skickades till sjukhuset där han av-
led senare samma morgon. Bristande information till anhöriga vid 
händelsen.  
IVO har beslutat att avsluta ärendet och kommer inte att vidta 
ytterligare åtgärder 

Analys: Bidragande orsak var att informationen inte skrivits in i uppmärksam-
hetsrutan i journalen. Bristande kommunikation i samverkan.    
 
 

2. Anmälan enligt lex Maria vid ett särskilt boende. Anmälan handlar 
om bristfällig identifikation i samband med administrering av ett väts-
kedrivande läkemedel. Patienten som felaktigt fick läkemedlet påver-
kades måttligt med övergående symtom men blev inte nedsatt i all-
mäntillståndet.  
IVO har beslutat att avsluta ärendet och kommer inte att vidta ytterli-
gare åtgärder.  
 

Analys: fallet har diskuterats som ett lärande exempel, rutinen för ID-
kontroll följdes inte. I kommande utvecklingsarbete är en av målsättning-
arna att införa individuella läkemedelsskåp så varje patient har sina per-
sonuppgifter på sitt rum.  

 
3. Vårdskada på särskilt boende i samband med förflyttning. Det är 

oklart exakt hur vårdskada uppstod. Antingen i samband med att en 
uppresningslyft användes eller då patienten gick med stöd och föll. 
Senare uppmärksammas en skada på benet som visar sig vara fraktu-
rer. Det följs av sjukhusvistelse och behandling med gipsskena.   

Analys: I utredningen framkommer att förflyttningarna inte har genomförts på 
ett patientsäkert sätt. Utbildning in patientsäkra förflyttningar är inplanerade 
och startar i början av 2021. En webbutbildning har köpts in för det ändamå-
let.  
 
Under året har gjorts några utredningar på avvikelse gällande trycksår. Hand-
lingsplan har upprättats för att förebygga trycksår. Gemensam nämnare i dessa 
avvikelser är bristande kommunikation, brister i uppföljning och brister i do-
kumentation vilket vi kommer att fortsätta att arbetar vidare med under 2021.  
 
Vi har diskuterat samtliga lex-Maria-anmälningar i både ledningsgrupp och i 
sjuksköterskeforum som lärande exempel för att undvika att händelsen uppre-
pas.   
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Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård (2017:612).  
Regionalt i länet finns en Gemensam analysgrupp för samverkansprocesser i 
Uppsala län GAP-UL. Utvärdering från samtliga kommuner har skett och åter-
förts till arbetsgruppen och projektgruppen för analys och åtgärder. Resultatet 
med en analys och förslag på åtgärder kommer i GAP-UL slutrapport för 
2020. 
Våra team har genomfört ett bra arbete genom att vara med redan vid inskriv-
ning av patienten då det kommer i Prator. Detta arbete har resulterat i att vi 
inte haft några kostnader för utskrivningsklara patienter.  
 

Rehabilitering och hjälpmedel 
 
Ett kunskapsstöd för rehabilitering post-covid har tagits fram i samverkan.  
Kunskapsstödet är ett stöd för fysioterapeuter, arbetsterapeuter och sjukskö-
terskor i kommunal hemsjukvård. Syftet med stödet är att säkra att de behov 
patienter har i efterförloppet av Covid 19 uppmärksammas och åtgärdas och 
vid behov samverkas med annan vårdgivare. 
 
Förskrivarutbildning för alla nyanställda, både muntligt och digitalt (via Soci-
alstyrelsens webbutbildning) genomförs av Hjälpmedelsansvarig. Förskrivar-
utbildning på produktnivå via Hjälpmedel Uppsala Län åligger alla förskrivare 
att anmäla sig till. 
 
Ny riktlinje för hjälpmedel arbetades fram och fastställdes 11 februari av 
kommunstyrelsen. I den är produktgrupperna och dess kriterier uppdaterade 
samt att prioriteringsordningen är beskriven. Som en konsekvens uppdaterades 
även rutinhandboken som är ett stöd för förskrivarna i deras dagliga arbete. 
 
Årlig uppföljning av elrullstol har utförts hos i stort sett alla brukare. Detta har 
utförts mycket sporadiskt sedan 2018 pga brist på personal. Förskrivna lyftar 
är besiktigade under året av HUL såsom avtalats. 
 
Det har visat sig att kunskapsnivån hos omvårdnadspersonalen kring hjälpme-
del behöver förbättras för att bibehålla patientsäkerheten. T.ex. dynor till rull-
stolar som vänds fel, felaktiga hjälpmedel som inte uppmärksammas och 
meddelas vidare till rehab. Det framkommer också bristande kunskaper vid 
hantering av lyft. I slutet av året togs därmed beslutet att all omvårdnadsper-
sonal ska få genomgå en lyftlicensutbildning och få vidareutbildning i patient-
säkra förflyttningar. Detta har genomförts även i flera andra kommuner i länet. 
En webbaserade utbildning har köpts in för detta ändamål och ska kombineras 
med ett praktiskt utbildningstillfälle. Utbildningstillfällena påbörjas under vå-
ren 2021.  
 
 
 

369



 

  
18 

 

Senior Alert 
 

 
 
Under året har 183 personer blivit riskbedömda med hjälp av Senior Alert och 
blivit registrerade. 158 st på vård och omsorgsboende och 25 st i ordinärt 
boende. Totalt gjordes 238 riskbedömningar och i 231 av de fallen 
identifierades risk inom minst ett område. Antal registrerade uppföljningar är 
dock färre, 168.  
I de riskbedömningar som har registrerats identifierades att 30% har risk för 
trycksår, 73% har risk för undernäring, 85 % har fallrisk och 78 % har risk för 
nedsatt munhälsa.  
 
De senaste 2 åren har antalet genomförda riskbedömningar via Senior Alert 
minskat totalt sett i kommunen. (ca 60 st färre än under 2018). Antalet 
registrerade riskbedömningar under 2020 ligger dock på samma nivå som 
under 2019. 2 av 3 enheter inom vård och omsorgsboenden har dock förbättrat 
sina resultat. Inom hemsjukvård är antalet registeringar fortfarande lågt.   
 
En bidragande orsak till att registreringar inte ökat sedan 2019 i Senior Alert 
var att man inte riktigt hade hittat arbetssättet kring den nya rutinen för 
teamträffarna. Målet var att främja patientens delaktighet på ett bättre sätt än 
tidigare och att kontaktpersonen ska vara den som sammankallar till en 
teamträff när behovet har uppmärksammats.  
Under 2020 har vi diskuterat kring detta i både ledningsgrupp och med 
legitimerade. På vissa enheter har man kommit igång ganska bra medan andra 
enheter är på gång.  
 
Det ska dock tilläggas att riskbedömningar och insättandet av preventiva 
åtgärder görs fortlöpande av legitimerade ute i all vård och omsorg ändå även 
om de inte blir registrerat i Senior Alert alla gånger. Att arbeta preventivt med 
tydliga vårdplaner är en målsättning vi alltid har och detta har lyfts ofta under 
året med alla yrkesgrupper. Vårdplanernas utformning och hur de ska 
användas av alla berörda så det blir patientsäkert är ett av kommande års 
utvecklingsprojekt.  
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PPM trycksår.  

Varje år mäts förekomsten av trycksår genom en punktprevalensmätning i Se-
nior Alert, (PPM). Datauttaget baseras på antal inskrivna personer på samtliga 
enhetstyper. Datauttaget görs på riskbedömningar, planerade och utförda åt-
gärder samt pågående trycksår. Resultatet kan ses på Senior Alerts hemsida.  
under resultat. PPM för 2020 ägde rum 19 november. 

 
Resultat av mätningar 2020 
 
 

 
 

 
 

Svenska HALT 
Ingen registrering i HALT gjordes under 2019 eftersom Folkhälsomyndighe-
ten skulle göra en översyn av denna rutin.  Vi har heller inte deltagit i HALT 
under 2020. Pandemin och höstens utbrott av covid-19 på två av våra boenden 
har medfört hög arbetsbelastning för sjuksköterskorna och arbetet med denna 
mätning prioriterades därmed bort.  
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BPSD Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid 
Demens  
 
Årtal 2016 2017 2018 2019 2020 
Antal regi-
streringar 

91 60 58 21 18 

 
Antalet registreringar har minskat påtagligt. Målet att utbilda utbildare och 
användare har ej kunnat uppfyllas. En bidragande orsak kan vara få utbild-
ningsplatser till utbildare men det kan också vara bidragande att registreringar 
i kvalitetsregister inte har prioriterats när arbetsbelastningen varit hög under 
pandemin.  
 

Palliativa registret 
 
Årtal 2016 2017 2018 2019 2020 
Antal regi-
streringar 

53 62 51 27 47 

 
Målsättningen är att alla dödsfall inom kommunal vård och omsorg ska 
registreras i Palliativregistret för att få verktyg att kvalitetsutveckla den 
palliativa vården.  Under 2019 minskade antalet registreringar och detta har 
uppmärksammats på sjuksköterskeforum under 2020. Antalet registreringar 
har nu ökat men målet är ännu inte uppnått. Något vi ska fortsätta arbeta med i 
under 2021.  
 
Bristande information och uteblivna brytpunktsamtal har funnits med i två av 
de inkomna klagomålen. Resultatet för 2020 visas i tabellen nedan.  
Dokumenterat brytpunktsamtal till patient.  16 av 47 (34%) 

Lika många saknade dock förmågan 
att delta 

Dokumenterat brytpunktsamtal till närstående 
 

19 av 47 (40,4%) 

 

Granskning/kontroll .  
Journalgranskning i dokumentationssystemet har genomförts fortlöpande av 
MAS i samband med avvikelseutredningar. Det förekommer vissa brister fort-
farande för ett gott patientsäkerhetsarbete, bland annat tydliga omvårdnads-
planer och uppföljning av insatta åtgärder. Verksamhetschef har enligt rutin 
kontrollerat loggar för NPÖ för att kontrollera så ingen obehörig läser i jour-
nal.  
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Mål och strategier för kommande år 
 
Covid-19. Vaccineringarna har genomförts på ett patiensäkert sätt. Smitt-
spridningen har minskat. Händelseanalyser ska ha genomförts efter varje ut-
brott för att identifiera kvalitetshäjande åtgärder i hela verksmaheten.  
 
Utbildning. Vidareutbildning i patientsäkra förflyttningar med personlyft för 
samtliga vårdpersonal. En Webbutbildning i kombination med en praktisk ut-
bildning. Lyftlicens utfärdas när man genomfört utbildningen. 

 
BHK-mätningar. Vi fortsätter arbetet att mäta följsamheten av basala hygien 
och klädrutiner. Målsättning är att alla verksamheter ska använda resultatet av 
mätningarna mer regelbundet än tidigare.  
 
Vårdprevention. Senior Alert. Målsättningen är att antalet riskbedömningar 
och tydliga vårdplaner av insatta åtgärder kommer att öka under kommande 
år. Samt att teamträffarna har kommit igång på alla enheter.   
 
Palliativ omvårdnad. Skapa en lokal rutin för att säkerställa en god palliativ 
vård där patient och närstående görs mer delaktig i den palliativa omvård-
nadspalen. Registrering i palliativa registret ska också öka.   
 
HSL-dokumentationen. Skapa en rutin som ger vägledning för en säker do-
kumentation.  
 
Avvikelsehanteringen. Rutin och arbetssätt ska implementeras på nytt för att 
förebygga vårdskador. Gemensamma utbildningar med chefer och legitimera-
de har genomförts.  
 
Läkemedelshanteringen. Fortsätter med uppföljning och översyn av befintli-
ga rutiner och utveckling av det digitala signeringssystemet. Målsättning att 
minska antalet avvikelser kring läkemedel. Granskning av apotekare.  
 
Övergången från Prator till Cosmic Link  - byte av informationssystem 
mellan kommun/primärvård/region. Kontinuerlig uppföljning så patientsäker-
heten bevaras.  
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Tillägg till Patientsäkerhetsberättelsen 2020 

  
Vi har fått in kompletterande information från Vårdhygien som vi önskar lägga till i 
patientsäkerhetsberättelsen. Denna information blev presenterad på utskottet arbete och omsorg den 
9/3.  
 
Detta stycke kan läggas in på sida 14 efter stycket om ”Utbildning i hygienrutiner”  och innan stycket 
om ”BHK-mätningar” 
 

 

Vårdrelaterade infektioner och förekomst av antibiotika på SÄBO.  

Alla särskilda boenden registrerar varje månad hur många personer som fått behandling med 
antibiotika. MAS skickar denna sammanställning kvartalsvis till Vårdhygien som sammanställer 
resultatet. Vårdhygien samarbetar med STRAMA och målsättningen är att minska 
antibiotikaanvändningen för att förebygga multiresistenta bakterier.  

Enligt Vårdhygien har Tierps kommun skött sig exemplariskt under flera år med att registrera och att 
skicka in infektionsregistreringarna. Resultatet har också visat att antibiotika-användningen är lägre i 
Tierp jämfört med andra kommuner i länet och har varit det under flera år. 
Bidragande framgångsfaktorer har varit ett bra samarbete mellan läkare och sjuksköterskor. Under 
2015 påbörjade man ett utvecklingsarbete för att få ner antibiotikaanvändningen i samarbete med 
Vårdhygien. Ämnet diskuterades i sjuksköterskegruppen, STRAMAs rekommendationer om 
behandling vid UVI uppdaterades och en informationsbroschyr gick ut även till anhöriga för att öka 
förståelsen kring varför man inte skrev ut antibiotika till alla. Vi kom igång bra med 
infektionsregistreringarna och detta är nu en väl inarbetad rutin. Man har även pratat om resultatet 
vilket ökat medvetenheten ytterligare.  
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Analys av resultat. Antibiotikabehandling för urinvägsinfektioner (UVI) och hud/sårinfektioner är 
vanligast. Vi har en låg andel antibiotikabehandling av personer med urinkateter (KAD) – vilket är en 
målsättning då den behandlingen i många fall inte är befogad annat än i svårare fall. Vi har även en låg 
andel antibiotikabehandling för sår. Det tyder på att man bara sätter in där det är nödvändigt och risken 
för multiresistens minskar.  
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§ 72 
Dnr 2021/292    
 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats i 
Tierps kommun 2020  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats i 
Tierps kommun 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under 2020 har kvalitets- och patientsäkerhetsarbete bedrivits för att 
säkerställa god och säker hälso- och sjukvård. 
 
Beslutsmotivering  
Patientsäkerhetslagen 2010:659 infördes den 1 januari 2011 och reglerar 
vårdgivarens ansvar och skyldigheter att utreda tillbud, risker och händelser. 
Bland annat ska vårdgivaren årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse 
som beskriver hur arbetet med patientsäkerhet bedrivits under året och 
utvärderats. Patientsäkerhetsberättelsen skall också beskriva utveckling och 
strategier för kommande år. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet bedöms påverka barn och unga eftersom det är en del av 
uppföljningsarbetet inom Elevhälsan för att tillgodose en god 
patientsäkerhet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Systematiskt kvalitets- och säkerhetsarbete kan skapa ekonomiska 
merkostnader för berörda verksamheter. 
 
Beslutsunderlag  

 Patientsäkerhetsberättelse 2020 
 
Beslutet skickas till 

 Utbildningschef  
 Verksamhetschef Elevhälsan 
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Sammanfattning av ärendet 
Under 2020 har kvalitets- och patientsäkerhetsarbete bedrivits för att 
säkerställa god och säker hälso- och sjukvård. 
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Sammanfattning 
Lagen om patientsäkerhet som infördes den 1 januari 2011 innebär ökade krav 

på vårdgivaren att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete för att mini-

mera och förebygga vårdskador inom verksamheten. Lagen kräver också att 

en årlig patientsäkerhetsberättelse skall upprättas. I den redogörs vad som 

gjorts för att identifiera, analysera, reducera risker och negativa händelser 

samt vilket resultat som uppnåtts i patientsäkerhetsarbetet. 

Personalen inom Elevhälsans medicinska insats, skolsköterska och skolläkare 

(fortsättningsvis kallad EMI) har skyldighet att rapportera tillbud, risk för till-

bud och avvikelser i verksamheten. Detta gäller även skolpsykolog och logo-

ped. 

Vidare skall eleven/vårdnadshavares synpunkter tas tillvara i kvalitets- och sä-

kerhetsarbetet. 

Sammanfattning av patientsäkerhetsarbetet inom Tierps 

kommun under 2020 

Flera insatser har genomförts som kan förväntas öka patientsäkerheten. Upp-

handling av ett nytt journalsystem har påbörjats där genomlysning av patient-

säkerhet ingår. Verksamhetsbesök genomförs av verksamhetschef där arbetet 

följs upp och kvalitetssäkring av mottagningarna för EMI och den psykolo-

giska insatsen görs.  

För en ökad medvetenhet om uppdrag och arbetssätt inom EMI, psykologiska- 

och logopediska insatsen är det regelbundna möten för ledningsgruppen där 

verksamhetschef, mediciniskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA), psyko-

logisk ledningsansvarig psykolog (PLA) och logopedisk ledningsansvarig lo-

goped (PLA) ingår. Ledningsgruppen arbetar med genomgång av och imple-

mentering av övergripande och gemensamma rutiner.  

Regelbundna professionsträffar för skolsköterskor, psykologer och logopeder 

har genomförts både internt som externt. På dessa träffar förs kollegiala dis-

kussioner om systematiskt förbättringsarbete och patientsäkerhet.  

Under 2020 har det inom EMI arbetat 5,2 heltidstjänster bestående av skolskö-

terskor varav en har MLA-ansvar på 40%. Skolläkare har arbetat 20 %. Inom 

den psykologiska insatsen har 2,6 heltidstjänster arbetat och inom den logope-

diska har 2 heltidstjänster.   
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Övergripande mål och strategier 
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 

Målen för EMI, den psykologiska- och den logopediska insatsen är att främja 

säkra rutiner för kvalitetsarbetet, bedriva en jämlik elevhälsa för alla elever 

samt att samverka med personal på skolan och med vårdnadshavare. 

2020 Mål Strategier/aktiviteter 

1 Att säkerställa en 

god och 

säker vård som be-

drivs i enlighet 

med Hälso- och 

sjukvårdslagen 

(HSL) 

• Fortsätta komplettera och uppdatera rutiner i

ledningssystem

• Upphandling av nytt journalföringssystem

där en genomlysning av patientsäkerhet in-

går

2 Att skolsköterskor 

och skolläkare, 

psykologer och lo-

gopeder har rele-

vant och uppdate-

rad kompetens för 

att kunna tillhan-

dahålla god och 

säker vård. 

• Deltagande på professionsträffar, samt i ut-

bildning, lokalt/externt och kollegiala dis-

kussioner om systematiskt förbättringsarbete

och patientsäkerhet

3 Att skolsköterskor, 

skolläkare, psyko-

loger och logope-

der arbetar enligt 

fastställda rutiner i 

QPR och E-hand-

boken. 

• Regelbundna möten för ledningsgruppen för

EMI, psykologiska- och logopediska insat-

sen för genomgång och implementering av

övergripande och gemensamma rutiner

4 Att kvalitetssäkra 

lokaler för mottag-

ning inom EMI 

och psykologiska 

insatsen. 

• Mottagningarna för EMI och den psykolo-

giska insatsen ska kvalitetssäkras genom att

skolsköterska, psykolog och rektor på varje

enhet går igenom kraven för dessa mottag-

ningar
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Organisation och ansvar 
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

Vårdgivare 
Kommunstyrelsen är vårdgivare för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom 

elevhälsan i Tierps kommun och är ytterst ansvarig. 

Verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § hälso- och 

sjukvårdslagen (2017:30)  
Verksamhetschef är ansvarig för allt arbete som lyder under Hälso-och sjuk-

vårdslagen som skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer och logopeder ut-

för. Verksamhetschef är den person som såväl tillsynsmyndighet Inspektionen 

för vård och omsorg, IVO, som elever, föräldrar och personal ska kunna vända 

sig till när det gäller frågor som rör verksamheten och de som arbetar under 

hälso- och sjukvårdslagen. 

Verksamhetschefen ansvarar för att medarbetarna har rätt kompetens, får fort-

bildning och möjlighet att bedriva en god vård med hög kvalité. Lokaler och 

utrustning för arbetet skall vara anpassade. Rutiner och egenkontroll skall 

upprättas och följas. Avvikelser och risker skall analyseras samt följas 

upp.  

Varje legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har ett eget yrkesansvar att ar-

betet skall utföras med god kvalitet, hög patientsäkerhet och skall medverka 

samt bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Varje medarbetare ansvarar 

för att avvikelser och risker identifieras och rapporteras. 

Verksamhetschef har delegerat det medicinska ledningsansvaret till en skol-

sköterska, MLA, det psykologiska ledningsansvaret till en psykolog, PLA och 

det logopediska ledningsansvaret till en logoped, LLA. 

Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska, är också ansvarig för anmälan en-

ligt Lex Maria. Ansvaret är delegerat av kommunstyrelsen. 

Medicinskt ledningsansvarig- och samordnande 

skolsköterska 
MLA har ett samordnat ansvar för kvalitetssystem och introduktion av nyan-

ställda skolsköterskor. MLA planerar och leder tillsammans med verksamhets-

chef verksamhets- och kompetensutveckling inom EMI. 

Psykologiskt ledningsansvarig psykolog 
PLA har ett samordnat ansvar för kvalitetssystem och introduktion av nyan-

ställda psykologer. PLA planerar och leder tillsammans med verksamhetschef 

verksamhets- och kompetensutveckling inom den psykologiska insatsen. 

Logopediskt ledningsansvarig logoped 
LLA har ett samordnat ansvar för kvalitetssystem och introduktion av nyan-

ställda logopeder. LLA planerar och leder tillsammans med verksamhetschef 

verksamhets- och kompetensutveckling inom den logopediska insatsen. 
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Struktur för uppföljning/utvärdering 
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 § 
Vårdgivaren ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera 

och förbättra verksamheten. 

MLA ansvarar, tillsammans med verksamhetschef, för att det fastslagna bas-

programmet genomförs och att verksamheten genomsyras av kvalitet och sä-

kerhet.  

Skolsköterskor sammanställer sitt arbete under läsåret i en årsrapport i juni. 

Skolsköterska och skolläkare skall rapportera säkerhetsrisk för elev i samband 

med vård och omhändertagande inom EMI, genom avvikelserapport. 

Resultatet av analyser, inklusive avvikelser, rapporteras tillbaka till berörd 

personal. 

Journalhantering och dokumentation följs upp årligen via träffar med skolskö-

terskor, psykologer och logopeder. 

En ledningsgrupp för EMI bestående av MLA, PLA och LLA under ledning 

av verksamhetschef finns för att kontinuerligt följa och utvärdera verksam-

heten. Uppföljning och utvärdering av verksamheten dokumenteras i patient-

säkerhetsberättelsen. 

Egenkontroll 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p2 
Vårdgivaren skall utföra egenkontroll i syfte att säkra verksamhetens kvalité. 

Egenkontroller och verksamhetsbesök innefattar administration, läkemedels-

hantering, hygienrutiner, dokumentation, journalhantering, lokaler och utrust-

ning, samverkan och arbetsmiljö. MLA, PLA och LLA ansvarar för att detta 

görs. Viktiga förändringar presenteras i professionsgrupperna. EMI arbetar ut-

ifrån ett basprogram och efter ett fastställt årshjul för att säkerställa att arbetet 

bedrivs som planerat. Verksamhetsbesök görs av verksamhetschef för att följa 

upp arbetet. Avvikelser skrivs på det arbete som inte fullföljts. Under dessa 

verksamhetsbesök kvalitetssäkras även mottagningarna för EMI och den psy-

kologiska insatsen genom att skolsköterska, psykolog och rektor på varje en-

het går igenom kraven för mottagningarna.  

Patientsäkerhetsarbetet för EMI, den psykologiska- och logopediska insatsen 

grundar sig på rutiner och blanketter som finns samlade i ledningssystem för 

EMI, den psykologiska- och den logopediska insatsen samt i webbhandboken 

för EMI. Webbhandboken köps in från Uppsala kommun och uppdateras kon-

tinuerligt. 

Vårdskador/risk för tillbud inom EMI, den psykologiska- och logopediska in-

satsen uppmärksammas kontinuerligt via skriftlig avvikelserapportering. 

Inkomna avvikelserapporter handläggs av MLA, PLA och LLA tillsammans 

med verksamhetschef och återförs till verksamheten. 
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Samverkan för att förebygga vårdskador 
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3 

Intern samverkan 
Skolsköterskor, psykologer och logopeder träffas regelbundet inom respektive 

profession. Psykologer och logopeder har även en samverkan mellan profess-

ionerna. 

Extern samverkan 

EMI 
Medicinskt ledningsansvarig- och samordnande skolsköterska deltar kontinu-

erligt i ett nätverk med samordnande skolsköterskor i Uppsala län som träffas 

två gånger per termin. Där diskuteras bland annat arbetssätt och metoder, kva-

litet, lagar, systematiskt kvalitetsarbete samt andra viktiga och aktuella ämnen. 

Ungdomsmottagningen deltar regelbundet på professionsträffar med 

skolsköterskorna i kommunen. Det finns även en samverkan med BVC-skö-

terskor för en bra och säker överrapportering när barn börjar förskoleklass. 

Sammanfattning med tillväxtkurvor, vaccination och ev. avvikelser med sam-

tycke av vårdnadshavare från BVC följer med. 

Samverkan med Kultur och Fritid kring aktiviteten Dans för hälsa som är en 

insats som syftar till att öka unga tjejers psykiska välbefinnande genom att an-

vända dansen som metod.  

Psykologiska insatsen 
Under året har de kontakter som tidigare knutits med Barnspecialistmottag-

ningens psykologer förändrats, dels rådande läge med smittskyddsrestrikt-

ioner, dels en omorganisation hos Barnspecialistens psykologer har gjort att 

arbetet med en tydligare remisshantering inte har gått framåt på ett önskat sätt. 

Det arbetet kommer att återupptas när organisationen satt sig och den nuva-

rande situationen kring covid19 förändras. Ett nätverk för regionens PLA psy-

kologer är under konstruktion. Detta för att få till ett likvärdigt och patientsä-

kert arbete.   

Logopediska insatsen 
Under året har kontakter knutits med regelbundna möten med Barnhälsotea-

met (Förskoleverksamheten, mödra- och barnhälsovården, habiliteringen, so-

cialtjänsten). Regelbundna möten har också hållits med skollogopeder i norra 

Uppland.  

Under året har även kontakter knutits med logopeder inom Länslogopedin och 

habiliteringen för samverkan gällande patienter. Logopederna har också med-

verkat vid “Samverkansuppdrag gällande barn och unga (0–19 år) som har 

problem med tal, röst och språk” mellan Region Uppsala och regionens kom-

muner. 
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Hälso- och sjukvårdspersonalens 

rapporteringsskyldighet  
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 § p 5 
Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. 

Personalen skall rapportera till vårdgivaren risker och händelser som skulle kunna medföra en 

vårdskada. 

Avvikelser 
Skolsköterska, skolläkare, psykolog och logoped skall rapportera säkerhetsrisk 

för elev i samband med vård och omhändertagande inom EMI, elevhälsans- 

psykologiska- och logopediska insats genom avvikelserapport. Inkomna avvi-

kelserapporter handläggs av verksamhetschef. Resultatet av analyser, inklu-

sive avvikelser, rapporteras tillbaka till berörd personal. Uppföljning och ut-

värdering av verksamheten dokumenteras i patientsäkerhetsberättelsen. 

Vid de regelbundna professionsträffarna som skolsköterskor och skolläkare, 

psykologer och logopeder har rapporterats och hanteras eventuella avvikelser. 

Journalhantering och dokumentation följs upp årligen via träffar med skolskö-

terskor, psykologer och logopeder. 

Sammanställning och analys 
Under 2020 har 23 avvikelser inkommit inom EMI och dessa har analyserats 

och arbetats med. Åtgärder har vidtagits för att motverka upprepning av dessa 

avvikelser. Ingen av dessa avvikelser bedömdes vara av sådan art att den 

skulle leda till en anmälan enligt Lex Maria. En avvikelse berörde vaccination, 

20 avvikelser berörde elever åk7 som inte erbjudits hälsosamtal under vårter-

minen 2020. Eleverna erbjöds hälsosamtal under hösten 2020 då eleverna går i 

åk 8. Två avvikelser berörde sekretessutskrifter som blev fördröjda och kom ut 

i gemensam skrivare obevakade. Upphandling av skrivare till skolsköterske-

mottagningarna har påbörjats för att detta inte ska upprepas. En avvikelse be-

rörde BVC journaler som lämnats till gymnasiet med skolhälsovårdsjournalen 

2016, vilket medförde extra arbete för skolsköterska på gymnasiet. 

Inga avvikelser har rapporterats inom den psykologiska insatsen, ej heller 

inom den logopediska insatsen.  

Hantering av klagomål och synpunkter 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§§, 7 kap 2 § p 6, 

Klagomål och synpunkter hanteras i enlighet med övrig verksamhet i Tierps 

kommun. Blankett för klagomål finns på kommunens hemsida.  

Inga klagomål eller synpunkter på EMI, den psykologiska- och den logope-

diska insatsen har inkommit under 2020. 
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Riskanalys 
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2§ p 4 

All personal inom EMI, psykologiska- och logopediska insatsen ansvarar för 

att identifiera och rapportera risker som kan medföra negativa händelser eller 

tillbud i verksamheten, och för elever. Större förändringar i verksamheten kan 

också väsentligen påverka patientsäkerheten. 

Verksamhetschef ansvarar tillsammans med berörda för att göra en riskanalys 

och återföra information och kunskap till verksamheten. Likaså ansvarar verk-

samhetschefen för att uppmärksamma och påtala risker till vårdgivaren.  

Samverkan med patienter och närstående 
SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

Vårdgivaren skall ge patienter och närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet. 

All hälso- och sjukvård är med några få undantag frivillig. Det är den som har 

hälsoproblem (eller vårdnadshavare till minderårig enligt 6 kap föräldrabal-

ken) som avgör om han eller hon skall söka vård. 

Samtycke till vård, undersökning eller behandling är i de flesta fall muntlig 

men vid vaccinering efterfrågas skriftligt medgivande av båda vårdnadsha-

varna.  

Vid kontakt med psykologiska- eller logopediska insatsen inhämtas samtycke 

vilket dokumenteras i journalen. 

Information om EMI och basprogrammet ges muntligt och skriftligt inför de 

planerade hälsobesöken och/eller vid föräldramöte.  

Elev bör alltid informeras i det som rör honom eller henne och informationen 

skall vara anpassad efter ålder och mognad. Vårdnadshavare kontaktas när 

man bedömer det som relevant. Eleven skall ha ett medinflytande som med 

ökad mognad eller under vissa omständigheter övergår till ett självbestäm-

mande. 

Information och samverkan med elever och 

vårdnadshavare inom EMI: 

• Information inför genomförande av vaccinering och eventuella biverk-

ningar

• Information inför, och uppföljning efter, hälsobesök och hälsosamtal

• Information om sekretess, tystnadsplikt och anmälningsplikt

• Information om vidtagna åtgärder och uppföljning om vad man skall

vara uppmärksam på vid exempelvis symptom eller skada

Information kan vara både muntlig och skriftlig och ska vara utformad så att 

elev/vårdnadshavare kan känna sig respekterade. Tolk används vid behov. 
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Resultat 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 

Elevhälsans medicinska insats har följt sitt årshjul och sina kvalitetssäkrade 

rutiner. Det har genomförts 1013 hälsosamtal samt fyra hälsosamtal för nyan-

lända. 683 vaccinationsdoser har givits till 541 elever. Totalt registrerades 

6861 kontakter/dokumentation i PMO.  

Upphandling av nytt journalföringssystem där en genomlysning av patientsä-

kerhet har påbörjats och beräknas bli klart 2021. 

Deltagande på professionsträffar, samt i utbildning, lokalt/externt och kollegi-

ala diskussioner om systematiskt förbättringsarbete och patientsäkerhet har ge-

nomförts både fysiskt och digitalt. Nätverksträffar med andra kommuner har 

genomförts digitalt.  Professionsträffarna inom EMI, psykologiska- och logo-

pediska insatsen har under hösten 2020 genomförts digitalt via teams. 

Logopederna har under året medverkat vid en nationell nätverksträff för logo-

peder i förskola och skola, där bland annat det pågående arbetet med nation-

ella riktlinjer för logopeder i pedagogisk verksamhet presenterades. På grund 

av den rådande pandemin ställdes HLR- undervisning för skolsköterskor in 

under 2020. Skolsköterskekongressen med kompetensutvecklande föreläs-

ningar likaså ställdes in. 

Under året har risker identifierats i samband med pandemin med coronaviruset 

utifrån patientsäkerheten. En risk berör hur möten på distans genomföras så att 

inte känsliga uppgifter delas genom digitala plattformar.  
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Övergripande mål och strategier 
SFS 2010:659, 3 kap 1§ och SOSFS 2011:9 3 kap  

Målet för EMI, den psykologiska- och logopediska insatsen är att främja säkra 

rutiner för kvalitetsarbetet, bedriva jämlik elevhälsa för alla elever samt att 

samverka med personal på skolan och med vårdnadshavare. 

2021 Mål Strategier/ aktiviteter 

1 Att säkerställa en 

god och 

säker vård som be-

drivs i enlighet 

med Hälso- och 

sjukvårdslagen 

(HSL) 

• Fortsätta komplettera och uppdatera rutiner i

ledningssystemet

• Upphandling av nytt journalföringssystem

där en genomlysning av patientsäkerhet in-

går

• Utbildning i nya journalsystemet till EMI

• Riktlinjer för genomförandet av säkra digi-

tala möten

• Bibehålla god vaccinationstäckning

• Ny rutin CESÅ tillhandahåller BVC journal

säkrare utifrån GDPR

• Logopedverksamheten pandemianpassats

avseende utveckling av arbete på distans.

• Arbete med att säkerställa god och säker

vård och riskanalys inför logopedtjänsternas

upphörande i kommunen

• Utseende av verksamhetschef, för EMI

• Utseende av Lex Maria ansvarig

2 Att skolsköterskor 

och skolläkare, 

psykologer och lo-

gopeder har rele-

vant och uppdate-

rad kompetens för 

att kunna tillhan-

dahålla god och 

säker vård. 

• Deltagande på professionsträffar, samt i ut-

bildning, lokalt/externt och kollegiala dis-

kussioner om systematiskt förbättringsarbete

och patientsäkerhet

3 Att skolsköterskor, 

skolläkare, psyko-

loger och logope-

der arbetar enligt 

fastställda rutiner i 

ledningssystem 

och E-handboken. 

• Regelbundna möten för ledningsgruppen för

EMI, psykologiska och logopediska insatsen

för genomgång och implementering övergri-

pande och gemensamma rutiner

4 Att kvalitetssäkra 

lokaler för mottag-

ning inom EMI 

och psykologiska 

insatsen. 

• Mottagningarna för EMI och den psykolo-

giska insatsen ska kvalitetssäkras genom att

skolsköterska, psykolog och rektor på varje

enhet går igenom kraven för dessa mottag-

ningar

• Skrivare och skanner köps in till skolskö-

terskornas mottagningsrum
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet barn och ungdom 
2021-03-10 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 

§ 70
Dnr 2021/130 

Interkommunal ersättning och bidrag till enskild verksamhet  
2021  

Beslut  
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta föreliggande förslag till interkommunal ersättning och bidrag till 
enskild/fristående verksamhet för kalenderåret 2021 enligt bilaga 1. 
Beloppen avser kronor per elev i förskola/pedagogisk 
omsorg/skolbarnsomsorg/förskoleklass/grundskola/grundsärskola/ 
gymnasiesärskola samt gymnasieskolans program. 

att delegera till ansvarig rektor att sluta överenskommelser med berörda 
kommuner om interkommunal ersättning (kr/gymnasiepoäng) avseende 
vuxenutbildning, inklusive särvux, för 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Från och med kalenderåret 2010 har skollagens bestämmelser om 
kommunernas bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna förskolor, 
fritidshem och förskoleklasser förtydligats. De nya bestämmelserna innebär 
också att beslut om bidrag till fristående förskolor och skolor kan överklagas 
som förvaltningsbesvär hos allmän förvaltningsdomstol.  

En kommuns bidrag för ett barn i enskild verksamhet eller en elev i en 
fristående skola ska bestämmas enligt likabehandlingsprincipen. Bidraget 
ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 
fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Som 
underlag för beslut om interkommunal ersättning och bidrag används 
kommunens budget för kalenderåret 2021. 

Bidraget till enskilda förskolor, fritidshem, förskoleklasser och fristående 
skolor består av ett grundbelopp och eventuellt tilläggsbelopp.  

Beloppen inkluderar schablonersättning för administration; en procent för 
pedagogisk omsorg, respektive tre procent för övriga verksamheter. 
Enskilda verksamheter kompenseras för mervärdesskatt enligt den så 
kallade sexprocentsregeln. Schablonbeloppet uppgår till sex procent av det 
totala bidragsbeloppet. Ersättning för lokalkostnad är kommunens 
genomsnittskostnad för lokaler för respektive verksamhet/skolform. 
Ersättning för skolskjuts regleras enligt kommunens riktlinjer. Kommunen 
är skyldig att tillhandahålla kostnadsfri skolskjuts för elev som valt en annan 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet barn och ungdom 
2021-03-10 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 

skola än den kommunen anvisat, om det kan ske utan merkostnader för 
kommunen, Skollagen 10 kap. 32§.    

Vuxenutbildning 
Särvux  förhandlas – ansvarig rektor 
Vuxenutbildning förhandlas – ansvarig rektor 

Barnrättskonsekvenser 
Beslutet har inga barnrättskonsekvenser. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Bilaga 1: Interkommunal ersättning och bidrag till enskild

verksamhet 2021

Beslutet skickas till 
 Utbildningschef
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande  
Datum Diarienummer

2021-01-22 KS 2021/130

Interkommunal ersättning och bidrag till enskild verksamhet, 
2021 

Förslag till beslut 
Utskottet Barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta föreliggande förslag till interkommunal ersättning och bidrag till 
enskild/fristående verksamhet för kalenderåret 2021 enligt bilaga 1. 
Beloppen avser kronor per elev i förskola/pedagogisk 
omsorg/skolbarnsomsorg/förskoleklass/grundskola/grundsärskola/ 
gymnasiesärskola samt gymnasieskolans program. 

att delegera till ansvarig rektor att sluta överenskommelser med berörda 
kommuner om interkommunal ersättning (kr/gymnasiepoäng) avseende 
vuxenutbildning, inklusive särvux, för 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Från och med kalenderåret 2010 har skollagens bestämmelser om 
kommunernas bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna förskolor, 
fritidshem och förskoleklasser förtydligats. De nya bestämmelserna 
innebär också att beslut om bidrag till fristående förskolor och skolor kan 
överklagas som förvaltningsbesvär hos allmän förvaltningsdomstol.  

En kommuns bidrag för ett barn i enskild verksamhet eller en elev i en 
fristående skola ska bestämmas enligt likabehandlingsprincipen. Bidraget 
ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 
fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. 
Som underlag för beslut om interkommunal ersättning och bidrag används 
kommunens budget för kalenderåret 2021. 

Bidraget till enskilda förskolor, fritidshem, förskoleklasser och fristående 
skolor består av ett grundbelopp och eventuellt tilläggsbelopp.  

Beloppen inkluderar schablonersättning för administration; en procent för 
pedagogisk omsorg, respektive tre procent för övriga verksamheter. 
Enskilda verksamheter kompenseras för mervärdesskatt enligt den så 
kallade sexprocentsregeln. Schablonbeloppet uppgår till sex procent av det 
totala bidragsbeloppet. Ersättning för lokalkostnad är kommunens 
genomsnittskostnad för lokaler för respektive verksamhet/skolform. 
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Ersättning för skolskjuts regleras enligt kommunens riktlinjer. Kommunen 
är skyldig att tillhandahålla kostnadsfri skolskjuts för elev som valt en 
annan skola än den kommunen anvisat, om det kan ske utan merkostnader 
för kommunen, Skollagen 10 kap. 32§.    

Vuxenutbildning 
Särvux  förhandlas – ansvarig rektor 
Vuxenutbildning förhandlas – ansvarig rektor 

Barnrättskonsekvenser 
Beslutet har inga barnrättskonsekvenser. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Bilaga 1: Interkommunal ersättning och bidrag till enskild

verksamhet 2021

Beslutet skickas till 
 Utbildningschef

I tjänsten 

Per Angemo  
Utbildningschef
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Gemensam service Handläggare 
81580 Tierp 
Besöksadress: Centralgatan 7 

Hafiza Klapuh 
Ekonom 

E-post: Hafiza.Klapuh@tierp.se

Dokumentnamn 

Interkommunal ersättning och bidrag 2021 
Datum Diarienummer 

2021-01-21 

Adress 

Bilaga 1 

Pedagogisk 
omsorg 

Kommun, kr/år   
utan avdrag för 
barnomsorgsavgifter 

Kommun, kr/mån  
utan avdrag för 
barnomsorgsavgifter 

Kommun, kr/år   
efter avdrag för 
barnomsorgsavgifter 

Kommun, kr/mån  
efter avdrag för 
barnomsorgsavgifter 

1-2 år >15 tim 125 900 10 492 109 956 9 163 
1-2 år <15 tim 75 540 6 295 65 974 5 498 
3-5 år >15 tim 100 720 8 399 87 965 7 330 
3-5 år <15 tim 60 432 5 036 52 779 4 398 

Pedagogisk 
omsorg 

Enskild, kr/år   
utan avdrag för 
barnomsorgsavgifter 

Enskild, kr/mån  
utan avdrag för 
barnomsorgsavgifter 

Enskild, kr/år   
efter avdrag för 
barnomsorgsavgifter 

Enskild, kr/mån  
efter avdrag för 
barnomsorgsavgifter 

1-2 år >15 tim 155 466      11 121 143 969 9 793 
1-2 år <15 tim 110 625 6 673 102 444 5 875 
3-5 år >15 tim 129 843 8 897 120 240 7 834 
3-5 år <15 tim   91 408 5 338   84 648 4 700 

Förskola 
Kommun, kr/år   
utan avdrag för 
barnomsorgsavgifter 

Kommun, kr/mån  
utan avdrag för 
barnomsorgsavgifter 

Kommun, kr/år   
efter avdrag för 
barnomsorgsavgifter 

Kommun, kr/mån  
efter avdrag för 
barnomsorgsavgifter 

1-2 år >15 tim 154 128 12 955 142 924 11 997 
1-2 år <15 tim 103 441  9 219   95 922    8 537 
3-5 år >15 tim 128 784 10 820 119 423  10 020 
3-5 år <15 tim   88 235  7 618    81 822    7 054 

Förskola 
Enskild, kr/år   
utan avdrag för 
barnomsorgsavgifter 

Enskild, kr/mån  
utan avdrag för 
barnomsorgsavgifter 

Enskild, kr/år   
efter avdrag för 
barnomsorgsavgifter 

Enskild, kr/mån  
efter avdrag för 
barnomsorgsavgifter 

1-2 år >15 tim 164 794 13 733 153 297 12 775 
1-2 år <15 tim 117 263   9 772 109 082   9 090 
3-5 år >15 tim 137 634 11 469 128 031 10 669 
3-5 år <15 tim   96 892   8 074   90 132    7 511 

Kommun, kr/år   
utan avdrag för 
barnomsorgsavgifter 

Kommun, kr/mån  
utan avdrag för 
barnomsorgsavgifter 

Kommun, kr/år   
efter avdrag för 
barnomsorgsavgifter 

Kommun, kr/mån  
efter avdrag för 
barnomsorgsavgifter 

Skol-
barnsomsorg 22 786 1 899 17 714 1 476 

Enskild, kr/år   
utan avdrag för 
barnomsorgsavgifter 

Enskild, kr/mån  
utan avdrag för 
barnomsorgsavgifter 

Enskild, kr/år   
efter avdrag för 
barnomsorgsavgifter 

Enskild, kr/mån  
efter avdrag för 
barnomsorgsavgifter 

Skol-
barnsomsorg 24 153 2 013 19 081 1 590 
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Kommun, kr/år Kommun kr/mån Enskild, kr/år Enskild, kr/mån 
Förskoleklass 61 821 5 152 65 530 5 461 
Grundskola 1-9 91 756 7 646 97 262 8 105 

Kommun, kr/år Kommun kr/mån Enskild, kr/år Enskild, kr/mån 
Modersmål 7 500 625 7 950 663 

Ersättning för Svenska som andraspråk ingår i grundbeloppet. 

Kommun, kr/år Kommun kr/mån Enskild, kr/år Enskild, kr/mån 
Grundsärskola, 
träningsskola 367 324 30 610 389 363 32 447 
Grundsärskola, särskola 254 363 21 197 269 625 22 469 

Kommun, kr/år Kommun kr/mån Enskild, kr/år Enskild, kr/mån 

Särfritids 106 542 8 879 112 935 9 411 

Gymnasieskola 81 282 81 282 86 159 86 159 

        Kommunala skolor   Fristående skolor
Kompetens- Adm/ledning Summa/elev Summa/elev Totalt med Per elev och

Program Undervisning Läromedel Elevhälsa Skolmåltider utveckling Lokaler 3% och år och månad 6% Moms moms/elev och år  mån inkl moms
SA 43 906 8 052 3 520 3 409 615 14 481 2 220 76 204 6 350 4 572 80 777 6 731
NA 63 664 7 914 3 520 3 409 615 22 794 3 058 104 974 8 748 6 298 111 273 9 273
VO 52 828 9 177 3 520 3 409 615 22 466 2 760 94 776 7 898 5 687 100 462 8 372
BF 59 600 8 164 3 520 3 409 615 20 173 2 864 98 348 8 196 5 901 104 248 8 687
BA 45 316 15 032 3 520 3 409 615 21 841 2 692 92 426 7 702 5 546 97 972 8 164
IN 90 304 30 611 3 520 3 409 615 32 401 4 826 165 686 13 807 9 941 175 627 14 636
Fordon  ÅK 1 45 467 13 874 3 520 3 409 615 38 514 3 162 108 562 9 047 6 514 115 076 9 590
FT-MEK ÅK 2-3 194 267 13 874 3 520 3 409 615 38 514 7 626 261 826 21 819 15 710 277 536 23 128
FT-TRA ÅK 2-3 151 280 25 225 3 520 3 409 615 31 320 6 461 221 831 18 486 13 310 235 141 19 595
EE 70 437 10 014 3 520 3 409 615 27 051 3 451 118 499 9 875 7 110 125 609 10 467
EK 41 074 8 172 3 520 3 409 615 13 665 2 114 72 570 6 047 4 354 76 924 6 410
TE 49 848 7 974 3 520 3 409 615 18 339 2 511 86 217 7 185 5 173 91 390 7 616
GYMNSÄR INDIV.PROG 249 053 8 160 228 780 3 409 615 82 873 17 187 590 078 49 173 35 405 625 483 52 124
GYMNSÄR NATION.PROG 149 432 4 896 137 268 3 409 615 82 873 11 355 389 849 32 487 23 391 413 240 34 437

IMA Individuellt altern. 82 852 4 258 3 520 3 409 615 32 438 3 813 130 906 10 909 7 854 138 760 11 563
IMS Språkintrod. 89 994 4 258 3 520 3 409 615 32 438 4 027 138 262 11 522 8 296 146 558 12 213

90 224 90 224 95 637 95 637 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet barn och ungdom 
2021-03-10 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 

§ 67
Dnr  xxxxxxxx-xxxx Xxxx Xxxxx

Utredning om vårdnadsöverflyttning 

Beslut  
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ansöka hos tingsrätten i Uppsala om att vårdnaden gällande Xxx Xxxx, 
xxxxxxxx-xxxx, överförs till Xxx Xxxx, xxxxxxxx-xxxx och Xxxx Xxxx, 
xxxxxxxx-xxxx enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken. 

att avsluta vården enligt 4 kap 1 § SoL med tingsrättens godkännande samt 

att familjehemmet Xxxx Xxxx, xxxxxxxx-xxxx och Xxx Xxxx, xxxxxxxx-
xxxx har fortsatt ersättning i form av arvode och omkostnad även efter 
överflytt av vårdnanden. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens utredning

Beslutet skickas till 
 Barn och ungdomsenheten IFO
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Utskottet barn och ungdom 
2021-03-10 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 

§ 68
Dnr  xxxxxxxx-xxxx Xxxx Xxxx

Utredning om vårdnadsöverflyttning 

Beslut  
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ansöka hos tingsrätten i Uppsala om att vårdnaden gällande Xxxx Xxxx, 
xxxxxxxx-xxxx, överförs till Xxxx Xxxx, xxxxxxxx-xxxx och Xxxx Xxxx, 
xxxxxxxx-xxxx, enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken. 

att avsluta vården enligt 4 kap 1 § SoL med tingsrättens godkännande samt 

att familjehemmet Xxxx Xxxx, xxxxxxxx-xxxx och Xxxx Xxxx, xxxxxxxx-
xxxx har fortsatt ersättning i form av arvode och omkostnad även efter 
överflytt av vårdnaden. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens utredning

Beslutet skickas till 
 Barn och ungdomsenheten IFO
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Utskottet barn och ungdom 
2021-03-10 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 

§ 69
Dnr  xxxxxxxx-xxxx Xxxx Xxxx

Utredning om vårdnadsöverflyttning 

Beslut  
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ansöka hos tingsrätten i Uppsala om att vårdnaden gällande Xxxx Xxxx, 
xxxxxxxx-xxxx överförs till Xxxx Xxxx, xxxxxxxx-xxxx och Xxxx Xxxx, 
xxxxxxxx-xxxx enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken. 

att avsluta vården enligt 4 kap 1 § SoL med tingsrättens godkännande samt 

att familjehemmet Xxxx Xxxx, xxxxxxxx-xxxx och Xxxxx Xxxx, 
xxxxxxxx-xxxx har fortsatt ersättning i form av arvode och omkostnad även 
efter överflytt av vårdnaden. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens utredning

Beslutet skickas till 
 Barn och ungdomsenheten IFO
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande  
Datum Diarienummer

2021-02-23 KS 2021/62

Återrapportering av organiserade företagsbesök 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna återrapporteringen av organiserade företagsbesök. 

Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun gör kontinuerligt företagsbesök som genomförs av  
tjänstemän från enheten Näringsliv och turism tillsammans med  
kommunpolitiker. Målet är att genomföra minst fyra organiserade  
företagsbesök i månaden och till varje besök finns ett färdigt frågeformulär 
som fylls i.  

Syftet med besöken är att företagets tankar, idéer och synpunkter skall  
protokollföras och sedan redovisas för kommunstyrelsen för att skapa en  
tydligare koppling mellan näringslivet och politiken. Företagen kan själva  
anmäla sig på kommunens hemsida och kan då meddela om de önskar att  
någon speciell fråga skall diskuteras under mötet eller om en viss funktion 
från kommunen skall delta. 

Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Sammanställning av organiserade företagsbesök

I tjänsten 

Maria Wirström 
Administrativ assistent 
Ledningsstöd 

398



1 (2) 

Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande  
Datum Diarienummer

2021-01-15 KS 2021/28

Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisning av delegationsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla  
delegationsbesluten till kommunstyrelsen enligt kommunallagen, inklusive  
beslut som fattas med vidaredelegation. Kommunstyrelsen har i 
kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit beslutanderätt till utskottet, 
ordföranden och tjänstemän. Beslutanderätt kan också i vissa fall 
delegerats i separata kommunstyrelsebeslut. Beslut fattade på delegation 
ska redovisas till kommunstyrelsen. Följande delegationsbeslut redovisas 
till kommunstyrelsen: 

Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser  
Handlingsid: KS 2021.956 Period: 2021-01-01 - 2021-01-31 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande LSS  
Handlingsid: KS 2021.1030 Period: 2021-02-01 - 2021-02-28 
Handlingsid: KS 2021.1029 Period: 2021-01-01 - 2021-01-31 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande SoL  
Handlingsid: KS 2021.1031 Period: 2021-02-01 - 2021-02-28 
Handlingsid: KS 2021.1028 Period: 2021-01-01 - 2021-01-31 

Individ- och familjeomsorg  
Handlingsid: KS 2021.1032 Period:  2021-02-01 - 2021-02-28 
Handlingsid: KS 2021.1027 Period:  2021-01-01 - 2021-01-31 

Anställningsavtal  
Handlingsid: KS 2021.962 Period: 2020-02-01 - 2021-02-28 

Bostadsanpassningsbidrag  
Handlingsid: KS 2021.1159 Period: Lista 2 

Fastställande av faderskap  
Handlingsid: KS 2021.1164 Period: 2021-01-15 - 2021-03-02 
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Parkeringstillstånd  
Handlingsid: KS 2021.1165 Period: 2021-01-29 - 2021-03-08 

Färdtjänst  
Handlingsid:2021.1158 Period: 2021-01-01 - 2021-03-09 

Bygglov  
Handlingsid:2021.1173 Period: 2021-02-03 - 2021-03-09 

Miljö- och hälsoskydd  
Handlingsid:2021.1174 Period: 2021-02-03 - 2021-03-09 

Mark och exploatering  
Handlingsid:2021.1175 Period: 2021-02-03 - 2021-03-09 

Skolskjuts  
Handlingsid:2021.1160 Period: 2021-02-03 - 2021-03-09 

Vägbidrag 
Handlingsid:2021.1234 Period: 2021-02-26 

Övriga delegationsbeslut registrerade i Evolution  
Handlingsid: KS 2021.xxx Period: Anmälda till kommunstyrelsens 
sammanträde 23 mars 2021, lista 2/2021. 

Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslutslistor från verksamheten

Beslutet skickas till 
 Berörda handläggare

I tjänsten 

Maria Wirström   
Administrativ assistent 
Ledningsstöd 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande  
Datum Diarienummer

2021-03-02 KS 2021/48

Redovisning av protokoll 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisning av protokoll.

Sammanfattning av ärendet 
Nedan redovisas protokoll från Tierps kommuns egna utskott, nämnder, 
råd, beredningar och bolag under perioden från senaste 
kommunstyrelsesammanträdet.  

Protokollen finns publicerade på www.tierp.se. 

Protokoll Tierps kommun 

Nedan redovisas protokoll från Tierps kommuns egna utskott, nämnder, 
råd, beredningar och bolag under perioden från senaste 
kommunstyrelsesammanträdet.  

Protokollen finns publicerade på www.tierp.se. 

Protokoll Tierps kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträde 9 mars 2021 

Utskottet arbete och omsorg 
Sammanträde 19 februari 2021 
Sammanträde 9 mars 2021 

Utskottet barn och ungdom 
Sammanträde 15 februari 2021 
Sammanträde 10 mars 2021 

Utskottet samhällsbyggnad 
Sammanträde 9 mars 2021 
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Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 
Sammanträde 5 februari 2021 
Sammanträde 4 mars 2021 

Demokratiberedningen 
Sammanträde 24 februari 2021 

Tierps kommunfastigheter 
Sammanträde 18 februari 2021 

AB Tierpsbyggen 
Sammanträde 18 februari 2021 

Nedan redovisas protokoll från Tierps kommuns egna utskott, nämnder, 
råd, beredningar och bolag under perioden från senaste 
kommunstyrelsesammanträdet.  

Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande  
Datum Diarienummer

2021-03-02 KS 2021/55

Redovisning av inkomna beslut och skrivelser 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna beslut och skrivelser finns tillgängliga för kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare i appen GoodReader. Handlingarna läggs ut i 
appen löpande vart efter dem registrerats i kommunens 
diarieföringssystem.  

Det är upp till varje enskild ledamot att hålla sig uppdaterad om vilka 
handlingar som finns att tillgå. 

Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Inkomna handlingar sedan utskicket av handlingar inför

kommunstyrelsens senast sammanträde

I tjänsten 

Maria Wirström  
Administrativ assistent 
Ledningsstöd 
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Dokumentnamn 

Förslag till beslut  
Datum Diarienummer

2021-03-09 KS 2021/26

Val av ersättare i föreningen Strömsbergs Industriminne 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till ny ersättare i föreningen Strömsbergs Industriminne under perioden 
24 mars 2021 till och med 31 december 2022 välja Xxx Xxx (S).  

Sammanfattning av ärendet 
Erica Aspgren Wallin (S) har den 10 februari lämnat in en begäran om 
entledigade från sitt uppdrag som ersättare i föreningen Strömsbergs 
Industriminne. Kommunstyrelsen har godkänt begäran, § 44/2021.  

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut
 Nominering från gruppledare
 Begäran om entledigande

Beslutet skickas till 
 Berörda ledamöter
 Administrativ assistent Ledningsstöd
 Föreningen Strömsbergs Industriminne
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande  
Datum Diarienummer

2021-03-15 KS 2021/163

Förordnande av ledamöter avseende icke delegeringsbara 
beslut enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 
och Lagen om vård av unga (LVU) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att förordna nedanstående ledamöter i kommunstyrelsen, att fatta beslut på 
kommunstyrelsens vägnar enligt 6 §, 6 a §, 9 §, 11 § 1 och 2 st, 14 § 2 st 1 
och 2 p, 27 § 2 st, 43 § 2 st LVU (Lagen om vård av unga) och 13 § LVM 
(Lagen om vård av missbrukare),  

Viktoria Söderling (S) 
Fia Karlsson (S) 
Åsa Sikberg (M) 
Linda Friberg (S) 
Alexander Karlsson (V) 
Joachim Stormwall (MP) 
Emma Lokander (M) 
Alfred Mujambere (L) 
Lotta Carlberg (C), samt 

att tidigare beslut fattat av kommunstyrelsen § 22/2021 upphör att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialtjänstlagens begränsningar (10:4-6 SoL) innebär att i vissa frågor får 
beslut fattas endast av utskott och i vissa frågor av kommunstyrelsen i sin 
helhet. I 10 kap. 4 och 5 §§ SoL finns bestämmelser om vilka beslut som 
inte är möjliga att delegera till andra än utskott samt beslut som inte är 
delegerbara. I 10 kap. 6 § SoL regleras den kompletterande 
beslutanderätten som innebär att kommunstyrelsens ordförande enligt lag 
har rätt att fatta beslut i angivna frågor när kommunstyrelsens eller 
utskottets beslut inte kan avvaktas. Det är i dessa fall inte fråga om 
beslutad delegering utan beslutanderätten följer direkt genom lag.  
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Kommunstyrelsen kan även förordna kompletterande beslutanderätt till 
annan ledamot. Ledamöter som förordnats ska vara namngivna.  

Även enligt 6 kap. 39 § kommunallagen får kommunstyrelsen uppdra åt 
ordföranden eller annan ledamot att besluta i ärenden som är så brådskande 
att kommunstyrelsens beslut inte kan avvaktas.  

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till 
 Sekretariatet

I tjänsten 

Annika Höök 
Utskottssekreterare 
Ledningsstöd  
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande  
Datum Diarienummer

2021-03-16 KS 2021/991

Skrivelse från Tierps kommunfastigheter ABs styrelse till 
kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen hemställer till kommunfullmäktige besluta 

att avslå yrkanden från TKAB såsom de är formulerade, samt 

att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige 
med förslag till ändrade ägardirektiv avseende avkastningskravet. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 februari 2018 beslutades 
det om nya ägardirektiv för TKAB. Ägardirektiven har i samband med 
budget för 2020 och 2021 uppdaterats. I december 2020 antogs dessa 
ägardirektiv vid en extra bolagsstämma. I samband med budgetarbetet 
inom TKAB ansågs det att man inte kunde leva upp till ägardirektivets 
§13:

13 § Tierps kommunfastigheter AB bedriva sin verksamhet på ett sätt som 
medger att ägaren, med hänsyn tagen till risk, erhåller en avkastning som med 
en (1) procent överstiger bolagets genomsnittliga räntekostnader. 
Avkastningskravet är långsiktigt och behöver inte uppnås varje år. 

Att inte leva upp till avkastningskravet under ett år möter enligt ovan inget 
hinder. 

Beslutsmotivering  
Vid en omvärldsbevakning har det framkommit att ägardirektivets § 13 
verkar vara högt ställda krav. Därför bör en översyn av avkastningskravet 
ske. För de fall det är en faktisk omständighet att avkastningskravet inte 
kommer att uppnås så är detta något som bolaget inte kan/behöver begära 
tillåtelse för. I ägardirektiven finns heller ingen direkt följd kopplad till om 
avkastningskravet inte uppnås så någon rättsverkan skulle ett beslut som det 
som yrkats inte heller ha. 

Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Inkommen skrivelse från TKABs styrelse: Ärende till Tierps

kommunfullmäktige

Beslutet skickas till 
 TKABs styrelse
 VD TKAB
 Ekonomichef TKAB
 Kommundirektör
 Ekonomichef Tierps kommun

I tjänsten 

Randi Graungaard 
Kommundirektör 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2021-03-09 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 

§ 22
Dnr 2021/152 

Upphävande av regler för hantering av överskott 

Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta    

att ”Regler för hantering av överskott i Tierps kommun, § 40/2008” ska 
upphöra att gälla.  

Sammanfattning av ärendet 
Det är viktigt att styrdokument är relevanta och fyller en funktion i 
tillämpning av regler eller är vägledande då beslut ska fattas. Efterhand kan 
vissa dokument spela ut sin roll på grund av omvärldsförändringar. Den 
bedömningen har gjorts angående regelverket för hantering av överskott i 
Tierps kommun som föreslås upphävas. Detta regelverk har sedan det 
beslutades om 2008 använts vid ytterst få tillfällen inom kommunen vilket 
visar på att syftet från början, att verka som ett incitament till 
återhållsamhet, inte har uppnåtts. Ett viktigare instrument numera är det 
arbetet med rättvisande prognoser som har inletts under 2020 och som har 
gett god effekt. Det ger verksamheterna kontroll över situationen och även 
möjlighet att planera. Dessutom behöver kommunstyrelsen, utifrån den 
ekonomiska situation som kommuner kommer att ha under den närmaste 
framtiden, kunna omprioritera eventuella överskjutande medel beroende på 
olika verksamheters utfall och problemställningar.   

Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga särskilda konsekvenser.  

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Regler för hantering av överskott

Beslutet skickas till 
 Ekonomienheten
 Ekonomichef
 Chef för Kvalitet och strategisk utveckling
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande  
Datum Diarienummer

2021-02-01 KS 2021/152

Upphävande av regler för hantering av överskott 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta    

att ”Regler för hantering av överskott i Tierps kommun, § 40/2008” ska 
upphöra att gälla.  

Sammanfattning av ärendet 
Det är viktigt att styrdokument är relevanta och fyller en funktion i 
tillämpning av regler eller är vägledande då beslut ska fattas. Efterhand kan 
vissa dokument spela ut sin roll på grund av omvärldsförändringar. Den 
bedömningen har gjorts angående regelverket för hantering av överskott i 
Tierps kommun som föreslås upphävas. Detta regelverk har sedan det 
beslutades om 2008 använts vid ytterst få tillfällen inom kommunen vilket 
visar på att syftet från början, att verka som ett incitament till 
återhållsamhet, inte har uppnåtts. Ett viktigare instrument numera är det 
arbetet med rättvisande prognoser som har inletts under 2020 och som har 
gett god effekt. Det ger verksamheterna kontroll över situationen och även 
möjlighet att planera. Dessutom behöver kommunstyrelsen, utifrån den 
ekonomiska situation som kommuner kommer att ha under den närmaste 
framtiden, kunna omprioritera eventuella överskjutande medel beroende på 
olika verksamheters utfall och problemställningar.   

Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga särskilda konsekvenser.  

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Regler för hantering av överskott

Beslutet skickas till 
 Ekonomienheten
 Ekonomichef
 Chef för Kvalitet och strategisk utveckling
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I tjänsten 

Veikko Niemi  
Ekonomichef 
Ekonomienheten 
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Regler 

Hantering av överskott 

i 

Tierps kommun 

Fastställt av kommunfullmäktige § 129/2008 

Tierps kommun   815 80 Tierp   Telefon: 0293-180 00  www.tierp.se
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Regler för överskottshantering 

Det kommunala balanskravet och i de ekonomiska styrreglerna fastställda finansiella 
målen medför bl.a. att kommunen inte får redovisa ett negativt resultat och utgör där-
med en yttre restriktion för hantering av överskott. Den övergripande principen för han-
tering av överskott är m.a.o. att kommunens totala ekonomi inte får äventyras. 

Förutsättningen för att t.ex. en enhet (enligt kommunstyrelsens budgetfördelningsmo-
dell) skall få ett överskott reglerat är att hela verksamheten som enheten tillhör t.ex. 
grundskola, funktionshindradeomsorg, gemensam service etc. uppvisar ett positivt re-
sultat. 

Hanteringen av överskott skall inte påverka resultatet i bokslutet utan kommunens/ 
verksamhetens resultat påverkas i budgeten kommande år. 
En överföring av överskott till nästa år får ej heller fungera nivåhöjande när det gäller 
kommande budgetramar. 

Överföring av överskott mellan åren 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta om balansering av överskott per verk-
samhet/enhet i samband med bokslutet och efter förslag från ledningsgruppen. 

Det överskott som verksamheten uppvisar i bokslutet, förutsatt att kriterierna för över-
skott är uppfyllda, får till maximalt 70% överföras till nästkommande budgetår. 

Verksamheten skall till bokslutet upprätta en särskild handling till kommunstyrelsens 
arbetsutskott med motivering till det uppkomna överskottet under förutsättning att man 
vill balansera överskottet över årsskiftet. 

Verksamheten skall dessutom redogöra för hur man tänker disponera överskottet. 

Restriktioner för resultatreglering av överskott 
Överskott beroende på följande faktorer får inte föras med till nästa år: 

 Budgettekniskt fel eller extraordinär händelse som inte kunde beaktas i förväg.
 Budgeterad men inte verkställd eller för sent igångsatt verksamhet inom driftbud- 
 geten.

 Budgeterat anslag av engångskaraktär som inte kommit tillstånd under budgetåret.
 Verksamheten bedrivs med annan inriktning och omfattning än den var budgeterad

för.

Disponering av överskott 
Om kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att en verksamhet får disponera sitt över-
skott är det viktigt att överskottet används till insatser som främjar verksamheten. Det 
får inte användas till bestående kostnadshöjande insatser. Överskottet får endast använ-
das till; 

 Täcka befarat kommande underskott.
 Utvecklingsinsatser för verksamheten (inte investeringar).
 Kompetenshöjande insatser för personalen.
 Uppmuntrande personalsociala aktiviteter.
 Tillfälliga kvalitetssatsningar i verksamheten.
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 Engångsersättningar/bonus till personal för att premiera goda insatser.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2021-03-09 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 

§ 23
Dnr 2021/229 

Revidering av Arbetsordning för kommunfullmäktige och 
beredningar  

Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 

att fastställa revideringar i Arbetsordning för kommunfullmäktige och 
beredningar i enlighet med föreliggande förslag, samt 

att Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar fastställd av 
Kommunfullmäktige § 28/2020 2020-05-12 därmed upphör att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Enheten Ledningsstöd har gått igenom arbetsordningen och reviderat vissa 
delar utefter nya arbetssätt och rutiner.  

Bland annat har en revidering gjorts för att möjliggöra för 
kommunfullmäktige att sammanträda i både A-salen och Humlesalen. En 
annan större förändring är att arbetsordningen nu är uppdaterad efter 
rutinerna kring användningen av Quickchannel.  

Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar- med

kommentarer
 Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar
 Beslut kommunfullmäktiges presidium § 2/2020

Beslutet skickas till 
 Sekretariatet

427



1 (2) 

Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande  
Datum Diarienummer

2021-02-17 KS 2021/229

Revidering av Arbetsordning för kommunfullmäktige och 
beredningar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 

att fastställa revideringar i Arbetsordning för kommunfullmäktige och 
beredningar i enlighet med föreliggande förslag, samt 

att Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar fastställd av 
Kommunfullmäktige § 28/2020 2020-05-12 därmed upphör att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Enheten Ledningsstöd har gått igenom arbetsordningen och reviderat vissa 
delar utefter nya arbetssätt och rutiner.  

Bland annat har en revidering gjorts för att möjliggöra för 
kommunfullmäktige att sammanträda i både A-salen och Humlesalen. En 
annan större förändring är att arbetsordningen nu är uppdaterad efter 
rutinerna kring användningen av Quickchannel.  

Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar- med

kommentarer
 Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar
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A. Kommunfullmäktige

Antalet ledamöter 
1 § Fullmäktige har 49 ledamöter och 30 ersättare. 

Presidium 
2 § Det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer 

fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre 
vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val av 
presidium ska förrättas på ett sammanträde som hålls före utgången av 
december månad. 

Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för presidiets uppdrag. 

Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 

Ålderspresident/interimsordförande 
3 § Till dess att valet av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den 

som har varit ledamot i fullmäktige längst tid - ålderspresidenten. 

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den 
äldste av dem vara ålderspresident. 

Fyllnadsval till presidiet 
4 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller 

från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan 
ledamot för resten av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om samtliga 
i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget fullgör ålderspresidenten 
ordförandens uppgifter. 

Upphörande av uppdraget 
5 § Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar 

upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde. Om inte fullmäktige, 
efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under 
återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla 
skälen för att uppdraget ska bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den 
hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansökan lämnas 
in till kommunens sekretariat. 
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Tid för sammanträdena 
6 § Fullmäktige håller ordinarie sammanträde på dag och tid som fullmäktige 

bestämmer. Fullmäktige beslutar senast vid årets sista sammanträde dag och 
tid för fullmäktiges sammanträden under nästkommande år. 

Det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det 
nyvalda fullmäktige första gången i oktober. Ålderspresidenten bestämmer 
dag och tid för det första sammanträdet efter samråd med kommunstyrelsens 
presidium. 

Extra sammanträde 
7 § Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter 

samråd med vice ordförandena. 

Sammanträde ska också hållas om kommunstyrelsen eller minst en tredjedel 
av fullmäktiges ledamöter begär det. 

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligt hos ordföranden 
och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade 
på det extra sammanträdet. 

Ändringar av dag och/eller tid för sammanträde 
8 § Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice 

ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 
sammanträdet. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen 
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast 
underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska 
snarast tillkännages på kommunens anslagstavla. 

Plats för sammanträde 
9 § Kommunfullmäktige sammanträder i Tierp i lokal som ordförande bestämmer. 

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan 
plats för enskilda sammanträden. 

Deltagande på distans 
10 §  Fullmäktige och dess beredningar får, om det finns särskilda skäl, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Ordförande avgör om det finns särskilda skäl. 
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. 
Möjligheten att delta på distans ska tillämpas restriktivt. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 10 dagar före sammanträdet ansöka 
om det till kommunens sekretariat. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
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Tillkännagivande av sammanträdena 
11  §  Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med 

fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges 
sammanträden ska tillkännages på kommunens anslagstavla minst en vecka 
före sammanträdesdagen. 

Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före 
sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet och rubrikerna på de ärenden som ska behandlas. Kallelsen 
skickas via e-post. 

I 5 kap. 14 och 15 §§ kommunallagen finns undantagsbestämmelser för 
brådskande ärenden. 

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 
12 § Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 

sammanträdesdagen ska ordföranden kl. 22.00 ställa frågan till fullmäktige 
om tiden för sammanträdet ska förlängas. 

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt 
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett 
sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska 
fortsätta. Nästföljande vardag bör vara förstahandsalternativ för en sådan 
fortsättning. 

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden 
ett tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. 

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något 
tillkännagivande inte utfärdas. I ett sådant fall underrättar ordföranden de 
ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts 
om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. 

Ärenden och handlingar till sammanträde 
13 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena, när 

fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag. 
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14 § Kommunstyrelsens och fullmäktigeberedningars förslag till beslut eller 
yttranden i de ärenden som tagits in i tillkännagivandet ska skickas till varje 
ledamot och ersättare före sammanträdet. 

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga och kompletterande 
handlingar i ett ärende ska skickas till ledamöter och ersättare före 
sammanträdet. 

Handlingar skickas elektroniskt till ledamöter och ersättare. 

Handlingarna i varje ärende finns tillgängliga för allmänheten på 
kommunens hemsida i den utsträckning det inte möter hinder på 
grund av lag eller annan författning.  

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare 
15 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av 

ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till sin gruppledare eller till den 
gruppen utser, som har att kalla in ersättare. 

16 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller 
hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående 
sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står 
i tur att tjänstgöra. 

Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin 
tjänstgöring under pågående sammanträde. 

17 § Det som sagts om ledamot i 15 och 16 §§ gäller också för ersättare, som 
kallats till tjänstgöring. 

18 § Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger 
särskilda skäl bör inträde ske under pågående handläggning av ett ärende. 

Närvaroregistrering 
19 § Närvaroregistrering sker vid sammanträdets början och avslutas med 

klubbslag. Närvaroregistrering sker även vid början av varje ny 
sammanträdesdag och när ordföranden anser att det behövs.  

En ledamot eller ersättare som infinner sig efter närvaroregistreringen 
eller som lämnar sammanträdet ska skriftligen anmäla detta till 
sekreteraren. 
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Protokollsjusterare 
20 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet. 

Sedan närvaroregistreringen har skett enligt 19 §, väljer fullmäktige två 
ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från 
sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid 
röstsammanräkningar vid slutna omröstningar. 

Turordning för handläggning av ärendena 
21 § Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i 

tillkännagivandet. Fullmäktige kan besluta om ändrad turordning för ett eller 
flera ärenden. Ordföranden bestämmer i inledningen av sammanträdet när 
under sammanträdet ett ärende som inte finns med i tillkännagivandet ska 
behandlas. 

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett 
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet. 

Yttranderätt vid sammanträdena 
22 § Ledamöter och ersättare i fullmäktige har rätt att yttra sig på 

kommunfullmäktiges sammanträden. Ersättare som inte tjänstgör har inte 
rätt att framställa yrkanden eller få sin mening antecknad i protokollet. En 
ersättare som tjänstgör har samma rättigheter som en ledamot i fullmäktige. 

Rätt att delta i överläggningen har också: 

a. ordföranden och vice ordförandena i kommunstyrelsens utskott, i
nämnd eller gemensam nämnd vid behandling av ett ärende där
nämndens verksamhetsområde berörs,

b. ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när
fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt,

c. ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon
annan som besvarar en interpellation eller en fråga när
överläggning hålls med anledning av svaret,

d. styrelsens ordförande eller vice ordförande i sådant kommunalt bolag
som avses i 10 kap. 2-6 §§ kommunallagen när fullmäktige
behandlar ett ärende som berör förhållandena företaget.
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23 § Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige 
behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen. 

Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett 
ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen 
förvaltning. 

Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling 
av revisionsberättelsen. 

24 § Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning 
som det behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnder och 
fullmäktigeberedningar, revisorer samt anställda hos kommunen för att 
lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående 
sakkunniga. 

Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordförande efter samråd med 
vice ordföranden kalla ordföranden och vice ordföranden i den 
gemensamma nämnden och anställda i de samverkande kommunerna för att 
lämna upplysningar till sammanträdena. 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter 
samråd med vice ordförandena, i vilken utsträckning de som har kallats för 
att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under 
överläggningarna. 

25 § Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden. Fullmäktiges 
sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid 
sammanträdena. 

Talarordning och ordningen vid sammanträdena 
26 § Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den 

ordning i vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad. Ett inlägg får 
vara högst fem minuter. 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett 
kort inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare 
anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran 
om att få göra inlägget framställs. 

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig 
efter tillsägelse av ordföranden får ordföranden ta ordet från talaren. I övrigt 
får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande. 

Ordföranden kan visa ut den som uppträder störande och som inte rättar sig 
efter tillsägelse. 

Ordföranden får ajournera eller upplösa sammanträdet om det uppstår 
oordning som ordföranden inte kan avstyra. 
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Yrkanden 
27 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 

ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen 
och kontrollerar att de har uppfattats rätt. 

Ordföranden godkänner beslutsgången med ett klubbslag. Därefter får inte 
något yrkande ändras eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge 
det enhälligt. 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett 
yrkande lämna in det skriftligt. 

Deltagande i beslut 
28 § En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 

ordföranden, innan beslutet fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, 
om fullmäktige fattar det med acklamation. 

Omröstningar 
29 § Vid en öppen omröstning lämnas rösterna med hjälp av en elektronisk 

voteringsanläggning eller efter muntligt upprop. 

Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

När omröstningen har avslutats, bekräftar ordföranden detta med ett 
klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får 
någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny 
omröstning genomföras omedelbart. 

30 § Vid en sluten omröstning ska en valsedel som avlämnas uppta så 
många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 

En valsedel är ogiltig om den 
a. upptar namnet på någon som inte är valbar,
b. upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
c. upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av 
proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag 
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Motioner 
31 § En motion 

a. ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter,
b. får inte ta upp ämnen av olika slag,
c. väcks genom att den lämnas in till kommunens sekretariat eller vid

sammanträde med fullmäktige.

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot 
vid ett sammanträde. 

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har 
beretts färdigt. Redovisningen ska göras en gång på våren och en gång på 
hösten.  

De kommunala bolagens initiativrätt 
32 § Styrelsen i ett sådant kommunalt bolag som avses i 10 kap. 2-6 §§ 

kommunallagen får väcka ärenden i fullmäktige i sådana ärenden som 
företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till. 

Interpellationer 
33 § En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. 

Interpellationen ska lämnas in till kommunens sekretariat senast två 
arbetsdagar före det sammanträdet vid vilken ledamoten avser att ställa den. 

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om 
ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. En ersättare som har 
ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på 
interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid 
sammanträdet eller inte. 

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer 
närmast efter det då interpellationen ställdes. 

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att 
interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i 
tillkännagivandet om sammanträdet. 

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen före 
den sammanträdesdag då svaret ska lämnas. 

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant kommunalt bolag som 
avses i 10 kap. 2-6 §§ kommunallagen, får den ordförande till vilken 
interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i 
företagets styrelse att besvara interpellationen. 

Om den som väckt interpellationen inte är närvarande vid det sammanträde 
som interpellationssvaret lämnas bordläggs ärendet. Bordläggning av denna 
anledning får ske endast vid ett tillfälle. 
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Frågor 
34 § En fråga ska 

a. vara skriftlig och undertecknad av en ledamot.
b. lämnas in till kommunens sekretariat senast två arbetsdagar före det

sammanträdet vid vilket ledamoten avser att ställa den.
c. kunna besvaras utan större beredning. I debatt med anledning av frågan,

får endast den som framställt frågan och den tillfrågade delta.

Det som sägs i 33 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan 
behöver dock inte vara skriftligt. 

En fråga bör besvaras under det sammanträde som den har ställts. 

Allmänhetens frågestund 
35 § Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor vid fullmäktiges 

sammanträden. Under särskilda omständigheter får ordförande 
efter samråd med vice ordförandena bestämma att ställa in 
frågestunden.  

Allmänhetens frågestund ska finnas med i tillkännagivandet av 
sammanträdet. 

Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. 

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur 
frågestunden ska genomföras och kallar de förtroendevalda eller anställda 
som behövs för att lämna upplysningar. 

Beredning av ärenden 
36 § Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de 

ärenden som fullmäktige ska behandla ska beredas. 

Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att 
besluta om remiss av sådana ärenden. 

Fullmäktigeberedningarna bereder ärenden och lämnar förslag till 
fullmäktige för ställningstagande. 

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning 
37 § Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 

Beredning av revisorernas budget 
38 § Presidiet bereder revisorernas budget. 
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Valberedning 
39 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en 

valberedning för den löpande mandatperioden. 

Valberedningen består av fem ledamöter och lika många ersättare. 

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande 
och en vice ordförande och en andre vice ordförande för den tid som de 
har valts att vara ledamöter. 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige 
ska behandla med undantag av valen av valberedning eller fyllnadsval 
som inte är ordförandeval. 

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta ett val utan föregående 
beredning. 

Valberedningen ska ha tillgång till sekreterare och bestämmer själv sina 
arbetsformer. 

Justering av protokoll 
40 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett 
sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som 
redovisar de delar av förhandlingarna som respektive ordförande har lett. 

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan justering. 

Reservation 
41 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 

motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen 
ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för 
justeringen av protokollet. 

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet 
som reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske 
och senast under den sammanträdesdag beslutet fattades. 
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Expediering och publicering 
42 § Utdrag ur protokollet ska skickas till de nämnder, andra organ och personer 

som berörs av besluten i protokollet. 

Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska alltid få del av hela 
protokollet. 

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges 
skrivelser och övriga handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte 
fullmäktige beslutar annat. 

Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet 
med vad som föreskrivs i 8 kap. 12 § kommunallagen. Härutöver ska hela 
protokollet publiceras på kommunens anslagstavla i den utsträckning hinder 
inte möter på grund av lag eller annan författning. 

Allmänpolitisk debatt 
43 § Innehåll: 

Ett sammanträde per halvår ska inledas med en allmänpolitisk debatt, 
varav det ena ska vara vid budgetsammanträdet. Presidiet avgör vid vilket 
sammanträdet den andra debatten ska ske samt ämnet för densamma.   

Former:  
Information om ämnet för kommande allmänpolitisk debatt kommer att 
ges av presidiet sammanträdet före. Meddelande om debatten skickas till 
fullmäktiges ledamöter samtidigt med kungörelsen.  

Debatten inleds av kommunstyrelsens ordförande i högst tio minuter. 
Gruppledarnas första inlägg får vara högst 10 minuter. Sedan har varje 
ledamot och ersättare rätt till ett anförande om högst 5 minuter. Repliker 
vid dessa debatter är högst två minuter långa. 
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B. Fullmäktigeberedningar

Allmänt om beredningar och deras uppdrag 

44 § Fullmäktige har en fast beredning, Demokratiberedningen. Därutöver får 
fullmäktige tillsätta en eller flera tillfälliga beredningar för beredning av 
vissa ärenden eller behandling av en viss fråga. Närmare instruktioner 
för tillsättandet av, arbetet i och utvärderingen av tillfälliga beredningar 
finns i styrdokumentet Vägledning för tillsättning av, arbete i och 
utvärdering av tillfälliga fullmäktigeberedningar. 

En fullmäktigeberedning bereder de ärenden som fullmäktige beslutar att 
överlämna till beredningen. 

Fullmäktigeberedningarna har ingen självständig beslutanderätt. Dessa utgör 
således endast beredningsorgan till kommunfullmäktige. 

Fullmäktigeberedningarna får väcka ärenden i fullmäktige inom sitt 
uppgiftsområde. 

En fullmäktigeberedning ska följa den verksamhet inom kommunen som hör 
till fullmäktigeberedningens uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de 
framställningar som fullmäktigeberedningen finner påkallade. 

45 § Demokratiberedningens uppdrag är att 
a) samordna det övergripande demokratiarbetet,

b) verka för förbättrad representativitet, integration och mångfald, och

c) utveckla dialogen med medborgarna.

Återrapportering av beredningens uppdrag 
46 § Kommunfullmäktiges presidium har kontroll- och uppsiktsplikt över 

beredningarna. Beredningarna ska kontinuerligt och regelbundet 
avrapportera beredningsarbetets utveckling till kommunfullmäktiges 
presidium. Kommunfullmäktiges presidium har tillika ett ansvar att hålla sig 
informerad om arbetet och utvecklingen i beredningarna. 
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Arbetsformer 
47 § En fullmäktigeberedning bestämmer själv inom ramen för fullmäktiges 

beslut sina egna arbetsformer och arbetssätt. En tillfällig berednings 
arbetsformer och arbetssätt ska ha utgångspunkt i styrdokumentet 
Vägledning för tillsättning av, arbete i och utvärdering av tillfälliga 
fullmäktigeberedningar. 

För fullmäktigeberedningar ska i tillämpliga delar gälla vad som i 
kommunallagen är föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för 
sammanträden, beslutsförhet och protokoll. 

Närvarorätt 

48 § Fullmäktiges och kommunstyrelsens presidier har närvarorätt i beredningar. 

Val av ledamöter och ersättare 
49 § Demokratiberedningens mandatperiod sammanfaller med fullmäktiges 

mandatperiod. Val av ledamöter och ersättare till demokratiberedningen 
förrättas på det sammanträde vid vilket fullmäktige väljer styrelsen och 
övriga nämnder. 

Till demokratiberedningen utses ledamöter med en representant från varje 
parti som finns representerat i fullmäktige. Förutom dessa ledamöter 
tillkommer fullmäktiges ordförande som också är beredningens ordförande. 
Fullmäktige utser bland beredningens ledamöter en vice ordförande. 
Fullmäktiges 2:e vice ordförande är ersättare i demokratiberedningen. 

50 § Vid tillsättandet av en tillfällig beredning bestämmer fullmäktige antalet 
ledamöter och ersättare i beredningen samt mandattiden för denna. 

Kommunfullmäktige tar ställning till om beredningen ska bestå av enbart 
ledamöter ur kommunfullmäktige eller om även andra bör ingå i 
beredningen som ledamöter. Efter nominering av de partier som är 
representerade i fullmäktige kan andra kandidater väljas till ledamöter och 
ersättare i en fullmäktigeberedning. 

Bland ledamöterna väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande 
för den tid som de har valts till ledamöter. 

Antalet insynsplatser ska vara tillräckligt för att alla partier i fullmäktige ska 
vara representerade. 
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Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare 
51 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av 

ett sammanträde, ska anmäla detta till beredningens sekreterare. En ersättare 
ska tjänstgöra i ledamotens ställe enligt kommunfullmäktiges bestämda 
ordning. 

Ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra, även om en ersättare trätt in i ledamotens ställe. 

Ersättare som påbörjat tjänstgöring har alltid företräde oberoende av 
turordningen. 

Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger 
särskilda skäl för det bör inträde ske under pågående handläggning av ett 
ärende. 

Ersättare för ordförande 
52 § Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i sammanträde, helt 

eller delvis, ska den ledamot som tjänstgjort längsta tiden i beredningen 
fullgöra ordförandes uppgifter. 

Om varken ordförande eller vice ordförande på grund av sjukdom eller 
andra skäl inte kan fullgöra sina uppgifter under en längre tid får 
fullmäktigeberedningen utse annan ledamot att fullgöra deras uppgifter. 

Ersättare för ordförande fullgör dennes samtliga uppgifter. 

Sammanträden 
53 § Fullmäktigeberedningarna sammanträder på dag och tid som beredningen 

bestämmer. 

Vid öppna sammanträden kan medborgare och organisationer ges möjlighet 
att diskutera ärenden, framföra synpunkter samt ställa frågor till 
beredningen. Ordförande bestämmer om sådan rätt ska medges. 

Öppna sammanträden ska förläggas på ett sådant sätt vad avser tid, plats och 
sammanträdeslokal, att det underlättar för medborgare och andra att delta 
vid sammanträdet. 

Fullmäktiges beredningar får om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter deltagande på distans i enlighet med 10 § i denna arbetsordning. 
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Tillkännagivande av sammanträdena 
54 § Ordföranden ansvarar för att skriftlig kallelse till sammanträdena utfärdas. 

Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de 
ärenden som ska behandlas. Kallelsen ska också innehålla information om 
sammanträdet är öppet för allmänheten eller inte. 

Kallelse till sammanträde ska skickas till ledamöter, ersättare och den som 
har insynsplats minst en vecka före sammanträdesdagen. Kallelsen bör 
åtföljas av föredragningslista och därtill hörande handlingar enligt 
ordförandens bedömning. Kallelsen skickas via e-post. 

En berednings sammanträde ska tillkännages på kommunens anslagstavla 
minst en vecka före sammanträdesdagen. 

I 5 kap. 14 och 15 §§ kommunallagen finns undantagsbestämmelser för 
brådskande ärenden. 

Extra sammanträde 
55 § Extra sammanträde får hållas när beredningens ordförande anser att det 

behövs. 

Justering av protokoll och tillkännagivande av protokolljustering 
56 § Protokollet ska justeras av ordföranden och en ledamot. 

Tillkännagivande av justering av beredningens protokoll ska göras i enlighet 
med vad som föreskrivs i 8 kap. 12 § Kommunallagen. Härutöver ska hela 
protokollet publiceras på kommunens anslagstavla i den utsträckning hinder 
inte möter på grund av lag eller annan författning. 

Beredningens justerade protokoll ska delges kommunfullmäktige. 

Administrativt och sakkunnigt stöd 
57 § En fullmäktigeberedning ska ha tillgång till sekreterare och resurser i övrigt 

för att kunna fullgöra sina uppgifter. 

En fullmäktigeberedning får tillkalla projektgrupp för viss fråga eller visst 
ärende med representanter från andra beredningar, organisationer och 
medborgare. 

En fullmäktigeberedning får från kommunens politiska organ och anställda 
begära in de upplysningar och de yttranden som behövs för att 
fullmäktigeberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 
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A. Kommunfullmäktige

Antalet ledamöter 
1 § Fullmäktige har 49 ledamöter och 30 ersättare. 

Presidium 
2 § Det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer 

fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre 
vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val av 
presidium ska förrättas på ett sammanträde som hålls före utgången av 
december månad. 

Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för presidiets uppdrag. 

Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 

Ålderspresident/interimsordförande 
3 § Till dess att valet av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den 

som har varit ledamot i fullmäktige längst tid - ålderspresidenten. 

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den 
äldste av dem vara ålderspresident. 

Fyllnadsval till presidiet 
4 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller 

från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan 
ledamot för resten av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om samtliga 
i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget fullgör ålderspresidenten 
ordförandens uppgifter. 

Upphörande av uppdraget 
5 § Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar 

upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde. Om inte fullmäktige, 
efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under 
återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla 
skälen för att uppdraget ska bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den 
hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansökan lämnas 
in till kommunens sekretariat. 
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Tid för sammanträdena 
6 § Fullmäktige håller ordinarie sammanträde på dag och tid som fullmäktige 

bestämmer. Fullmäktige beslutar senast vid årets sista sammanträde dag och 
tid för fullmäktiges sammanträden under nästkommande år. 

Det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det 
nyvalda fullmäktige första gången i oktober. Ålderspresidenten bestämmer 
dag och tid för det första sammanträdet efter samråd med kommunstyrelsens 
presidium. 

Extra sammanträde 
7 § Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter 

samråd med vice ordförandena. 

Sammanträde ska också hållas om kommunstyrelsen eller minst en tredjedel 
av fullmäktiges ledamöter begär det. 

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligt hos ordföranden 
och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade 
på det extra sammanträdet. 

Ändringar av dag och/eller tid för sammanträde 
8 § Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice 

ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 
sammanträdet. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen 
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast 
underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska 
snarast tillkännages på kommunens anslagstavla. 

Plats för sammanträde 
9 § Kommunfullmäktige sammanträder i Tierp i lokal som ordförande bestämmer. 

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan 
plats för enskilda sammanträden. 

Deltagande på distans 
10 §  Fullmäktige och dess beredningar får, om det finns särskilda skäl, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Ordförande avgör om det finns särskilda skäl. 
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. 
Möjligheten att delta på distans ska tillämpas restriktivt. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 10 dagar före sammanträdet ansöka 
om det till kommunens sekretariat. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Kommentar [EH1]:  Öppnar upp för att sammanträda i 
Humlesalen och A-salen.  
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Tillkännagivande av sammanträdena 
11  §  Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med 

fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges 
sammanträden ska tillkännages på kommunens anslagstavla minst en vecka 
före sammanträdesdagen. 

Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före 
sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet och rubrikerna på de ärenden som ska behandlas. Kallelsen 
skickas via e-post. 

I 5 kap. 14 och 15 §§ kommunallagen finns undantagsbestämmelser för 
brådskande ärenden. 

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 
12 § Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 

sammanträdesdagen ska ordföranden kl. 22.00 ställa frågan till fullmäktige 
om tiden för sammanträdet ska förlängas. 

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt 
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett 
sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska 
fortsätta. Nästföljande vardag bör vara förstahandsalternativ för en sådan 
fortsättning. 

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden 
ett tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. 

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något 
tillkännagivande inte utfärdas. I ett sådant fall underrättar ordföranden de 
ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts 
om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. 

Ärenden och handlingar till sammanträde 
13 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena, när 

fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag. 
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14 § Kommunstyrelsens och fullmäktigeberedningars förslag till beslut eller 
yttranden i de ärenden som tagits in i tillkännagivandet ska skickas till varje 
ledamot och ersättare före sammanträdet. 

 
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga och kompletterande 
handlingar i ett ärende ska skickas till ledamöter och ersättare före 
sammanträdet. 

 
Handlingar skickas elektroniskt till ledamöter och ersättare. 

 
Handlingarna i varje ärende finns tillgängliga för allmänheten på 
kommunens hemsida i den utsträckning det inte möter hinder på 
grund av lag eller annan författning.  

 
Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare 
15 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av 

ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till sin gruppledare eller till den 
gruppen utser, som har att kalla in ersättare. 
 

16 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller 
hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående 
sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står 
i tur att tjänstgöra. 

 
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin 
tjänstgöring under pågående sammanträde. 

 
17 § Det som sagts om ledamot i 15 och 16 §§ gäller också för ersättare, som 

kallats till tjänstgöring. 
 

18 § Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger 
särskilda skäl bör inträde ske under pågående handläggning av ett ärende. 

 

Närvaroregistrering 
19 § Närvaroregistrering sker vid sammanträdets början och avslutas med 

klubbslag. Närvaroregistrering sker även vid början av varje ny 
sammanträdesdag och när ordföranden anser att det behövs.  
 
En ledamot eller ersättare som infinner sig efter närvaroregistreringen 
eller som lämnar sammanträdet ska skriftligen anmäla detta till 
sekreteraren. 

  

Kommentar [EH2]:  Tydliggör varför inte alla handlingar 
publiceras.  

Kommentar [EH3]:  Närvaroregistrering istället för upprop 
då vi nu använder oss av Quickchannel.  

Kommentar [EH4]:  Reviderat så att det överensstämmer 
med hanteringen i Quickchannel.  
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Protokollsjusterare 
20 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet. 

Sedan närvaroregistreringen har skett enligt 19 §, väljer fullmäktige två 
ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från 
sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid 
röstsammanräkningar vid slutna omröstningar. 

Turordning för handläggning av ärendena 
21 § Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i 

tillkännagivandet. Fullmäktige kan besluta om ändrad turordning för ett eller 
flera ärenden. Ordföranden bestämmer i inledningen av sammanträdet när 
under sammanträdet ett ärende som inte finns med i tillkännagivandet ska 
behandlas. 

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett 
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet. 

Yttranderätt vid sammanträdena 
22 § Ledamöter och ersättare i fullmäktige har rätt att yttra sig på 

kommunfullmäktiges sammanträden. Ersättare som inte tjänstgör har inte 
rätt att framställa yrkanden eller få sin mening antecknad i protokollet. En 
ersättare som tjänstgör har samma rättigheter som en ledamot i fullmäktige. 

Rätt att delta i överläggningen har också: 

a. ordföranden och vice ordförandena i kommunstyrelsens utskott, i 
nämnd eller gemensam nämnd vid behandling av ett ärende där
nämndens verksamhetsområde berörs,

b. ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när
fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt,

c. ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon
annan som besvarar en interpellation eller en fråga när
överläggning hålls med anledning av svaret,

d. styrelsens ordförande eller vice ordförande i sådant kommunalt bolag
som avses i 10 kap. 2-6 §§ kommunallagen när fullmäktige
behandlar ett ärende som berör förhållandena företaget.

Kommentar [EH5]:  Ändrat från upprop till
närvaroregistrering.  

Kommentar [EH6]:  Läggs till då sekreteraren sköter 
röstsammanräkningen i Quickchannel vid öppna 
omröstningar. 
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23 § Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige 
behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen. 

Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett 
ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen 
förvaltning. 

Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling 
av revisionsberättelsen. 

24 § Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning 
som det behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnder och 
fullmäktigeberedningar, revisorer samt anställda hos kommunen för att 
lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående 
sakkunniga. 

Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordförande efter samråd med 
vice ordföranden kalla ordföranden och vice ordföranden i den 
gemensamma nämnden och anställda i de samverkande kommunerna för att 
lämna upplysningar till sammanträdena. 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter 
samråd med vice ordförandena, i vilken utsträckning de som har kallats för 
att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under 
överläggningarna. 

25 § Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden. Fullmäktiges 
sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid 
sammanträdena. 

Talarordning och ordningen vid sammanträdena 
26 § Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den 

ordning i vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad. Ett inlägg får 
vara högst fem minuter. 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett 
kort inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare 
anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran 
om att få göra inlägget framställs. 

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig 
efter tillsägelse av ordföranden får ordföranden ta ordet från talaren. I övrigt 
får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande. 

Ordföranden kan visa ut den som uppträder störande och som inte rättar sig 
efter tillsägelse. 

Ordföranden får ajournera eller upplösa sammanträdet om det uppstår 
oordning som ordföranden inte kan avstyra. 
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Yrkanden 
27 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 

ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen 
och kontrollerar att de har uppfattats rätt. 

Ordföranden godkänner beslutsgången med ett klubbslag. Därefter får inte 
något yrkande ändras eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge 
det enhälligt. 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett 
yrkande lämna in det skriftligt. 

Deltagande i beslut 
28 § En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 

ordföranden, innan beslutet fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, 
om fullmäktige fattar det med acklamation. 

Omröstningar 
29 § Vid en öppen omröstning lämnas rösterna med hjälp av en elektronisk 

voteringsanläggning eller efter muntligt upprop. 

Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

När omröstningen har avslutats, bekräftar ordföranden detta med ett 
klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får 
någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny 
omröstning genomföras omedelbart. 

30 § Vid en sluten omröstning ska en valsedel som avlämnas uppta så 
många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 

En valsedel är ogiltig om den 
a. upptar namnet på någon som inte är valbar,
b. upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
c. upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av 
proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag 

Kommentar [EH7]:  Revideras så att det överensstämmer
med hanteringen i Quickchannel.  

Kommentar [EH8]:  Meningen är omformulerad för att 
tydliggöra att det gäller slutna omröstningar.  
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Motioner 
31 § En motion 

a. ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter,
b. får inte ta upp ämnen av olika slag,
c. väcks genom att den lämnas in till kommunens sekretariat eller vid

sammanträde med fullmäktige.

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot 
vid ett sammanträde. 

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har 
beretts färdigt. Redovisningen ska göras en gång på våren och en gång på 
hösten. 

De kommunala bolagens initiativrätt 
32 § Styrelsen i ett sådant kommunalt bolag som avses i 10 kap. 2-6 §§

kommunallagen får väcka ärenden i fullmäktige i sådana ärenden som 
företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till. 

Interpellationer 
33 § En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. 

Interpellationen ska lämnas in till kommunens sekretariat senast två 
arbetsdagar före det sammanträdet vid vilken ledamoten avser att ställa den. 

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om 
ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. En ersättare som har 
ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på 
interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid 
sammanträdet eller inte. 

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer 
närmast efter det då interpellationen ställdes. 

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att 
interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i 
tillkännagivandet om sammanträdet. 

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen före 
den sammanträdesdag då svaret ska lämnas. 

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant kommunalt bolag som 
avses i 10 kap. 2-6 §§ kommunallagen, får den ordförande till vilken 
interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i 
företagets styrelse att besvara interpellationen. 

Om den som väckt interpellationen inte är närvarande vid det sammanträde 
som interpellationssvaret lämnas bordläggs ärendet. Bordläggning av denna 
anledning får ske endast vid ett tillfälle. 

Kommentar [EH9]:  Ändring till vår och höst istället för
specifika sammanträden för att möjliggöra att redovisningen 
flyttas på grund av till exempel ett inställt sammanträde.  
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Frågor 
34 § En fråga ska 

a. vara skriftlig och undertecknad av en ledamot.
b. lämnas in till kommunens sekretariat senast två arbetsdagar före det

sammanträdet vid vilket ledamoten avser att ställa den.
c. kunna besvaras utan större beredning. I debatt med anledning av frågan,

får endast den som framställt frågan och den tillfrågade delta.

Det som sägs i 33 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan 
behöver dock inte vara skriftligt. 

En fråga bör besvaras under det sammanträde som den har ställts. 

Allmänhetens frågestund 
35 § Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor vid fullmäktiges 

sammanträden. Under särskilda omständigheter får ordförande 
efter samråd med vice ordförandena bestämma att ställa in 
frågestunden. 

Allmänhetens frågestund ska finnas med i tillkännagivandet av 
sammanträdet. 

Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. 

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur 
frågestunden ska genomföras och kallar de förtroendevalda eller anställda 
som behövs för att lämna upplysningar. 

Beredning av ärenden 
36 § Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de 

ärenden som fullmäktige ska behandla ska beredas. 

Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att 
besluta om remiss av sådana ärenden. 

Fullmäktigeberedningarna bereder ärenden och lämnar förslag till 
fullmäktige för ställningstagande. 

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning 
37 § Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 

Beredning av revisorernas budget 
38 § Presidiet bereder revisorernas budget. 

Kommentar [EH10]:  Tydliggör presidiets mandat att 
tillfälligt få ställa in frågestunden under särskilda 
omständigheter. 
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Valberedning 
39 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en 

valberedning för den löpande mandatperioden. 

Valberedningen består av fem ledamöter och lika många ersättare. 

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande 
och en vice ordförande och en andre vice ordförande för den tid som de 
har valts att vara ledamöter. 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige 
ska behandla med undantag av valen av valberedning eller fyllnadsval 
som inte är ordförandeval. 

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta ett val utan föregående 
beredning. 

Valberedningen ska ha tillgång till sekreterare och bestämmer själv sina 
arbetsformer. 

Justering av protokoll 
40 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett 
sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som 
redovisar de delar av förhandlingarna som respektive ordförande har lett. 

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan justering. 

Reservation 
41 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 

motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen 
ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för 
justeringen av protokollet. 

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet 
som reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske 
och senast under den sammanträdesdag beslutet fattades. 

Kommentar [EH11]:  Valberedningen bör ha tillgång till
sekreterare för att protokollföringen ska vara enhetlig med 
övriga beslutsinstansers.  
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Expediering och publicering 
42 § Utdrag ur protokollet ska skickas till de nämnder, andra organ och personer 

som berörs av besluten i protokollet. 

Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska alltid få del av hela 
protokollet. 

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges 
skrivelser och övriga handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte 
fullmäktige beslutar annat. 

Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet 
med vad som föreskrivs i 8 kap. 12 § kommunallagen. Härutöver ska hela 
protokollet publiceras på kommunens anslagstavla i den utsträckning hinder 
inte möter på grund av lag eller annan författning. 

Allmänpolitisk debatt 
43 § Innehåll: 

Ett sammanträde per halvår ska inledas med en allmänpolitisk debatt, 
varav det ena ska vara vid budgetsammanträdet. Presidiet avgör vid vilket 
sammanträdet den andra debatten ska ske samt ämnet för densamma.   

Former: 
Information om ämnet för kommande allmänpolitiska debatt kommer att 
ges av presidiet sammanträdet före. Meddelande om debatten skickas till 
fullmäktiges ledamöter samtidigt med kungörelsen.  

Debatten inleds av kommunstyrelsens ordförande i högst tio minuter. 
Gruppledarnas första inlägg får vara högst 10 minuter. Sedan har varje 
ledamot och ersättare rätt till ett anförande om högst 5 minuter. Repliker 
vid dessa debatter är högst två minuter långa. 

Kommentar [EH12]:  Flyttas från kapitel B
Fullmäktigeberedningar till kapitel A Kommunfullmäktige.  
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B. Fullmäktigeberedningar

Allmänt om beredningar och deras uppdrag 

44 § Fullmäktige har en fast beredning, Demokratiberedningen. Därutöver får 
fullmäktige tillsätta en eller flera tillfälliga beredningar för beredning av 
vissa ärenden eller behandling av en viss fråga. Närmare instruktioner 
för tillsättandet av, arbetet i och utvärderingen av tillfälliga beredningar 
finns i styrdokumentet Vägledning för tillsättning av, arbete i och 
utvärdering av tillfälliga fullmäktigeberedningar. 

En fullmäktigeberedning bereder de ärenden som fullmäktige beslutar att 
överlämna till beredningen. 

Fullmäktigeberedningarna har ingen självständig beslutanderätt. Dessa utgör 
således endast beredningsorgan till kommunfullmäktige. 

Fullmäktigeberedningarna får väcka ärenden i fullmäktige inom sitt 
uppgiftsområde. 

En fullmäktigeberedning ska följa den verksamhet inom kommunen som hör 
till fullmäktigeberedningens uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de 
framställningar som fullmäktigeberedningen finner påkallade. 

45 § Demokratiberedningens uppdrag är att 
a) samordna det övergripande demokratiarbetet,

b) verka för förbättrad representativitet, integration och mångfald, och

c) utveckla dialogen med medborgarna.

Återrapportering av beredningens uppdrag 
46 § Kommunfullmäktiges presidium har kontroll- och uppsiktsplikt över 

beredningarna. Beredningarna ska kontinuerligt och regelbundet 
avrapportera beredningsarbetets utveckling till kommunfullmäktiges 
presidium. Kommunfullmäktiges presidium har tillika ett ansvar att hålla sig 
informerad om arbetet och utvecklingen i beredningarna. 

Kommentar [EH13]:  Uppdelat och förtydligat kring
demokratiberedningen och tillfälliga beredningars uppdrag.  
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Arbetsformer 
47 § En fullmäktigeberedning bestämmer själv inom ramen för fullmäktiges 

beslut sina egna arbetsformer och arbetssätt. En tillfällig berednings 
arbetsformer och arbetssätt ska ha utgångspunkt i styrdokumentet 
Vägledning för tillsättning av, arbete i och utvärdering av tillfälliga 
fullmäktigeberedningar. 

För fullmäktigeberedningar ska i tillämpliga delar gälla vad som i 
kommunallagen är föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för 
sammanträden, beslutsförhet och protokoll. 

Närvarorätt 

48 § Fullmäktiges och kommunstyrelsens presidier har närvarorätt i beredningar. 

Val av ledamöter och ersättare 
49 § Demokratiberedningens mandatperiod sammanfaller med fullmäktiges 

mandatperiod. Val av ledamöter och ersättare till demokratiberedningen 
förrättas på det sammanträde vid vilket fullmäktige väljer styrelsen och 
övriga nämnder. 

Till demokratiberedningen utses ledamöter med en representant från varje 
parti som finns representerat i fullmäktige. Förutom dessa ledamöter 
tillkommer fullmäktiges ordförande som också är beredningens ordförande. 
Fullmäktige utser bland beredningens ledamöter en vice ordförande. 
Fullmäktiges 2:e vice ordförande är ersättare i demokratiberedningen. 

50 § Vid tillsättandet av en tillfällig beredning bestämmer fullmäktige antalet 
ledamöter och ersättare i beredningen samt mandattiden för denna. 

Kommunfullmäktige tar ställning till om beredningen ska bestå av enbart 
ledamöter ur kommunfullmäktige eller om även andra bör ingå i 
beredningen som ledamöter. Efter nominering av de partier som är 
representerade i fullmäktige kan andra kandidater väljas till ledamöter och 
ersättare i en fullmäktigeberedning. 

Bland ledamöterna väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande 
för den tid som de har valts till ledamöter. 

Antalet insynsplatser ska vara tillräckligt för att alla partier i fullmäktige ska 
vara representerade. 
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Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare 
51 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av 

ett sammanträde, ska anmäla detta till beredningens sekreterare. En ersättare 
ska tjänstgöra i ledamotens ställe enligt kommunfullmäktiges bestämda 
ordning. 

Ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra, även om en ersättare trätt in i ledamotens ställe. 

Ersättare som påbörjat tjänstgöring har alltid företräde oberoende av 
turordningen. 

Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger 
särskilda skäl för det bör inträde ske under pågående handläggning av ett 
ärende. 

Ersättare för ordförande 
52 § Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i sammanträde, helt 

eller delvis, ska den ledamot som tjänstgjort längsta tiden i beredningen 
fullgöra ordförandes uppgifter. 

Om varken ordförande eller vice ordförande på grund av sjukdom eller 
andra skäl inte kan fullgöra sina uppgifter under en längre tid får 
fullmäktigeberedningen utse annan ledamot att fullgöra deras uppgifter. 

Ersättare för ordförande fullgör dennes samtliga uppgifter. 

Sammanträden 
53 § Fullmäktigeberedningarna sammanträder på dag och tid som beredningen 

bestämmer. 

Vid öppna sammanträden kan medborgare och organisationer ges möjlighet 
att diskutera ärenden, framföra synpunkter samt ställa frågor till 
beredningen. Ordförande bestämmer om sådan rätt ska medges. 

Öppna sammanträden ska förläggas på ett sådant sätt vad avser tid, plats och 
sammanträdeslokal, att det underlättar för medborgare och andra att delta 
vid sammanträdet. 

Fullmäktiges beredningar får om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter deltagande på distans i enlighet med 10 § i denna arbetsordning. 
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Tillkännagivande av sammanträdena 
54 § Ordföranden ansvarar för att skriftlig kallelse till sammanträdena utfärdas. 

Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de 
ärenden som ska behandlas. Kallelsen ska också innehålla information om 
sammanträdet är öppet för allmänheten eller inte. 

Kallelse till sammanträde ska skickas till ledamöter, ersättare och den som 
har insynsplats minst en vecka före sammanträdesdagen. Kallelsen bör 
åtföljas av föredragningslista och därtill hörande handlingar enligt 
ordförandens bedömning. Kallelsen skickas via e-post. 

En berednings sammanträde ska tillkännages på kommunens anslagstavla 
minst en vecka före sammanträdesdagen. 

I 5 kap. 14 och 15 §§ kommunallagen finns undantagsbestämmelser för 
brådskande ärenden. 

Extra sammanträde 
55 § Extra sammanträde får hållas när beredningens ordförande anser att det 

behövs. 

Justering av protokoll och tillkännagivande av protokolljustering 
56 § Protokollet ska justeras av ordföranden och en ledamot. 

Tillkännagivande av justering av beredningens protokoll ska göras i enlighet 
med vad som föreskrivs i 8 kap. 12 § Kommunallagen. Härutöver ska hela 
protokollet publiceras på kommunens anslagstavla i den utsträckning hinder 
inte möter på grund av lag eller annan författning. 

Beredningens justerade protokoll ska delges kommunfullmäktige. 

Administrativt och sakkunnigt stöd 
57 § En fullmäktigeberedning ska ha tillgång till sekreterare och resurser i övrigt 

för att kunna fullgöra sina uppgifter. 

En fullmäktigeberedning får tillkalla projektgrupp för viss fråga eller visst 
ärende med representanter från andra beredningar, organisationer och 
medborgare. 

En fullmäktigeberedning får från kommunens politiska organ och anställda 
begära in de upplysningar och de yttranden som behövs för att 
fullmäktigeberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges presidium 
2020-09-14 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 

§ 2

Revidering av Arbetsordning för kommunfullmäktige och 
beredningar  

Beslut  
Kommunfullmäktiges presidium beslutar 

att ställa sig bakom revideringarna i Arbetsordning för kommunfullmäktige 
och beredningar.  

Sammanfattning av ärendet 
Enheten Ledningsstöd har gått igenom arbetsordningen och reviderat vissa 
delar utefter nya arbetssätt och rutiner.  

Bland annat har en revidering gjorts för att möjliggöra för 
kommunfullmäktige att sammanträda i både A-salen och Humlesalen. En 
annan större förändring är att arbetsordningen nu är uppdaterad efter 
rutinerna kring användningen av Quickchannel.  

Beslutsunderlag 
 Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar

Beslutet skickas till 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande  
Datum Diarienummer

2021-03-09 KS 2021/255

Årsredovisning 2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisningen för 2020, samt 

att besluta att omställningskostnader om 38,9 mnkr är att betrakta som 
synnerliga skäl att ej återställa enligt specifikation och motivering i 
sammanfattningen och i balanskravsutredningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning och bokslut har upprättats för år 2020.  
Förvaltningsberättelsen är kommunstyrelsens översikt och analys av de 
olika verksamhetsområdena inklusive de kommunala bolagen, och 
lämnas till kommunfullmäktige för godkännande. 
I den nya utformningen av förvaltningsberättelsen har de finansiella 
måtten kompletterats med Soliditet inkl. pensionsförpliktelser, vilket 
innebär ett väsentligt lägre värde än det mått på soliditet som omnämns i 
”Riktlinje för ekonomisk styrning”. I kommande riktlinjer och 
budgetarbete bör ett mål sättas för soliditet inkl. pensionsförpliktelser. 
 I förvaltningsberättelsen redovisas balanskravsutredningen som anger 
att 5 stycken objekt till ett belopp av 39 830 034,79 kronor ska betraktas 
som synnerliga skäl.   

Motivering av synnerliga skäl att inte återställa 39, 8 mnkr 

I RKR R15 Förvaltningsberättelse framgår vidare att kommuner och 
landsting som har negativt balanskravsresultat och som vill ta hänsyn 
till andra bedömningar som man anser vara förenliga med god 
ekonomisk hushållning får hantera dessa inom ramen för 
kommunallagens regler för synnerliga skäl (prop. 1996/97:52 s. 38 och 
94). Om synnerliga skäl åberopas ska dessa skäl anges tydligt. Sådana 
justeringar hanteras på raderna efter balanskravsresultatet. Det handlar 
då om fall där det är mycket väl motiverat och där det grundläggande 
kravet i 11 kap. 1 § kommunallagen om god ekonomisk hushållning har 
beaktats. 
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Under de senaste åren har det i kommunen framkommit att det finns 
fastigheter, tillgångar och lokalanpassningar som kommunen inte längre 
har någon verksamhetsanvändning och nytta av. 

Kommunen har under 2020 utrett frågan grundligare och kommit fram 
till att kommunen har ett antal lokaler och tillgångar som enbart belastar 
kommunen utan att tillföra något mervärde för kommunens 
verksamheter. 

I propositionen exemplifieras vilka kostnader som är av arten synnerliga 
skäl, (omställningskostnader) och det kan vara; 

Större omstruktureringskostnader 
Om syftet är att uppnå en god ekonomisk hushållning 
I mycket speciella fall kan det finnas skäl att acceptera avsteg från 
kravet på reglering. Detta avser fall då ett frångående är mycket väl 
motiverat och där åtgärder som kommunen/landstinget rent allmänt 
vidtar måste vara förenliga med god ekonomisk hushållning. 
I kommunallagen står det också att i bokslutet ska det anges vilka skäl 
kommunen har till att inte återställa ett negativt balanskravsresultat, 
vilket kommer att ske enligt nedan. Det är kommunfullmäktige som 
äger frågan och fattar beslutet om synnerliga skäl. 

Hittills har kommunen konstaterat att nedanstående objekt är 
omställnings/ omstruktureringskostnader och faller under definitionen 
”synnerliga skäl”. 

Högbergsparken en årlig kostnad på 4,4 mnkr för en fastighet med 
lägenheter som ingen verksamhet nyttjar och kommunen ser ingen 
användning av den i kommunal verksamhet i framtiden. Därför flyttades 
tillgången till AB Tierpsbyggen som har bättre möjligheter att hyra ut 
lägenheterna. 

Gamla brandstationen med en årlig kostnad på 2,2 mnkr. 
Verksamheten flyttade ut hösten 2019 och i maj-2019 beslutade KS att 
fastigheten skulle säljas. Först hösten 2020 kunde försäljningen 
genomföras. Kommunen har konstaterat att hyran under 2020 fram till 
försäljningen är en omställningskostnad, dvs en kostnad som inte tillfört 
nytta för verksamheten. Att hyreskostnaden ska betraktas som 
synnerliga skäl beror på att fastigheten inte har nyttjats av de egna 
kommunala verksamheterna utan har varit uthyrd till 
Räddningsnämnden. Fastigheten har aldrig varit en tillgång som kunnat 
nyttjas för övrig kommunal verksamhet. 

Bergis och Tegelbruksgatan avser ombyggnadskostnader i lokaler för 
ensamkommande barn. En verksamhet som har avvecklats. Lokalernas 
ombyggnad skedde 2015 för att möta en extraordinär flyktingsituation. 
Omställningskostnaden avser ombyggnation av lokalerna eftersom 

470



3 (3) 

ingen annan verksamhet har nytta av den specifika ombyggnationen 
som krävdes. Den höjda hyreskostnad som ombyggnationen föranledde 
finansierades av Migrationsverkets bidrag enbart under tiden som 
ensamkommande placerades i kommunen. Hyreskostnaden för 
ombyggnationen kvarstår även efter att verksamheten har avslutats.  

Varumärket Tierps Arena är ingen tillgång eftersom motparten i 
avtalet har gått i konkurs. Då kommunen inte har någon motpart har 
man inte någon möjlighet att tillgodogöra sig det värde som ligger som 
en tillgång i balansräkningen. 

Dessa omstruktureringar av kostnader innebär en kostnadssänkning med 
7 639 144 kr per år.  

Barnrättskonsekvenser 
Barnrättkonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  

Beslutsunderlag 
• Handläggarens tjänsteutlåtande
• Årsredovisning 2020 Tierps kommun
• Årsredovisning 2020 AB Tierpsbyggen
• Årsredovisning 2020 Tierps kommunfastigheter AB
• Årsredovisning 2020 TEMAB Fjärrvärme AB
• Årsredovisning 2020 Tierps energi och Miljö AB

Beslutet skickas till 
• Ekonomichef
• Chef kvalitet och strategisk utveckling

I tjänsten 

Veikko Niemi  
Ekonomichef  
Ekonomienheten 
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

I kris prövas organisationens styrka. Covid-19 har sannerligen prövat kommunen hårt. 

Tacksamheten är mycket stor gentemot alla medarbetares insatser under året. Vi är ytterst 

ödmjuka inför den extrema utmaning som pandemin ställt oss inför. Vi kan se tillbaka på 

2020 och konstatera att organisationen bar, tack vare alla enskilda insatser och de 

grundstrukturer som fanns. Såväl små som stora insatser har tillsammans klarat den gigantiska 

utmaningen som pandemin ställt oss inför. Utfallet hittills ger ändå en trygghet och ork att 

fortsätta lite till, hålla i och hålla ut, genom vaccinationsfasen. Sedan hoppas vi nog alla att 

allt kan återgå till normalläge. 

Det demokratiska arbetet för alla förtroendevalda förändrades drastiskt under året när allt blev 

digitalt. Tack för era insatser och att ni ställde om och hade tålamod med alla tekniska 

utmaningar och nyheter. 

Redan under 2019 gjordes ett stort arbete med ny budgetstruktur inför 2020 med tydlig 

målstyrning och bäring på FNs globala mål för hållbar utveckling. Detta årsbokslut blir 

således den första ordentliga värdemätaren på hur denna styromställning av kommunen har 

fallit ut. Styrningen har gått från övergripande mål till tydliga delmål för organisationen som 

helhet samt därtill kopplade uppdrag. En mycket tydlig politisk strategi för att möta 

kommunens utmaningar och möjligheter för att nå visionen. Under det gångna året har också 

ett stort arbete gjorts för att implementera och jobba med ständiga förbättringar utifrån de 

granskningar som revisionen gjort. Vi vet att det finns mycket som behöver uppdateras och 

förändras i organisationen sedan gammalt och revisionens viktiga uppgift i detta sammanhang 

kan inte nog poängteras. 

2018 tog pengarna slut med råge, ett historiskt underskott att hantera i en kontext av en 

alldeles för stor kostnadskostym. Två år senare kan vi konstatera att underskottet är hanterat 

under förutsättning att nödvändiga beslut fattas i samband med årsbokslutet. Detta ger 

utrymme att fortsätta med den nödvändiga omställningen och se framåt istället för att fokusera 

på ytterligare ekonomiska sparprogram. 

Omställning har varit ledordet i det ordinarie arbetet som skett vid sidan av hantering av 

pandemin. Den nya budgetstrukturen har givit ett positivt gensvar från verksamhetshåll 

utifrån arbetet med att nå hållbarhetsmålen och dess odelbarhet. Det vill säga alla mål 

tillsammans, det går inte att välja ut några enstaka mål. Då förloras helheten som leder till 

hållbar utveckling och som förflyttar organisationen framåt, oavsett om det handlar om 

ekonomi, klimat eller socialt. Däremot kan politiska prioriteringar göras genom höga 

målsättningar, kopplade uppdrag och ekonomiska medel till de delar som behöver en extra 

skjuts. 

Årsbokslut 2020 visar på vikten av målstyrning i kombination med åtgärder utifrån analys 

baserad på nuläge för kommunen såväl som dess omvärld. Årsbokslutet är en bra grund för 

kommande politiska prioriteringar och verksamhetens fortsatta arbete utifrån givna ramar för 

att nå ökad måluppfyllelse vilket driver förflyttning av kommunen mot visionen. 

Sara Sjödal, kommunstyrelsens ordförande. 
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Förvaltningsberättelse 

I denna förvaltningsberättelse lämnar Tierps kommun information om förvaltningen av 

kommunen och den kommunala koncernen i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal 

bokföring och redovisning 11 kapitlet och Rådet för kommunal redovisning (RKR) R15 

Förvaltningsberättelse. 

Den kommunala koncernen 

Kommunkoncernen utgörs av kommunen och dess bolag. Kommunfullmäktige och 

serviceuppdraget för Tierps kommuns medborgare, företag och besökare är den 

sammanhållande länken. 

Bild: Den kommunala koncernen 

Kommunfullmäktige (KF) beslutar vad som ska nås utifrån kommuninvånarnas perspektiv. 

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen i Tierps kommun. 

Kommunfullmäktige har 49 ordinarie ledamöter och 30 ersättare som väljs var fjärde år av 

kommunens medborgare. 

Kommunfullmäktige kan tillsätta fullmäktigeberedningar för att förbereda ärenden som det 

ska beslutas om i kommunfullmäktige. Det finns en fast beredning, Demokratiberedningen. 

Det finns också en tillfällig beredning för framtagande av ny översiktsplan och 

bostadsförsörjningsprogram. 
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Kommunstyrelsen (KS) beslutar om vad som ska göras. Kommunstyrelsen är förbindelsen 

mellan den politiska organisationen och tjänsteorganisationen. Kommunstyrelsen ser till att de 

riktlinjer och mål som beslutas i kommunfullmäktige omsätts av tjänstepersoner i 

verksamheterna. Under kommunstyrelsen arbetar fyra utskott, kommunstyrelsens 

arbetsutskott (KSau), samhällsbyggnadsutskottet, utskottet barn och ungdom, utskottet arbete 

och omsorg, samt en förhandlingsdelegation. Utskotten och förhandlingsdelegationen bereder 

ärenden till kommunstyrelsen, men har också delegation att fatta vissa beslut. 

Merparten av kommunens förvaltning finns samlad direkt under kommunstyrelsen och dess 

utskott. Därutöver finns följande nämnder: 

Revisionen ska granska att den kommunala verksamheten sköts ändamålsenligt och på ett 

ekonomiskt tillfredsställande sätt. 

Jävsnämnden hanterar tillsyn av och även tillstånd för kommunens egna verksamheter. Detta 

för att inte komma i konflikt med jävsbestämmelserna. 

Valnämnden ansvarar på lokal nivå för genomförandet av allmänna val till riksdagen, 

landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt 

folkomröstningar. 

Krisledningsnämnden har till uppgift att utöva den ledningsfunktion som enligt lag ankommer 

på kommunen vid extraordinära händelser i fredstid. 

Lönenämnden är en samverkan mellan Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner kring 

lönehantering. 

IT-nämnden är en samverkan mellan Tierp, Heby, Knivsta, Älvkarleby och Östhammar 

kommuner gällande bland annat drift av kommunernas IT-system och support till användare. 

Räddningsnämnd respektive Överförmyndarnämnd är samverkan med andra kommuner. 

Nämnderna har Uppsala kommun som huvudman. 

Tierps kommunfastigheter AB, TKAB, är ett helägt kommunalt bolag som hanterar skötsel, 

underhåll och investeringar i merparten av de lokaler som kommunen använder för sin 

verksamhet. Tierps kommunfastigheter AB har ett dotterbolag, AB Tierpsbyggen, som är 

TKAB:s helägda bostadsföretag. 

Tierps Energi och Miljö AB är ett helägt kommunalt bolag som hanterar det praktiska 

utförandet inom vatten och avlopp, renhållning och gata/park. Dotterbolaget TEMAB 

fjärrvärme AB försörjer villor, industrier, skolor, handels- och serviceföretag med värme i 

Tierps kommun. 

Översikt över verksamhetens utveckling 

Den kommunala koncernen 

2020 2019 2018 2017 2016 

Verksamhetens intäkter 530,9 482,1 474,6 474 477,4 

Verksamhetens kostnader -1 706,9 -1 639 -1 583,3 -1 602,8 -1 529,5

Skatteintäkter och 
kommunalekonomiskutjämning 

1 313,0 1 265,8 1 202,8 1 162,3 1 118,7 

Årets resultat -6,9 -6,3 -19,6 9,7 49,2 

Soliditet 1) 12,7 13,0 16,3 20,6 22,2 

Soliditet inklusive pensionsförpliktelser 6,0 5,9 7,3 3,4 2,2 

Investeringar (netto) 2) -129,4 328,2 361,6 473,3 287,7 
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Självfinansieringsgrad 3) -121,3 -4,4 39,4 33,0 60,6 

Långfristig låneskuld 2 145 2 128 1 863 1 674,8 1 482,7 

Antal årsarbetare 1 919 1 869 1 892 1 868 1 792 

Vakansgrad, uthyrningsbara bostäder 1,7 1,7 3,5 2,0 2,1 

Antal lediga lägenheter i genomsnitt 20 9 3 3 6 

Energiförsäljning (MWh) 58 230 57 950 59 192 58 101 

Kommunen 

2020 2019 2018 2017 2016 

Folkmängd 31/12 21 327 21 136 21 127 20 930 20 744 

Kommunal skattesats 21,29 21,29 20,99 20,99 20,99 

Verksamhetens intäkter 358,1 329,3 309,7 325,4 341,4 

Verksamhetns kostnader -1 673,1 -1 597,7 -1 546,6 -1 484,7 -1 342,4

Skatteintäkter och 
kommunalekonomiskutjämning 

1 313,0 1 265,8 1 202,8 1 162,3 1 118,7 

Årets resultat -0,4 0,9 -30,4 4,0 41,2 

Soliditet 1) 29,7 30,5 37,2 43,6 44,6 

Soliditet inklusive pensionsförpliktelser 11,5 10,8 12,9 2,8 0,1 

Investeringar (netto) 2) 37,1 64,1 68,1 208,4 67,1 

Självfinansieringsgrad 3) 349,6 -48,9 23,5 53,4 110,7 

Långfristig låneskuld 276,3 322 275,3 275,6 274,4 

Antal årsarbetare 1 810 1 762 1 734 1 711 1 668 

Antal elever i F-9 2 312 2 262 2 223 2 151 2 160 

Antal beviljade hemtjänsttimmar 104 215 94 861 100 639 113 435 115 062 

Definition av nyckeltal 

1) Soliditet definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital.

2) Nettoinvesteringar definieras som bruttoinvesteringar med avdrag för de investeringar som finansierats med
offentliga bidrag.

3) Självfinansieringsgrad definieras som Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med
nettoinvesteringar.

Den kommunala koncernen redovisade ett resultat på - 6,9 miljoner kronor för 

verksamhetsåret 2020. I tabellen visas en översikt över verksamhetens utveckling. 

Det redovisade resultatet för den samlade kommunala verksamheten på -6,9 miljoner kronor 

är något svagare än föregående år, men bättre än resultatet för 2018. Resultatet för 2020 

innehåller jämförelsestörande poster för bland annat kostnader till följd av att hyresavtal har 

sagts upp i förtid. 

De jämförelsestörande posterna uppgår till cirka 40 miljoner kronor. 

Trenden för soliditeten exklusive samtliga pensionsförpliktelser är fortsatt sjunkande även om 

takten har planat ut. Detta till följd av att en större andel av investeringarna har kunnat 

finansieras via kassaflödet från den löpande verksamheten istället för med hjälp av lån. 

Soliditeten inklusive samtliga pensionsförpliktelser har förbättrats något till följd av att 

ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser har minskat med 10,6 miljoner kronor. 

Nettoinvesteringarna har sjunkit efter att under några år ha varit på en hög nivå. En anledning 
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till det är att ett antal stora projekt avslutades under 2019, som till exempel ombyggnationen 

av Kulturhuset Möbeln. 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Samhällsekonomisk utveckling 

Enligt Sveriges kommuners och regioners, SKR:s, prognos i februari 2021 kommer 

konjunkturen att fortsätta stärkas under 2021. Inledningen av året blir svag, men en starkare 

återhämtning väntas under andra halvåret. Utvecklingen av BNP och sysselsättningen 

förväntas bli bättre än vad tidigare prognoser visat för 2021, delvis för att avslutningen på 

2020 inte blev lika svag som beräknades i föregående prognos. Prognosen för det kommunala 

skatteunderlaget skrivs upp för åren 2020 och 2021. Den uppreviderade makrobilden och 

nytillkommen information talar för en större ökning av löneinkomsterna dessa år. 

Skatteunderlagsprognosen från SKR i februari 2021 visar på ett väsentligt bättre skatteutfall 

för Tierps kommun under kommande planeringsperiod. Det finns en betydande ovisshet kring 

hur smittspridning, restriktioner och vaccinationsprogram för covid-19 kommer att utvecklas i 

olika länder. Det finns också osäkerhet kring den ekonomiska politiken. Därför bedöms 

konjunkturutsikterna som osäkra. 

Den skarpa rekylen i efterfrågan det tredje kvartalet 2020 åtföljdes av betydligt svagare 

utveckling under det sista kvartalet. Mellan september och december 2020 stod den 

sammantagna ekonomiska aktiviteten i Sverige näst intill still. När det gäller efterfrågan, 

produktion och sysselsättning ser den svaga utvecklingen ut att fortgå i början av 2021 och 

återhämtningen går på sparlåga en tid. Konjunkturen hämmas ännu av restriktionerna med 

anledning av covid-19 som skärptes under november och december 2020 i flera länder, 

liksom av hög smittspridning på flera håll. Pandemin har hittills inte påverkat nivån på 

utbetalningar av till exempel försörjningsstöd. Däremot kommer oroande signaler från det 

privata näringslivet, även fast det genomförts kommunala åtgärder som till exempel pausade 

avgifter och anstånd med betalningar. 

Tjänstesektorerna utvecklades jämförelsevis svagt under hösten 2020 i flera länder, samtidigt 

som andra delar av samhällsekonomin återhämtade sig betydligt mer. Svensk varuexport och 

industriproduktion uppnådde vid 2020 års slut ungefär samma nivåer som i början av året. Det 

finns en osäkerhet gällande hur länge medvinden ska fortsätta för dessa sektorer under 2021. 

Ju längre bort återhämtningen ligger för hushållens konsumtion och för tjänstebranschen, 

desto svårare blir det för industrin att fortsätta utvecklas lika starkt på egna ben. 

Den ekonomiska politiken kommer till hög grad påverka återgången till normalitet för 

ekonomi och samhällsliv. Frågor om hur och när hittills vidtagna krisåtgärder ska förlängas 

eller avvecklas kommer få stor betydelse. Det är ovisst när konjunkturen kommer att vara 

tillräckligt stark för att företag och hushåll ska klara sig utan understöd. Det som är säkert är 

att såväl konjunkturutsikterna som krispolitiken kommer fortsätta präglas av pandemin. 

Kommunen har hittills fått någorlunda kompensation för kostnaderna av pandemin. Över tid 

kan situationen resultera i ökad kostnad för att bedriva verksamheter som vård och omsorg, 

utbildning, individ och familjeomsorg och kultur och fritid. 

Länders inhemska ekonomi, och inte minst de värst drabbade tjänstesektorerna, kommer 

gynnas av vaccinering, dämpad smittspridning och mildare restriktioner. Hur fort och 

framgångsrikt som programmen för massvaccinering mot covid-19 kommer att kunna 

genomföras i enskilda länder eller globalt får stor betydelse. I Sverige är planen att merparten 

av befolkningen ska erbjudas vaccin under första halvåret 2021. En mängd utmaningar gör att 

det går att anta att det globala vaccinationsprogrammet kommer pågå också 2022 och 

möjligen även över årsskiftet 2022/2023. Det framstår därför inte som troligt att alla 
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restriktioner i samtliga länder kommer att dras tillbaka under år 2021. Utveckling mot en 

eskalerande smittspridning kan inte helt uteslutas. Prognoserna för framtiden kommer vara 

mer osäkra än normalt ännu en tid. 

Liksom i föregående prognos följer några år av hög tillväxt och sjunkande arbetslöshet efter 

prognosåret 2021. Eftersom utvecklingen 2020-2021 är starkare än i föregående prognos, 

återstår  en mindre uppgång innan ekonomin förväntas nå konjunkturell balans år 2024. 

Prognosen visar positiva förändringar för kommunens skatteintäkter för år 2021 och 2022. 

Befolkningsutveckling 

Antalet invånare i Tierps kommun uppgick till 21 327 personer den 31 december 2020. Det är 

en ökning med 191 personer jämfört med år 2019. År 2020 flyttade 1 429 personer till Tierps 

kommun och 1 221 personer flyttade ut från kommunen. Det ger ett flyttningsnetto på 208 

personer. Kommunens födelsenetto var -18 personer, vilket betyder att det avled 18 personer 

fler än vad som föddes under året. Kommunen har under de senaste 10 åren haft en positiv 

befolkningsutveckling och ökat från 20 125 invånare år 2010 till 21 327 invånare år 2020. 

Den positiva befolkningsutvecklingen har en positiv påverkan på skatteintäkterna. 

De närmaste åren kommer Sverige att ha en snabb ökning av andelen personer över 80 år, 

även andelen barn och unga kommer öka. Den arbetsföra grupp som föranleder de lägsta 

kostnaderna och högsta intäkterna i form av inkomstskatt, åldersgruppen 20-65 år, kommer 

samtidigt att öka relativt långsamt. Om Sverige inte hade haft en tillströmning i form av 

invandring, skulle antalet personer i yrkesverksam ålder minska. Kommunsektorns stora 

utmaningar är tätt kopplade till den demografiska utvecklingen. Kostnaderna för att i 

framtiden upprätthålla välfärd på samma nivå som idag kommer att öka kraftigt. Samma trend 

som i riket gällande demografin går också att se i Tierps kommun. 

Arbetsmarknad 

Arbetsförmedlingen bedömer att det är ett allvarligt läge på svensk arbetsmarknad. 

Osäkerheten är stor och det svårt att göra prognoser för framtiden. Restriktioner och förändrat 

beteende hos befolkningen bedöms hämma den ekonomiska aktiviteten under slutet av 2020 

och under 2021. Effekterna i ekonomin och på arbetsmarknaden bedöms dock inte bli lika 

kraftiga som under våren 2020, vilket beror på att krisen nu koncentreras till vissa 

näringsgrenar. Det är framför allt kontaktnära branscher i delar av den privata tjänstesektorn 

som påverkas. Industrin, som står för en betydande andel av svensk BNP, fortsätter uppvisa 

positiv framtidstro trots ökad smittspridning och fler restriktioner. 

Till följd av pandemin och dess effekter på svensk ekonomi och arbetsmarknad väntas antalet 

sysselsatta att minska fram till andra halvåret 2021 för att sedan sakta börja vända uppåt. I det 

inledande skedet när den ekonomiska aktiviteten ökar kommer först anställda som beviljats 

korttidsarbete att gå upp i arbetstid. Det är först senare i återhämtningsfasen som företagen 

nyrekryterar personal. För helåren 2020 och 2021 bedöms antalet sysselsatta minska med 1,6 
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respektive 0,5 procent, för att sedan öka med 1,3 procent under 2022. Sysselsättningsgraden 

sjunker i och med det från 68,3 procent 2019 till 67,0 procent 2022. 

Enligt Arbetsförmedlingen var arbetslösheten var på väg uppåt i början av 2020 till följd av en 

avmattning i ekonomin, även om omfattande stödåtgärder dämpade den utvecklingen steg 

arbetslösheten i snabb takt när covid-19-pandemin slog till under våren. Sysselsättningsgraden 

minskade under år 2020 med 1,1 procentenheter till 67,2 procent. Under 2020 var 

arbetslösheten i genomsnitt 8,3 procent, en ökning med 1,5 procentenheter jämfört med år 

2019. Arbetslösheten i Sverige har inte varit på en så hög nivå sedan år 2010. 

Ungdomsarbetslösheten ökade med 4 procentenheter och uppgick till 24 procent.* 

Det totala antalet arbetade timmar per vecka år 2020 minskade med 4,6 procent jämfört med 

år 2019. Antalet arbetade timmar har främst minskat inom branscher som påverkats av 

reserestriktionerna och uppmaningarna om social distansering till följd av pandemin. 

Arbetslösheten** steg i Uppsala län år 2020 och uppgick till 7,3 procent. Arbetslösheten i 

Tierps kommun uppgick till 8,8 procent av arbetskraften i åldrarna 16-64 år, vilket är 1,1 

procentenheter högre än år 2019. I Uppsala län, liksom i riket som helhet, ökade antalet 

personer som år 2020 berördes av varsel om uppsägning betydligt jämfört med föregående år. 

Flest berörda i riket fanns inom näringsgrenarna hotell och restaurangverksamhet samt 

tillverkning. 

Antalet företag i Bolagsverkets register ökade med 1,7 procent under 2020 jämfört med 2019, 

sett till de fyra vanligaste företagsformerna: aktiebolag, enskild firma, handelsbolag och 

kommanditbolag. Samtidigt avslutades något färre företag under 2020 jämfört med året innan. 

I Svenskt Näringslivs rankning av kommuners företagsklimat tilldelades Tierps kommun plats 

136 år 2020. Kommunen klättrade 36 platser från år 2019 då Tierps kommun hade plats 174. 

Undersökningen baseras till två tredjedelar på resultatet av en enkätundersökning till företag 

och till en tredjedel på statistiska faktorer. 

*Arbetslösheten baseras på Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar (AKU).

Statistiken beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15-74

år. Detta är det officiella arbetslöshetstalet.

**Arbetslösheten är här den procentuella andelen av den registerbaserade arbetskraften, 16-64 

år, som är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Baseras på registerdata 

från Arbetsförmedlingarna och skiljer sig därmed från arbetslöshetssiffrorna från SCB:s 

AKU. Anledningen till att AKU-siffrorna inte redovisas är att dessa inte är tillgängliga på 

kommunnivå. 

Bostadsmarknad 

I Tierps kommun var medelpriset för småhus för permanentboende 1 656 000 kronor år 

2019*. Medelpriset för småhus steg med 10 procent från år 2018 till 2019. På tio år har 

medelpriset stigit med 65 procent. Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, steg priserna på 

permanenta småhus i Sverige med 3 procent under helåret 2019, jämfört med helåret 2018. 

Det genomsnittliga priset i landet för ett småhus för permanent boende var cirka 3 miljoner 

kronor under 2019. 

Under år 2020 färdigställdes 71 nya lägenheter i flerbostadshus och småhus i Tierps kommun. 

Det finns en fortsatt hög efterfrågan på bostäder i kommunen. Tierpsbyggen har en kötid på 3-

4 år på kommunens större orter. 

Strategisk och långsiktig planering, i samverkan mellan Tierps kommun och Tierpsbyggen, 

har bidragit till att flyttkedjorna börjar komma igång i kommunen. Allt fler äldre villaägare 

väljer att flytta till lägenhet, vilket leder till att hus blir tillgängliga på marknaden för 

barnfamiljer. 
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Det är efterfrågan på tomtmark, framför allt i Tierp och Örbyhus. Planberedskapen är god i 

Tierp där arbetet pågår med den nya stadsdelen Siggbo trädgårdsstad. Det återstår dock arbete 

med bland annat infrastruktur innan planen kommer till nytta för de som letar bostad. I 

Örbyhus är det i nuläget relativt låg planberedskap, men det är flera större planer under 

framtagande och en större plan för lägenhetshus i Örbyhus centrum har nyligen fått laga kraft. 

En privat exploatör har under slutet av 2020 och början av 2021 förvärvat två intilliggande 

fastigheter i nära anslutning till Tierps station. Där pågår projektering för 100-150 lägenheter. 

Under hösten 2020 omvandlades de tidigare elevbostäderna i Högbergsparken till 54 

hyresrätter. AB Tierpsbyggen har bland annat planer på nybyggnation i Örbyhus och 

ombyggnationer i Söderfors. 

Arbetet med den ny översiktsplanen och riktlinjer för bostadsförsörjning fortsätter kommande 

år utifrån fastställd tidsplan. 

*Siffrorna från SCB gällande bostäder och fastighetsmarknad avser år 2019. Statistiken för år

2020 på kommunnivå publiceras hos SCB i slutet av maj 2020.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Riskanalys 

Identifierad risk Beskrivning Organiatorisk enhet Hantering av risk 

Omvärldsrisk 

Befolkningen slutar 
öka 

Brist på bostäder Kommun och AB 
Tirepsbyggen 

- Bra tillgång till tomter.

- Ökad bostadsproduktion

Utdragen 
återhämtning 

Ansträngd personal och 
allmänhet 

Den kommunala koncernen - Fortsätta följa
rekommendationer

Verksamhetsrisk 

Personal Oförmåga att upprätthålla 
planerad verksamhet 

Vård och omsorg, 
Utbildning och Individ- o 
Familjeomsorg 

- Bemanningsenhet,
-
Kompetensförsörjningplaner

,               -
 Länssamverkan 

Åldrande 
fastigheter 

Dyrare underhåll Kommunen och Tierps 
kommunfastigheter AB 

Förbättrad planering av 
investeringar och 
reinvesteringar. Tydligare 
prioritering av investeringar 
och reinvesteringar 

Finansiell risk 

Hög skuldsättning Dyrare upplåning Kommunkoncernen - Förbättrad soliditet minst
30% självfinansieringsgrad
per år

-Investeringsprioritering

Finansieringsrisk Större andel av förfallna 
lån än plan 

Kommunkoncernen -Uppföljning av när lån
förfaller i tid

- Krav på tillgänglig
checkkredit

Omvärldsrisk 

Om befolkningen inte fortsätter att öka så avstannar skatteunderlagsökningen, det kan 
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innebära ytterligare besparingar/skattehöjningar för att möta ökade demografiska behov,  

kostnadsökningar och investeringsbehov. 

Verksamhetsrisk 

Om kommunen inte kan rekrytera den personal som det finns behov av kan verksamheterna få 

problem att uppehålla en kvalitativ och bra verksamhet för kommunmedborgarna. 

Risken med åldrande fastigheter är att verksamheterna kommer att arbeta i arbetsmiljömässigt 

undermåliga lokaler. Genom tydlig planering och prioritering av underhåll och investeringar 

ska kommunen komma tillrätta med problemet och långsiktigt även få bättre och lägre 

lokalkostnader. Detta genom att bland annat kunna avsluta hyra av paviljonglokaler. 

Finansiell risk 

Med för hög skuldsättning sätter sig kommunen i en situation av stigande räntor och ökad 

bevakning från Kommuninvest. Kommunen har redan inlett ett nära samarbete med 

Kommuninvest för att komma till rätta med den höga belåningsgraden. 

För att inte hamna i en finansieringsrisk med många förfallna lån samtidigt så planerar 

kommunen när lån omsätts, kommunen har inte haft någon nyupplåning under 2020. 

Koncernen har ökat sin upplåning med endast 17 mnkr under 2020. Koncernen har också 

tillgång till en checkkredit via Nordea för kortsiktiga finansieringsbehov. 

Pensionsförpliktelser 

Kommunkoncernen har ett pensionsåtagande som uppgår till 550,6 (538,7) miljoner kronor. 

Åtagandet för kommunen uppgår till 544,8 (534,3) miljoner kronor. 

Pensionsförpliktelsen redovisas sedan 1998 enligt den så kallade blandmodellen där pensioner 

intjänade före 1998 inte skuldförs utan redovisas som en ansvarsförbindelse. 

För att möta kommande pensionsutbetalningar för pensioner som är intjänade före 1998 av 

personer födda till och med 1948, har Tierps kommun avsatt medel till Uppsala läns 

Pensionsstiftelse. Placeringarnas bokförda värde exklusive löneskatt uppgick till 167,3 

(167,3) miljoner kronor per 20201231. Marknadsvärdet av Tierps kommuns andel av 

stiftelsens placeringar är 204,5 (196,5) miljoner kronor. 

Förpliktelsen som redovisas som ansvarsförbindelse uppgår efter avdrag för värdet i 

pensionsstiftelsen till 210,6 (221,2) miljoner kronor inklusive löneskatt. Återlånade medel det 

vill säga skillnaden mellan förpliktelsen och marknadsvärdet för förvaltade pensionsmedel 

uppgår till 340,3 (337,8) miljoner kronor för kommunen. 

Kommunen följer rekommendation 10 från Rådet för kommunal redovisning gällande 

värdering och upplysningar om kommunens pensionsförpliktelser. Upplysningar om 

förpliktelser finns i not 21 och 25. 
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Händelser av väsentlig betydelse 

Pandemin orsakad av covid-19 har under år 2020 haft inverkan på stora delar av kommunens 

verksamheter, framför allt vård och omsorg, utbildning samt kultur och fritid, men även 

övriga verksamheter har påverkats. Några exempel är: 

• Smitta inom äldreomsorgen

• Distansundervisning i skolorna

• Stängda idrottshallar och bibliotek

• Svårigheter att möta klienter och följa upp placeringar för individ-och

familjeomsorgen

• Övergång till digitala möten och distansarbete där det är möjligt

• Omprioritering av resurser från andra verksamheter till vård och omsorg har behövts i

form av till exempel utredartjänster och kommunikation

Pandemin har medfört lägre intäkter och ökade kostnader inom alla verksamheter. 

Kommunen har enbart kompenserats från staten för specifika kostnader inom vård och 

omsorg. Inköp av bland annat digital utrustning och skyddsutrustning inom övriga 

verksamheter har inte kompenserats. 

Digitaliseringen i kommunen fortsätter, bland annat med införande av välfärdsteknik inom 

vård och omsorg och individ- och familjeomsorgen. Inom lönecentrum har ett flertal 

automatiseringar gjorts av manuella rutiner. Även inom övriga verksamheter pågår 

digitalisering och införandet av modern teknik. 

Inom Uppsala län har ett samverkansprojekt C-Tillsammans startats upp för att belysa olika 

områden där samverkan och samarbete kan initieras. 

Kommunen har prioriterat arbetet med att få bättre ordning på investerings- och 

exploateringsplaneringen och utifrån den göra bra prioriteringar för kommunkoncernen. 

Kommunen har inlett en tätare dialog med Kommuninvest, koncernens enda långivare idag, 

för att skapa en bättre förståelse för behov och prioriteringar, samt få råd om hur kommunen 

ska agera för att få ner den ökande låneskulden per invånare. Låneskulden har ökat från cirka 

58 tkr år 2015 till över 102 tkr år 2019. För 2020 har den minskat till knappt 100 tkr. 

Utbildning 
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Pandemin har haft stor inverkan på kommunens utbildningsverksamhet som periodvis har fått 

ställa om till distansundervisning inom grundskolan och gymnasiet. Trots pandemin och 

mycket distansutbildning hade gymnasieskolan en högre måluppfyllelse med en större andel 

elever som tog examen. Det var också fler elever som lämnade grundskolan med behörighet 

till gymnasieskolans nationella program. De genomsnittliga meritvärdena var dock lägre än 

föregående år, vilket tyder på att pandemin har haft en negativ inverkan på studieresultaten. 

Utbildningsområdet har under flera år arbetat med att åtgärda ekonomiska underskott i sin 

verksamhet. Under 2020 hade grundskola och gymnasiet/vuxenutbildningen obalans i 

ekonomin. Grundskolan och gymnasiet har inför budget 2021 sett över alla tjänster utifrån 

behov och minskat personalstyrkan med motsvarande cirka 10 mnkr. Det har även genomförts 

en översyn av skolskjutskostnaderna samt vissa lokalanpassningar. 

Hela den administrativa delen av utbildningsverksamheten har flyttat till Möbeln och 

lokalerna på Bäggeby har övertagits av arbetsmarknadsenheten, familjecentralen och öppna 

förskolan. 

Medborgarservice 

Inom Medborgarservice har flera verksamhetsområden varit tvungna att gå på sparlåga under 

året. Samhällsbyggnad har fått betydligt lägre intäkter för bland annat tillsynsavgifter och 

bygglovsavgifter med anledning av pandemin. Driften av Vendelbadet och Örbyhus sporthall 

har på begäran av Tierps kommunfastigheter AB, TKAB, förts över till kommunen. Ett antal 

försäljningar har genomförts under året, bland annat Gamla brandstationen +1,9 mnkr och 

centrumområdet i Örbyhus +6,5 mnkr. Exploateringsverksamheten gick + 4,1 mnkr med 

anledning av att ett antal tomter har sålts. 

Befolkningen i Tierps kommun har under 2020 ökat med 191 personer. Med det planerade 

bostadsbyggande närmsta åren finns förutsättningar för ytterligare inflyttning. 

Exploateringsverksamheten har fortsatt under året och följande områden slutredovisas: 

• Triangelparken, DP 1058, skede 1

• Siggbo Företagspark DP 1045, skede 1

• Siggbo Handelsområde DP 1055

Av större investeringsprojekt slutredovisas: 

• Gång- och cykelväg Libbarbo

• Beläggningsprogram 2020

• Pendlarparkering i Örbyhus

Samhällsbyggnad genomför i samarbete med TKAB och utbildning en förstudie avseende 

renovering av och nybyggnation vid Kyrkskolan i Kyrkbyn. 

Kostenheten har tillsammans med utbildning arbetat aktivt för att minska matsvinnet under 

året. Tillagningen av mat till Högbergsskolan har flyttats till Aspenskolan. Kostenheten har 

startat upp ett utvecklingsarbete kring en e-tjänst för ansökan om special- eller anpassad kost. 

Individ- och familjeomsorg 

Det har under året varit en fortsatt ökning av orosanmälningar avseende barn som far illa. 

Dessutom befaras orosanmälningarna öka ytterligare efter pandemin. Kostnaden för placering 

av barn har ökat med 55 procent under år 2020, detta trots att antalet barn som är placerade är 

färre än tidigare. Det kan i en förlängning innebära en fortsatt ökning av placeringskostnader 

för barn och unga. Individ- och familjeomsorgen kommer att öka omfattningen av öppenvård 

för barn, ungdomar och beroende. 

Försörjningsstödet ökade under år 2020 med 8 procent, delvis med anledning av inflyttning av 

ekonomiskt svaga grupper. Det innebär en osäkerhetsfaktor inför kommande år då pandemin 
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och hög arbetslöshet kan få behovet av försörjningsstöd att öka ytterligare. 

Vård- och omsorg 

Pandemin har haft stor inverkan på vård- och omsorgsverksamheten. Kostnaden uppskattas 

till cirka 25 mnkr. Det har stundtals varit smitta i verksamheterna och under perioder har det 

varit hög sjukfrånvaro bland personalen. En utredning om en förändrad äldreomsorgslag 

utifrån Coronakommissionen pågår och ska presenteras under 2022, men det kan bli en 

påverkan redan under år 2021. 

Projektet Heltidsresan fortsätter framöver, även om den tillfälligt har pausats med anledning 

av pandemin. 

Under året har kommunens boende Hällbacka i Söderfors stängts i enlighet med planeringen. 

Ett privat vård- och omsorgsboende, Vardaga, har öppnat i Tierp det har medfört tomma 

platser inom kommunen omsorgsboenden. 

Gemensam service 

Inom Gemensam service har införandet av två nya system genomförts, systemet Stratsys för 

verksamhetsplanering och e-handelssystemet Proceedo. 

Kommunikationsenheten har fått prioritera arbetet med information avseenden pandemin. 

Krishanteringen har inneburit att resurser har gått åt till mera operativa insatser. Under hösten 

lanserades kommunens Corona-kampanj "Håll avstånd" som fick stor spridning. Två negativa 

kampanjer mot kommunen har också krävt omfattande medial hantering. 

Under året har det genomförts ett antal större upphandlingar. Det har bland annat genomförts 

gemensamma upphandlingar för fem kommuner i länet gällande telefonilösning och skrivare. 

Den nya telefonlösningen har implementerats fullt ut i Tierps kommun. Planering för utbyte 

av skrivare pågår. 

Kultur och fritid 

Med anledning av covid-19 skedde en omställning av publika evenemang med begränsat antal 

besökare, fysisk distansering samt digitala lösningar. Kulturarvstrappan blev digital med 

filmat material från samtliga besöksmål. Biblioteksverksamheten har varit begränsad under 

året och fått stänga ner i perioder. 

Pandemin har inneburit stängda anläggningar och fritidsgårdar. Att stänga fritidsgårdar 

medför att den trygga punkten för många ungdomar försvinner. Kulturskolan har i hög grad 

ställt om verksamheten till digital undervisning, elevunderlaget sviktade under året vilket 

innebar minskade intäkter för elevavgifter. Extra föreningsbidrag på 700 tkr delades ut under 

året med anledning av pandemin. 

Betydande rättstvister 

Förlikning har skett gällande vitesförelägganden vid grävtillstånd med bland annat Vattenfall 

och Lidén. Dessa var inte helt färdighanterade vid årsskiftet. 

Sedan TKAB förvärvade crosshallen 2018 har en tvist pågått med företaget som uppförde 

hallen. Denna process är ännu inte avslutad. 

Rörholmsbadet såldes med förbehåll om lantmäteriförrättning under 2020, vilket innebär att 

köpet går igenom under 2021. Köparen har lämnat ett skadeståndskrav med anledning av ett 

påstått läckage i bassängen, vilket enligt köparen innebär högre driftkostnader än beräknat. 

Kommunen har bestridit skadeståndskravet och överlämnat ärendet till försäkringsbolag. 
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Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

Ansvarsstruktur 

Kommunfullmäktige, med de demokratiskt folkvalda politikerna, är det högsta beslutande och 

styrande organet. Kommunfullmäktige fastställer övergripande visioner, planer, mål och 

uppdrag för den kommunala koncernen. Detta görs i budget och översiktsplan. Fullmäktige 

fastställer även reglementen, bolagsordningar, ägardirektiv m.m. och tillsätter ledamöter i 

kommunstyrelse, nämnder och bolagsstyrelser. Fullmäktige godkänner delårsrapporter och 

årsredovisning samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder inom kommunens 

organisation. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för verkställighet, uppföljning och 

utvärdering vilket inbegriper ledning och samordning av mål, riktlinjer, direktiv och ekonomi 

för styrning och kontroll av hela den kommunala koncernen. Kommunstyrelsen ansvarar 

därmed för planering och uppföljning av ekonomi och verksamhet för kommunens 

verksamhet under kommunstyrelsen, kommunens nämnder, de kommunala bolagen. 

Betydande delar av detta ansvar är kopplat till uppsiktsplikt och intern kontroll. 

Kommunstyrelsen rapporterar till kommunfullmäktige. 

Styrelser, nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att respektive verksamheter utvecklas, 

följer lagar och riktlinjer samt bidrar till att kommunfullmäktiges uppdrag verkställs och mål 

uppnås. 

Den kommunala koncernens tjänstepersoner ansvarar för att tillse att de politiska nivåerna har 

tillgång till sakkunnig kompetens vid beredning av ärenden samt för att bedriva den operativa 

verksamheten. 

Struktur för styrning av den kommunala koncernen 

Kommunen arbetar utifrån målstyrning. Kommunens övergripande budgetdokument är 

organisationsneutralt och utgår från de sju områden kommunen verkar inom: ”Kommun och 

inflytande”, ”Barnomsorg och utbildning”, ”Bo, trafik och miljö”, ”Kultur, fritid och 

friluftsliv”, ”Näringsliv och arbete”, ”Omsorg och stöd” och ”Kommunen som arbetsgivare”. 

Det viktiga är att beskriva vad kommunen gör för medborgarna, vilka lagar med mera som 

kommunen behöver rätta sig efter och vad politiken vill uppnå. Medel i budgeten fördelas 

dock utifrån verksamhet i organisationen. 

Inför budgetarbetet levererar verksamheterna grunden till budgeten i form av texter som pekar 
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ut planeringsförutsättningar, ekonomiska förutsättningar och utvecklingsförutsättningar för 

budgetens sju områden. Politiken utgår från detta när de påbörjar arbetet att ta fram mål. 

Kommunens övergripande mål utgörs av Agenda 2030. De globala målen i Agenda 2030 är 

den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och 

innefattar de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. Även 

Sveriges regering har skrivit under på dessa och Tierps kommun har åtagit sig att jobba mot 

målen. Agenda 2030s övergripande målsättning är att avskaffa extrem fattigdom, minska 

ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen till år 

2030. 

Politiken tolkar de globala målen, och konkretiserar genom att ta fram delmål, vad dessa 

innebär för Tierps kommun och vad vi måste göra för att uppnå dem. Politiken pekar också ut 

särskilda uppdrag inom budgetens sju områden. I den ekonomiska budget som läggs ska 

medel för uppdragen ingå. 

Kommunfullmäktige fastställer mål, delmål och särskilda uppdrag, samt drifts-, resultat-, 

investerings- och finansieringsbudget i Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet. 

Samtidigt fastställs årligen ägardirektiv för kommunens fyra bolag. Det möjliggör en mer 

aktiv och transparant ägarstyrning som också kopplar till målen. Budget och verksamhetsplan 

för de gemensamma nämnderna IT-nämnd och Lönenämnd fastställs även de i en bilaga till 

planen. 

HUR:et är upp till verksamheterna att utveckla. När kommunfullmäktige fastställt Plan för 

Tierps kommun och verksamhet, tar verksamheten fram egna mål, strategier och aktiviteter 

för att uppnå de av politiken satta målen och särskilda uppdragen. Arbetet görs digitalt i 

kommunens ledningssystem. 

Uppföljning av drift, investeringar, delmål och uppdrag sker tre gånger per år. Tertialrapport 

per april, delårsrapport per augusti och bokslut för helår. Uppföljningar görs digitalt i 

kommunens ledningssystem. I ledningssystemet ingår även modul för internkontrollens 

planering, genomförande och uppföljning. Internkontrollen följs upp regelbundet och 

rapporteras en gång per år till kommunstyrelsen i samband med årsbokslut. 

De viktigaste övergripande styrdokumenten i Tierps kommun är Vision, Översiktsplan och 

Plan för verksamhet och budget. I Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 

redovisas samtliga styrdokument politiken fastställt. Av ägardirektiven för bolagen framgår 

vilka styrdokument som gäller för bolagen. I Riktlinjer för styrdokument har en enhetlig 

dokumentnomenklatur för Tierps kommuns styrdokument och tydliggörande av deras 

funktion i den kommunala styrningen fastställts. Riktlinjen innehåller också en struktur för en 

enhetlig framtagning, hantering och uppföljning av kommunens styrande dokument. 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Uppföljning mål och delmål 

I denna del redovisas måluppfyllelse för respektive delmål antagna av kommunfullmäktige för 

år 2020. Varje delmål är kopplat till ett av de övergripande Agenda 2030-målen och de 

presenteras här mål för mål. I början av varje avsnitt finns en tabell med varje delmål där de 

färgade symbolerna markerar huruvida målet är på väg att uppfyllas eller ej, enligt följande 

logik: 
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Därefter följer en analys av nuläget i kommunen kopplat till delmålen och det övergripande 

Agenda 2030-målet. Analysen motiverar bedömning enligt de färgade symbolerna och är 

baserad på verksamheternas egen bedömning i kombination med analys av utvalda nyckeltal. 

Nyckeltalen förklaras och presenteras sist i varje avsnitt. De flesta av nyckeltalen har hämtats 

från Kolada (den öppna databasen för kommuner och regioner) eftersom dessa är särskilt 

utvalda för kommuner och regioners genomförande av Agenda 2030. Vissa av nyckeltalen har 

dock andra källor eller är ett mått framtaget av den egna verksamheten. För flera av 

nyckeltalen finns i Kolada ännu inte siffror för det senaste året eller åren. 

I tabellen som visar statistik för nyckeltal är rutorna färgade rött, gult, grönt eller grått. Detta 

indikerar hur Tierps kommun ligger till jämfört med övriga kommuner i landet, information 

som också kommer från Kolada. Grönt betyder gott läge i jämförelse med andra kommuner, 

alltså att vi är bland den fjärdedelen av kommuner med högst resultat. Gul färg betyder att vi 

ligger i mitten jämförelsevis. Rött betyder att vi är bland den fjärdedelen kommuner som har 

lägst resultat. Grå färg betyder att det saknas data för nyckeltalet det året. När källan är annan 

än Kolada visas i regel inte färgkodningen för nyckeltalen. Den långsiktiga trenden visas med 

grå pilar. Där uppåtriktad pil anger att vi är på god väg att nå målet, vägrät pil att utvecklingen 

stagnerat eller går för långsamt och nedåtriktad pil att utvecklingen går åt fel håll. Hänsyn tas 

till utvecklingen inom nyckeltalen för de senaste tio till tjugo åren samt hur prognosen för 

måluppfyllelsen ser ut framåt. 

Fattigdom handlar inte bara om inkomst utan också om brist på makt, inflytande, hälsa, socialt 

skydd och säkerhet. Tierps kommun har antagit ett delmål om att andelen vuxna och barn som 

lever i ekonomisk utsatthet ska minska. 

I Tierps kommun lever ca 17 procent av befolkningen i relativ fattigdom (med inkomster 

lägre än 60 procent av den nationella medianinkomsten), vilket är högst i länet och kan 
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jämföras med 15 procent i riket. I såväl kommunen som i riket har inkomstskillnaderna ökat 

över tid. I vår kommun är det framförallt ensamstående kvinnor med barn, utrikesfödda och 

ensamstående äldre kvinnor som löper störst risk att hamna i ekonomisk utsatthet, även 

personer som har en funktionsnedsättning är en särskilt utsatt grupp. 

Pandemin har påverkat arbetslösheten som ökat under året från 6,5 procent 2019 till 7,6 

procent 2020. Att ökningen inte varit större beror sannolikt på att vi har en näringslivsstruktur 

med färre arbetstillfällen inom tjänstesektorn, men detta kan självklart snabbt komma att 

ändras om vi går in i en global lågkonjunktur. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat 

med 12 procent från 2019 till 2020. Antal biståndsmottagare har ökat med 10,6 procent under 

samma period. Ingen större effekt har ännu setts av pandemin gällande det ekonomiska 

biståndet utan ökningen beror på andra faktorer. Redan innan pandemin var vi på väg in i en 

lågkonjunktur vilket har påverkat utvecklingen. Vi ser också en inflyttning av ekonomiskt 

svaga hushåll och en effekt av att fler lämnar etableringen och går ut i arbetslöshet. Utan det 

arbete som görs på ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsenheten hade kostnaderna varit 

högre. 

Det är för tidigt att säga vilka effekter på fattigdom, utsatthet och ohälsa som pandemin lett 

till, men nationella kartläggningar visar att många utsatta grupper har drabbats hårt. Det är 

troligt att vi kommer se liknande effekter här men det är för tidigt att se i statistiken. Under 

2020 har antalet anmälningar om att barn far illa ökat (1823 anmälningar under 2020 på 620 

unika barn vilket är 13 procent av alla barn i kommunen). Ökningen är dock betydligt lägre än 

2018 och 2019. På grund av pandemin är läget också försämrat för de som redan står långt 

från arbetsmarknaden. 

Pandemin har också i hög grad påverkat kommunens verksamheter som fått ställa om till att 

fokusera på kärnverksamhet. Många projekt och mycket förebyggande arbete har fått skjutas 

på framtiden. Att kultur- och fritidsaktiviteter ställs in eller att den öppna förskolan och 

biblioteken håller stängt drabbar många människor och framförallt de med knappa resurser. 

Kultur och fritid har strävat efter att ha så mycket öppet som möjligt, eller övergå till digitala 

former liksom att alltid erbjuda kostnadsfria program och aktiviteter i så hög utsträckning som 

möjligt. Som exempel har Fritidsbanken, som lånar ut sport- och fritidsutrustning, fortsatt 

hålla öppet men på grund av pandemin har besökare behövt boka personligt möte för att 

använda tjänsten. Fritidsgårdarna berikar kultur- och fritidsutbudet i Tierps kommun och är 

trygga mötesplatser för ungdomar (13-20 år). De samverkar med varandra samt med 

socialtjänst, skolor, föreningsliv, polis och studieförbund runt arrangemang, evenemang och 

daglig barn- och ungdomsverksamhet. Detta samarbete har kunnat fortsätta under pandemin, 

men minskat i omfattning. 

Såväl Individ- och familjeomsorgen som Vård och omsorg har arbetat för att förhindra antalet 

placeringar av barn och unga och öka antalet hemmaplanslösningar under året. Man arbetar 

också för att upptäcka risker för att hamna i ekonomisk utsatthet för att stödja de människor 

som har begränsade ekonomiska resurser i att hantera sin ekonomi på bästa sätt. Kostenheten 

har också fått ställa om sin verksamhet och erbjudit matlådor för avhämtning när skolor varit 

stängda, för alla barns rätt till en bra och näringsriktig kost. 

Den positiva trenden vi haft i kommunen kring målet har brutits under året, med alltfler i 

arbetslöshet och försörjningsstöd. Det är för tidigt att säga om det är ett kortvarigt hack i 

kurvan eller om pandemin får mer långtgående effekter på fattigdomen. 

Nyckeltal 

Vuxna bistånds-mottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen. 

Alla kan någon gång i livet behöva tillfälligt ekonomiskt stöd men gruppen med ett långvarigt 

ekonomiskt bistånd (10-12 månader under året) har problem att ta sig in på eller stanna kvar 

på arbetsmarknaden, vilket gör detta till en särskilt utsatt grupp. Andelen vuxna med 
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långvarigt ekonomiskt bistånd har minskat de senaste åren och var år 2019 på 1,3 procent i 

kommunen. 

Andel (%) av vuxna befolkningen med ekonomiskt bistånd 

Andelen vuxna som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd har minskat de senaste 

åren och låg 2019 på 3,9 procent. Generellt har utgifterna för ekonomiskt bistånd ökat, vilket 

bland annat beror på att många nyanlända nu lämnar etableringsprogrammet och flera 

kommuner kopplar också samman ökningen med reformeringen av Arbetsförmedlingen. 

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) 

Totalt levde 10,4 procent (ca 500 barn) i en familj med låg inkomststandard i Tierps kommun 

2018. Motsvarande siffra i den genomsnittliga kommunen i Sverige är 9 procent. Måttet 

beskriver hur väl hushållets inkomster räcker för att betala nödvändiga omkostnader som 

boende, hemförsäkring, barnomsorg, lokala resor med mera. Låg ekonomisk standard innebär 

att inkomsterna inte räcker för att betala dessa levnadsomkostnader. Barn som lever i 

ekonomisk utsatthet löper högre risk än andra att drabbas av ohälsa, läs- och skrivsvårigheter 

och arbetslöshet vilket påverkar deras möjligheter längre fram i livet. 

I Sverige och i Tierps kommun är det inte hunger och undernäring som är de största 

utmaningarna kopplade till agendamål 2. Istället är det ohälsosamma matvanor tillsammans 

med otillräcklig fysisk aktivitet som utgör riskfaktorer för ohälsa och för tidig död. Fetma 

fortsätter att öka och är vanligare bland äldre och bland de som lever under sämre 

socioekonomiska förhållanden. Det finns problem med undernäring bland äldre, även 

ätstörningar har blivit vanligare i samhället och ger allvarliga hälsoproblem. Kommunen har 

antagit två delmål på området som handlar om att tillse en mer hälsosam kost inom skola, 

vård och omsorg med minskad risk för undernäring hos äldre, samt arbete för att uppnå en 

tryggad livsmedelsförsörjning och ett hållbart jordbruk. 

Mat och hälsofrågor berör många av kommunens verksamheter, allt från att främja fysisk 

aktivitet i samhällsplaneringen genom kontinuerliga satsningar på cykelinfrastruktur, till att ge 

kunskapsstöd till föräldrar eller kontinuerligt förbättra maten och måltidsmiljön i kommunens 

verksamheter. Utbildningsverksamheten har under året tillsammans med riksidrottsförbundet 

drivit en rörelsesatsning i skolan för att främja fysisk aktivitet bland unga. För att minska 
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undernäring hos äldre arbetar Vård och omsorg med att komplettera måltiderna med andra 

stöd. Projektet ”Måltidsvän” där brukare inom funktionshindraomsorgen äter tillsammans 

med brukare inom hemtjänsten startades därför inom hemtjänsten, för att färre äldre ska 

behöva äta ensamma. Projektet har dock pausats på grund av pandemin. 

Kostenheten arbetar kontinuerligt för att främja såväl god och näringsriktig mat som minskad 

miljöpåverkan och minskat matsvinn i kommunen. Matsvinnet har generellt sett minskat 

sedan mätningar startade. Dock ökade svinnet under pandemiåret i de mätningar som under 

året kunnat genomföras vid Aspenskolan, Örbyhus skola och Centralskolan, vilket är en följd 

av svårigheten att förutspå behovet av antal portioner. Under vårterminen 2020 låg snittet på 

ca 43,5 gram per portion och under höstterminen ökade snittet till 51 gram per portion. Detta 

kan jämföras mot hösten 2019 då snittet låg på ca 28 gram per portion på dessa skolor. 

Under året lanserade kostenheten klimatlådan, där kommunanställda kan köpa rester från 

skolmatsalarna. Detta har minskat matsvinnet med 300 kg under året. Andelen ekologiskt har 

ökat (till 25 %) och man har minskat klimatavtrycket från de livsmedel man köper in genom 

bra planerade menyer och inköp av mer säsongsanpassat och vegetariskt. All fisk som köps in 

är MSC-certifierad enligt hållbart fiske. Under året har man också börjat mäta kundnöjdheten 

i de större skolmatsalarna. Resultatet visade på en hög kundnöjdhet på över 85 procent. 

Kommunen har under året prioriterat arbetet för att öka andelen närodlad mat i kommunens 

verksamheter. I projektet NärMat har kommunen under 2020 och 2021 fått projektpengar av 

Jordbruksverket för att öka andelen lokalt producerade livsmedel i kommunens verksamheter. 

Andelen ekologisk jordbruksmark har sjunkit något under året och även jordbruksmarken i 

stort minskar, vilket också är en nationell trend. Detta är naturligtvis problematiskt inte minst 

för utmaningen att trygga livsmedelsförsörjningen i framtiden. Kommunen jobbar aktivt med 

frågan på flera sätt; exempelvis genom att markinköp görs med syfte att undvika exploatering 

av jordbruksmark och genom att i arbetet med ny översiktsplan ta ställning mot detsamma. 

Mycket arbete pågår i kommunen med goda resultat som leder till en positiv utveckling för 

uppfyllelsen av målet. Dock behöver mer göras i samverkan med andra aktörer för att stoppa 

den negativa trenden med övervikt och minskad fysisk aktivitet liksom för att kunna nå målet 

om en ökad självförsörjning och bevarande av viktiga jordbruksmarker. 

Nyckeltal 

Invånare med fetma, andel (%) 

Ett sätt att mäta utvecklingen av ohälsosamma matvanor och felnäring är att undersöka hur 

fetman utvecklas i Sverige. Andelen invånare med fetma i Tierps kommun har ökat något de 

senaste åren, ökningen är störst bland de med kort utbildning. Vid den senaste mätningen 

hade 21 procent av invånarna i kommunen ett BMI på 30 eller högre. 

Ekologiskt odlad åkermark, andel (%) 

Måttet illustrerar hur hållbar livsmedelsproduktionen i Sverige är. Ekologisk produktion 

minskar belastningen på miljön och andelen har ökat de senaste tio åren i kommunen, även 

om vi fortfarande ligger en bit under snittet i riket och länet och ser en liten minskning 2019. 
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Agendamål 3 handlar om att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv. Kommunen har 

antagit sju egna delmål som på olika sätt tar upp lika möjligheter till kultur, fritidsaktiviteter, 

friluftsliv och grönområden. Hälsan i kommunen ska också bli bättre med särskilt fokus på att 

motverka missbruk, psykisk ohälsa och ensamhet bland äldre. 

Tierp och Sverige har generellt en god folkhälsa. Utmaningen är de stora hälsoskillnaderna 

mellan olika grupper. Ju sämre social och ekonomisk situation, desto sämre hälsa och större 

konsekvenser av ohälsa. Kommunen ansvarar för många välfärdstjänster som påverkar 

befolkningens hälsa genom livet. Det handlar om hur skolan och den sociala omsorgen 

fungerar och om hur bostads- och samhällsplaneringen bedrivs som kan främja en god 

närmiljö, social gemenskap och fysisk aktivitet. Det handlar även om i vilken mån det finns 

kultur- och fritidsaktiviteter för alla, eller om att förebygga problem som exempelvis 

fallskador eller frånvaro i grundskolan. Uppdraget delas mellan kommunen och regionen och 

individen har också ett stort eget ansvar. 

Den fysiska hälsan har blivit stadigt bättre i kommunen under flera år, undantaget är den 

psykiska ohälsan som ökat, i synnerhet bland kvinnor. Kommunen driver många projekt och 

satsningar som är positivt för måluppfyllelsen på sikt. Bland annat projektet Dans för hälsa 

för unga kvinnor, med fortsatt goda resultat. Vård och omsorg arbetar med att öka känslan av 

delaktighet bland äldre genom att fortsätta utveckla kultur- och fritidsaktiviteter, studiecirklar, 

träffpunkter och andra mötesplatser i samverkan med civilsamhället, dock har mycket 

verksamhet fått pausas under året. Samverkan kring barn i Tierp (SamBaT) har varit 

prioriterat under året med fokus på det förebyggande arbetet och väntas kunna bidra till att nå 

delmålen på sikt. Kultur och fritid driver ett ständigt pågående arbete med att tillgängliggöra 

och anpassa lokaler och utomhusmiljö. Till exempel vissa naturbad, översyn av stigar, ordna 

tydligare skyltning och tillgänglighetsanpassa Ledskär med fågeltorn för rullstolsburna. På 

tisdagskvällarna öppnas fritidsgården i Tierps köping särskilt upp för personer med 

funktionsvariationer från 13 år och uppåt. Personalen/fritidsledarna står för aktiviteterna, men 

har inget omsorgsansvar, vilket innebär god samverkan med ledsagare, förälder och boenden i 

kommunen. Föreningarna i kommunen står för ett stort antal sammankomster vilka berikar 

fritiden för många barn och unga, men även vuxna. Utan föreningarna så skulle det vara svårt 

eller omöjligt att ge dessa barn en meningsfull fritid. Kommunen stöttar föreningarna bland 

annat med hjälp genom olika bidrag. Många föreningar har det tufft med ekonomin och fler 

ledare behövs. 

Orosanmälningar avseende missbruk har ökat i kommunen de senaste åren (2018-2020). En 

arbetsgrupp har bildats under året för förebyggande arbete mot ANDT (alkohol, narkotika, 

doping och tobak). Här finns en ambition att genomföra fältarbete vid högtider (t ex valborg 
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och skolavslutningar). Pandemin satte stopp för detta men uppsökande verksamhet kommer 

genomföras när det återigen är möjligt. 

I skolorna fortsätter arbetet med samverkan för bästa skola, som haft fokus på förebyggande 

elevhälsoarbete under året. Regionens enkät Liv och hälsa ung visar på ett hårdnat klimat och 

sämre psykisk hälsa i framförallt högstadiet vid den senaste mätningen, samtidigt svarar fler 

elever att de trivs i skolan. 

Det görs mycket i kommunen för att uppnå målen, dock har pandemin gjort att mycket arbete, 

i synnerhet för äldre, har fått gå på sparlåga under året. Kommunen har inte full rådighet över 

folkhälsofrågorna och en positiv utveckling kräver mer arbete och samverkan från vården, 

regionen, civilsamhället med flera. 

Nyckeltal 

Sammankomster genomförda av föreningar i kommunen, antal 

Statistiken baseras på utbetalningar för lokalt aktivitetsstöd för barn och ungdomar, vilket 

föreningar kan ansöka om från kommunen. 2019 genomfördes mer än 10 000 aktiviteter av 

kommunens föreningsliv. Det är mindre aktiviteter än för 10 år sedan (13650 år 2009) men 

antalet har varit relativt stabilt de senaste åren. 

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) 

Den självskattade hälsan är överlag fortsatt god. Totalt angav 67 procent av invånarna att de 

hade bra eller mycket bra hälsa år 2017, snittet i länet är 77 procent och den genomsnittliga 

kommunen 69 procent. Här finns dock stora skillnader, där de med eftergymnasial utbildning 

anger en bättre hälsa. Skillnader finns också mellan könen, där kvinnor generellt uppger en 

sämre hälsa likaså personer med funktionsnedsättning, där en minoritet anger sin hälsa som 

god. 

Medellivslängd, kvinnor och män, år 

Medellivslängden används ofta som ett sammanfattande nyckeltal för hälsoläget i 

befolkningen. Medellivslängden i ett geografiskt område utvecklas på mycket lång sikt, och 

redovisas som rullande femårs-medelvärden. Medellivslängden har ökat de senaste tjugo åren 

i kommunen, dock ser vi att den trenden är bruten för kvinnor, där medellivslängden istället 

sjunkit sedan fem år tillbaka. En liknande trend ses nationellt bland kvinnor med låg 

utbildningsnivå. 

Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel 

(%) 

Nyckeltalet fångar upp hur stor andel som är långtidssjukskrivna på grund av psykiska 

sjukdomar och syndrom av alla som är långtidssjukskrivna och kan ses som ett övergripande 

mått på psykisk ohälsa. Andelen har ökat kraftigt under en tioårsperiod i kommunen, liksom i 

riket i stort. Vad som beror på faktiska förändringar i folkhälsan och vad som beror på andra 

faktorer såsom förändringar i diagnostiseringen och förändringar i synen på olika sjukdomar 

är inte klarlagt. 

Fallskador bland personer 65+ 

Fall och fallskador är ett stort folkhälsoproblem. Fall är den vanligaste orsaken till att äldre 

skadar sig och konsekvenserna blir ofta allvarliga och orsakar lång rehabilitering. Nyckeltalet 

redovisar det genomsnittliga antalet slutenvårdstillfällen till följd av fallolyckor under den 

senaste treårsperioden bland individer 65 år och äldre. Antalet fallskador bland äldre har 

stadigt minskat i kommunen och ligger i nivå med genomsnittet bland kommuner. 

Antibiotikaförsäljning 

Infektioner orsakade av resistenta bakterier har blivit ett allt större problem, och orsakar 
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500 000 dödsfall årligen i världen. Antibiotikaresistens är ett hälsoproblem som i allt större 

utsträckning även drabbar Sverige och är ett av de tio globala hälsohot som har pekats ut av 

WHO (Världshälsoorganisationen). I Tierps kommun har förskrivningen av antibiotika länge 

legat på en låg nivå, lägre än snittet i riket och i länet. 
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Mål 4 handlar om att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och 

främja ett livslångt lärande för alla. De fem lokala delmålen tar upp att utbildning ska vara av 

god kvalitet, tillgänglig för alla och lägga grunden för ett gott arbetsliv och ett aktivt 

medborgarskap. Studier visar på betydelsen av en lyckad skolgång som den starkaste 

skyddsfaktorn för framtida välstånd och hälsa. En misslyckad skolgång visar på ett mycket 

starkt prediktionsvärde för framtida problem som exempelvis arbetslöshet, kriminalitet och 

ohälsa. Ett välfungerande utbildningssystem, och därmed kompetensförsörjning för hela 

arbetsmarknaden, behövs också för att kommunens samlade verksamhet ska kunna erbjuda 

medborgarna god välfärd. 

Skolresultaten i grundskolan har under lång tid sjunkit såväl i kommunen som nationellt. 

Under 2020 ser vi dock en liten förbättring i skolresultaten både vad gäller elever med 

behörighet till gymnasiet liksom elever med en gymnasieexamen i kommunen. 

Utbildningsverksamheten har haft fokus på att öka undervisningsskickligheten under året, 

bland annat har man tagit fram stöddokument för pedagogisk professionsutveckling och 

förstärkt arbetet med karriärlärare. Samverkan för bästa skola tillsammans med Skolverket 

och Uppsala universitet har fortsatt och har haft fokus på det förebyggande elevhälsoarbetet. 

Under året har man också arbetat med lovskola i utökad omfattning och även för lägre åldrar 

för att öka behörigheten till gymnasieskolan, vilket varit framgångsrikt. Arbetet med trygg 

övergång i kombination med omställning till distansundervisning under våren har haft 

positiva effekter och fångat upp fler elever med skolfrånvaro och i behov av extra 

anpassningar. Kollegiala samtalsgrupper har genomförts för personal i förskolan. 

Näringslivsenheten har fortsatt sitt samarbete inom gymnasie- och vuxenutbildningen för 

bättre matchning och utveckling av teknik- respektive vård och omsorgscollege. Under året 

kom beslutet att Wik folkhögskola ska förlägga en filial i Tierps kommun, med bland annat 

allmän linje som ger behörighet till universitets- och högskolestudier, vilket kan komma att få 

stor betydelse på sikt för att höja utbildningsnivån i kommunen. Mycket samverkan, såsom 

karriärdagar och mässor, har fått ställas in under året till följd av pandemin. 

Samtliga av kommunens verksamheter arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling för att 

bevara personal och locka till sig ny arbetskraft framförallt inom bristyrken. Inom vård och 

omsorg erbjuds kurser, studiecirklar och föreläsningar för personer med 

funktionsnedsättning.Kultur och fritid arbetar för att utveckla biblioteks- och läsfrämjande 

verksamheten direkt riktad mot barn i förskola och genom skolbibliotekservice i samarbete 

med utbildning. 

Sammantaget har vi haft en svagt positiv utveckling av målet under året, med något 

förbättrade resultat i våra skolor, ökad närvaro och fler i förskolan. Ett orosmoln är de ökade 

skillnaderna i resultat mellan olika grupper och skolor i kommunen. Det finns mycket kvar att 

göra för att nå målet till år 2030 och kommunen ligger fortfarande under rikssnittet vad gäller 

de flesta av nyckeltalen inom utbildningsområdet. 
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Nyckeltal 

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%) 

Andel barn som är inskrivna i förskola är ett viktigt mått att följa då det har betydelse för 

barnets fortsatta utveckling i skolan. Utrikesfödda barn och barn från familjer med låga 

inkomster är överrepresenterade bland dem som inte går i förskola. Barn som är inskrivna i 

pedagogisk omsorg (t.ex. familjedaghem) räknas inte in i detta mått. Andelen inskrivna i 

förskolan har ökat stadigt i kommunen sedan mätningarna startade och idag går 84 procent av 

barnen åldersgruppen 1-5 år i förskola, vilket är högre än genomsnittet i länet, men strax 

under snittet för kommuner i Sverige. 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 

Andel elever som är behöriga till gymnasiet är ett centralt resultatmått för grundskolan. Det är 

resultatet för alla elever som är folkbokförda i kommunen som avses – oavsett vilka skolor de 

går i. Trenden för nyckeltalet har varit nedåtgående under många år såväl nationellt som i 

kommunen, men de senaste åren syns en svag positiv trend där alltfler når behörighet. För år 

2020 nådde 82,1 procent av eleverna folkbokförda i kommunen behörighet, andelen i våra 

kommunala skolor var ännu något högre och låg på 82,4 procent, vilket är högre än tidigare år 

men något lägre än snittet i länet och i riket. 

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) 

Trygghet är en viktig förutsättning för en god lärandemiljö. Nyckeltalet som belyser elevers 

upplevda trygghet i skolan från Skolinspektionens elevenkät är så nära man kunnat komma 

frågan om mobbing. Enkäten har bara genomförts två gånger men visar båda gångerna på 

höga värden. År 2018 angav 85,7 procent av eleverna att de känner sig trygga i skolan, det är 

högre än snittet i länet och genomsnittet för Sveriges kommuner. Resultaten skiljer sig dock 

stort mellan de fyra högstadieskolorna i kommunen från 77 procent till 94 procent trygga 

elever. 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%) 

Nyckeltalet visar hur stor andel elever av de som började gymnasiet för tre år sedan som tagit 

examen. Elever som vid utbildningens början saknar svensk personnummer ingår ej (t ex. 

nyanlända elever som ännu inte blivit folkbokförda). Måttet mäter hemkommun, dvs. resultat 

för alla gymnasieelever som är folkbokförda i kommunen – oavsett var de går i gymnasiet. 

Andelen gymnasieelever med examen har sjunkit under den senaste fem årsperioden men 

ökade något under 2020 och var då 62,6 procent. 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%) 

Nyckeltalet visar hur stor andel elever av de som började gymnasiet i kommunal regi, dvs. 

Högbergsskolan, för tre år sedan som tagit examen. Elever utan personnummer ingår ej, 

liksom ovan beskrivna nyckeltal. I tabellen nedan har statistiken brutits ner för att visa på 

skillnaderna mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program. 

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd 

gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)  

Nyckeltalet visar hur stor andel av ungdomar folkbokförda i kommunen som erhållit slutbetyg 

eller motsvarande två år tidigare och som påbörjar studier eller som var etablerade på 

arbetsmarknaden det aktuella året. Andelen har stadigt ökat i kommunen de senaste åren och 

låg under 2018 på 78,7 procent, strax under snittet för landets kommuner. 

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) 

För såväl social som ekonomisk hållbarhet är befolkningens utbildningsnivå av betydelse. 

Utbildningsnivån är starkt kopplad till folkhälsa men redovisas här tillsammans med övriga 
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utbildningsnyckeltal. Andelen har ökat stadigt varje år sedan mätningarna startade för tjugo år 

sedan, men kommunen ligger fortfarande långt efter snittet för övriga kommuner och i länet. 

År 2019 hade 25,6 procent av befolkningen en eftergymnasial utbildning i kommunen. 
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Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt och resurser mellan män och kvinnor. I 

ett jämställt samhälle har kvinnor och män samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter 

inom livets alla områden. Under mål 5 har kommunen antagit sex lokala delmål som berör 

arbetet mot diskriminering, ett ökat kvinnligt företagande liksom lika deltagande i det 

politiska och offentliga livet. 

Kvinnor och män, flickor och pojkar lever under olika omständigheter och med olika 

förutsättningar som inte bara går att förklara utifrån deras kön. Alla identifierar sig inte heller 

med sitt juridiska kön eller passar in i normer att vara antingen kvinna eller man. Kommunens 

verksamheter arbetar systematiskt med jämställdhetsarbete på olika sätt, bland annat med 

könsuppdelad statistik för att kunna tillse en likvärdig resursfördelning eller motverka en 

orättvis lönesättning. HR-enheten arbetar för att se över lönefördelning mellan kvinnor och 

män inom kommunen, och inga osakliga löneskillnader har hittats vid lönekartläggningen. 

Individ och familjeomsorgen har HBTQ-certifierat alla sina verksamheter, även skolan och 

kultur och fritid har påbörjat ett sådant arbete under året. Vård och omsorg arbetar också med 

könsneutrala omklädningsrum i nya verksamhetslokaler eller där ombyggnation inte krävs. 

Kvinnor utgör 81 procent av medarbetarna anställda inom kommunens organisation, och 

kommunen har därför ett särskilt stort ansvar att förbättra kvinnors arbetsvillkor. Kvinnor har 

också högre sjukfrånvaro och färre heltidsanställningar än män i kommunens organisation. 

Sjuktalen är fortfarande en utmaning, men det är svårt att analysera årets resultat då 

sjukfrånvaron också ökat som en effekt av pandemin. Förskolan är den verksamhet med högst 

sjuktal i kommunen. 

Arbetet med heltidsresan har förlängts, inom vård och omsorg erbjuds alla idag 80 procent 

tjänstgöringsgrad. Andelen män i välfärden är låg och därför bedriver man ett arbete för 

breddad rekrytering, exempelvis inom vård och omsorg arbetar man för hur vi kan 

marknadsföra oss för att få in fler män i vårdutbildningarna. 

Vad gäller målet om kvinnligt företagande går utvecklingen långsamt, men åt rätt håll. Fler 

kvinnor startare företag jämfört med tidigare och fler kvinnor söker rådgivning hos 

Nyföretagarcentrum. 

Det har skett en positiv utveckling av mål 5 under flera år, men takten går långsamt och 

kommunen ligger efter resten av riket. Mer behöver göras för att uppnå målet om en jämställd 

kommun till år 2030. 

Nyckeltal 

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) 

Nyckeltalet anger hur stor andel av de som är anställda inom kommunen som är 

heltidsarbetande, vilket får stor betydelse för lön och framtida pension. Den vanligaste 

orsaken för deltidsarbete är avsaknad av heltidstjänst. Andelen har stigit stadigt de senaste tio 

åren och år 2019 var 63 procent heltidsarbetande i kommunen, vilket var något lägre än den 

genomsnittliga kommunen och i länet. Skillnaderna mellan könen är fortfarande betydande, 

medan 79 procent av alla män i kommunen är heltidsarbetande är motsvarande siffra för 

kvinnor 58 procent. Inom kommunen som organisation skiljer det sig avsevärt mellan olika 

verksamhetsområden, där andelen heltidsarbetande är som lägst inom äldre- och 

funktionshinderomsorgen (31 procent). 

Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%) 

Nyckeltalet beskriver mäns andel av det totala uttaget av dagar med föräldrapeng och omfattar 

alla som är folkbokförda i kommunen, oavsett var de arbetar. År 2020 tog männen ut 28,6 

procent av föräldradagarna. Det har ökat sakta under lång tid men ligger fortfarande strax 

under snittet i landets kommuner och i länet. 

Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, andel av antal dagar (%) 
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Nyckeltalet avser mäns andel av det totala uttaget av antal dagar med tillfällig föräldrapenning 

i samband med vård av barn (VAB). Det omfattar alla som är folkbokförda i kommunen, 

oavsett var de arbetar. Under 2020 var det 42,1 procent av all VAB som togs ut av män i 

kommunen, ökningen har varit marginell de senaste tio åren, men nivån är högre än snittet i 

landets kommuner eller i länet, som var 38,7 respektive 39,7 procent. 

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel (%) 

Nyckeltalet beräknas utifrån den disponibla mediannettoinkomsten i kommunen för män 

respektive kvinnor. Inkomsten är beräknad per individ, och inkomster som riktar sig till hela 

hushållet som ekonomiskt bistånd eller bostadsbidrag har delats upp på de vuxna i hushållet. 

Vid värdet 100 procent har kvinnor och män lika stora disponibla mediannettoinkomster. 

Nyckeltalet avser alla som är 20 år och äldre och som är folkbokförda i kommunen. I 

kommunen hade år 2018 en kvinna en medianinkomst på 75 procent av en genomsnittlig 

mans medianinkomst. Inkomstskillnaderna har minskat de senaste tio åren men i en långsam 

takt, det kommer ta minst 200 år att uppnå jämställda löner med de senaste årens utveckling. 

För anställda i kommunen som organisation var lönerna nästan helt jämställda vid den senaste 

mätningen 2019, där en kvinna i genomsnitt tjänade 99,5 procent av en mans lön. 

Mål 6 handlar om att säkra tillgången till rent vatten och god sanitet. Kommunen har antagit 

tre lokala delmål som säger att vattenkvaliteten ska förbättras, att vattenanvändningen ska 

effektiviseras och att de vattenrelaterade ekosystemen ska återställas. Tierps kommun har en 

god tillgång till grundvatten av bra kvalitet, även om utmaningar finns vid kusten. Hoten mot 

dricksvattnet ska ändå inte negligeras och väntas förvärras av klimatförändringar, en ökande 

befolkning och en ökad kemikalieanvändning. I kommunen och i länet uppnås inget av de 

miljömål som har bäring på mål 6, däribland målet om levande sjöar och vattendrag, hav i 
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balans och en giftfri miljö. 

Tierps Energi och Miljö AB (TEMAB) har fått pengar från Naturvårdsverket för att anlägga 

en fullskalig läkemedelsrening på Tierps reningsverk som tagits i bruk under året med goda 

resultat för att minska utsläppen av läkemedelsrester till våra hav, sjöar och vattendrag. 

Kommunen är ansvarig för att genomföra flertalet av de åtgärder som krävs för att säkra 

vattenkvaliteten och en framtida dricksvattenförsörjning, både som VA-huvudman, 

samhällsplanerare och som tillsynsmyndighet. Processen för att få till en fungerande 

vattenplanering är igång efter Vattenmyndighetens förslag till nytt åtgärdsprogram för 

vattendistriktet. Kommunen arbetar kontinuerligt för att fler fastigheter ska få tillgång till 

kommunalt vatten och avlopp och under året har kommunen fått flera statliga LOVA-bidrag 

för att förbättra och stärka våra vattenrelaterade ekosystem såsom att återställa våtmarker. 

Endast en mindre del av kommunens sjöar och vattendrag uppvisar en god ekologisk status 

(ingen uppvisar en god kemisk status) och mer måste göras för att minska miljöföroreningar, 

övergödning och annan negativ påverkan. 

Kommunen arbetar aktivt för att återställa vattenrelaterade ekosystem, både på egen hand och 

i samverkan med andra aktörer. Trots insatser uppnår dock majoriteten av våra sjöar, 

vattendrag och hustområden endast måttlig ekologisk status. Det är bekymmersamt inte minst 

för att det hotar många av våra vattenlevande arter men också för att det på sikt kan påverka 

kvalitet på vårt grundvatten om detta in förbättras. Verksamheterna upplever dock att man har 

god fart i arbetet framåt inom de områden där kommunen har rådighet i frågan. 

Nyckeltal 

Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%) 

Andel kommunala vattentäkter med vattenskyddsområde är sedan länge en indikator för det 

nationella miljömålet Grundvatten av god kvalitet. I kommunen är 100 procent av 

vattentäkterna idag vattenskyddsområden. Inrättande av vattenskyddsområde utgör en 

framtidssäkring av god dricksvattenkvalitet. 

Sjöar med god ekologisk status, andel (%) 

För sjöar avses god ekologisk status och potential. Även en klassning av kemisk status görs 

men eftersom inte en enda sjö i landet uppnår god kemisk status vid den senaste mätningen 

bortses från detta. Den dåliga kemiska statusen förklaras huvudsakligen av höga halter av 

kvicksilver och bromerade difenyleter (ingår i flamskyddsmedel) i hela landet. Klassning görs 

successivt under en flerårscykel, varje kommun kommer därför ha samma resultat för alla år 

2010-2016. I Tierps kommun klassas 45,5 procent av sjöarna med en god ekologisk status. 

Trots det låga värdet, är det högre än snittet i riket eller i länet, som ligger på 35,7 respektive 

27 procent. 

Vattendrag med god ekologisk status, andel (%) 

För vattendrag avses också bara god ekologisk status och potential, eftersom inte heller ett 

enda vattendrag i landet uppnådde godkänd kemisk status under den senaste perioden. Endast 

26,7 procent av kommunens vattendrag har en god ekologisk status, det är bekymmersamt 

inte minst för att det hotar många av våra vattenlevande arter men också för att det på sikt kan 

påverka kvaliteten på vårt grundvatten om detta inte förbättras. Även här uppdateras siffrorna 

efter femårscykeln som avslutas 2021, se ovan. 

Grundvattenförekomster med god kemiska och kvantitativ status, andel (%) 

Grundvattenförekomster klassas som av god status om både kemiska och kvantitativ status är 

goda. 100 procent av kommunens grundvattenförekomster har klassats med god status. Även 

här uppdateras siffrorna efter femårscykeln som avslutas 2021, se ovan. 
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Mål 7 handlar om att alla människor ska ha tillgång till, och råd med. pålitlig och hållbar 

energi. Våra lokala delmål handlar om att öka andelen förnybar energi och minska 

energiförbrukningen. 

Sverige har i modern tid haft god tillgång till energi och kraftfullt ökat andelen förnybar 

energi, från 33 procent år 1990 till 55 procent år 2018. Dagens utmaning för såväl Sverige 

som Tierps kommun handlar om att ställa om transportsektorn till förnybar energi, att kunna 

möta en ökad efterfrågan på el från industrin och transporter, samtidigt som kärnkraft tas ur 

produktion och en alltmer variabel produktion från vind och sol tillförs. 

I länet har vi redan idag kapacitetsproblem i elnäten några dagar om året, något som väntas 

förvärras vid en ökad elanvändning även om arbetet för att bygga ut stamnäten pågår. Här 

krävs mer samarbete mellan kommun, elnätsföretagen, energiproducenter och användare för 

att uppnå tillräcklig kapacitet och en mer flexibel användning. Kapacitetsbristen 

(effektbristen) är kännbar även i Tierp och hindrar redan idag industrietableringar i 

kommunen. 

I kommunen pågår flera projekt för utbyggnad av småskaliga energilösningar, framförallt 

solceller, som drivs av såväl företag, privatpersoner eller i kommunal regi. Den största fossila 

energianvändningen står fortfarande transportsektorn för, här behövs ett stort 

omställningsarbete både för kommunens egna tjänstefordon samt i fordonsparken i stort. En 

upphandling av en biogastankstation har påbörjats under året liksom fortsatt utbyggnad av 

laddstationer för elbilar. 

I kommunen som organisation har vi idag 100 procent inköpt förnybar el liksom 100 procent 

förnybar fjärrvärme sedan i år då vårt kommunala bolag Tierps Energi och Miljö AB 

(TEMAB) fasade ut de sista oljepannorna. I Söderfors finns fortfarande ett fåtal bostäder i 

Tierpsbyggens bestånd som värms upp av fossil energi och som ännu inte fasats ut, samt viss 

spetsvärme som baseras på olja. 

Näringslivsenheten arbetar kontinuerligt med att skapa mötesplatser och diskutera dessa 

frågor, genom att bjuda in företagare och föreläsare och sprida kunskap och information. 

Bland annat finns ett miljönätverk och initiativ har tagits under året för att inrätta ett 

klimatprotokoll tillsammans med företagare, dock har pandemin gjort att planerna har fått 
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skjutas på framtiden. Även Energi- och klimatrådgivarna stöttar och hjälper företag, 

föreningar och privatpersoner med rådgivning kring värmesystem, förnybar energi och 

energieffektivisering samt kan hjälpa till med bidragsansökningar för exempelvis solceller 

eller laddstolpar. Antalet ärenden från Tierp har minskat något under året, från drygt 30 år 

2019 till knappt 20 år 2020. Lite över hälften av dessa kommer från privatpersoner och 

resterande från företag, föreningar eller andra organisationer. 

Vi har haft en positiv utveckling av målet under lång tid. Andelen förnybar energi i den 

kommunala energimixen har ökat och flera initiativ är på gång för utbyggnad av mer 

förnybara lösningar. Dock behöver mer göras för att säkerställa tillgång till förnybar el även 

framöver när behovet väntas öka kraftigt. Transportsektorn är också en stor utmaning där 

kommunen tillsammans med regionen och privata aktörer behöver hjälpas åt för att skynda på 

omställningen och kunna erbjuda fossilfria alternativ såsom el-laddning och tankmöjligheter 

för biogas eller förnybar diesel (HVO) i hela kommunen. 

Nyckeltal 

Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor inom det geografiska området, andel (%) 

Genom fjärrvärme går det att på ett effektivt sätt producera värme till användarna. Nyckeltalet 

anger andel producerad fjärrvärme som producerats med förnybart bränsle eller med el från 

förnybara källor. Tierps miljö och klimat AB (TEMAB) uppnådde sitt mål om en helt fossilfri 

fjärrvärme under 2020, då den fossila eldningsoljan bytts mot biogen olja 

Elavbrott genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI), minuter/kund 

En välfungerande elförsörjning är betydelsefull för både den enskilda och för samhällets 

funktion och dess utveckling. Beroendet av tillförlitlig elförsörjning ökar i takt med att 

samhället blir mer och mer högteknologiskt och stora delar av samhället påverkas av 

elavbrott. Det kan handla om allt från att elförsörjningen i hemmet slutar fungera till förlorade 

intäkter på flera miljoner kronor för stora industrier. Nyckeltalet visar den genomsnittliga 

avbrottstiden per kund i kommunen, för aviserade och oaviserade avbrott som är längre än 3 

minuter under mätåret. Vi har mätdata från fyra år tillgänglig för kommunen och vid samtliga 

år har avbrottstiden var relativt hög - högre än snittet för alla landets kommuner och i länet. 

Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/inv. 

Nyckeltalet visar hur mycket energi som används per invånare. På nationell nivå har 

energieffektivisering och ny användning hållit ungefär jämna steg på totalen under de senaste 

decennierna, medan man framöver ser ett kraftigt behov av ökad elektrifiering. Nyckeltalet 

speglar främst den lokala näringslivs- och transportstrukturen. I Tierp har energianvändningen 

per person sjunkit långsamt de senaste tio åren och ligger också lägre än snittet för landets 

kommuner. 
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Målet och de fem lokala delmålen syftar till en inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt 

och full sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. En grundförutsättning för alla 

sjutton hållbarhetsmål är att vi får en hållbar ekonomisk utveckling som kan lyfta samhället 

till högre nivåer med bättre förutsättningar för ett gott liv i kommunen, men som inte sker på 

bekostnad av en ökad miljöförstöring. 

Pandemin har starkt präglat utvecklingen av målet under året där flera företag fått säga upp 

eller permittera personal. På grund av den varierande branschstrukturen i kommunen har 

pandemin slagit väldigt olika, vissa branscher går bättre än tidigare medan andra nästan 

slagits ut, såsom taxi, restaurang och hotellnäringen. Trots pandemin har vi sett en nedgång i 

antalet konkurser under året, men det kan vara att vi ser effekterna först under 2021. 

Näringslivsenheten har arbetat kontinuerligt under året för att informera, stötta och vidta 

åtgärder för att underlätta för företagen i kommunen under detta extraordinära år. Mycket av 

det ordinarie arbetet med företagsfrukostar, event, mässor, karriärdagar och annat har fått 

skjutas på eller övergå i digitala former. Kommunen är markägare samt tillstånds- och 

kontrollmyndighet inom många områden som berör företag. För att underlätta för företagen 

under året har icke-nödvändiga tillsynsbesök skjutits upp, avgifter har sänkts eller utgått och 

man har underlättat för butiker och restauranger som vill flytta ut sin verksamhet på gator och 

torg. De senaste kundundersökningar för företag som gjorts har visat på höga resultat för 

kommunen. Bland annat i Svenskt Näringslivs ranking eller Nöjd Kund index (NKI) där 

kommunen stiger i ranking. 
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Tierps kommun är idag arbetsgivare för över 2000 personer. Genom att skapa attraktiva 

villkor och erbjuda intressanta jobb kan kommunen attrahera medarbetare med rätt kompetens 

och trygga kompetensförsörjningen för framtiden. HR-avdelningen har fortsatt sitt arbete med 

det strategiska arbetsmiljöarbetet under året. Bland annat har en uppföljning gjorts av 

arbetsmiljöpolicyn och policy för lika rättigheter, för att minska risken för trakasserier eller 

diskriminerande särbehandling. Kommunen deltar i forskningsprojektet STAMINA 

(Strukturerat Tidseffektivt Arbetssätt och Metoder för Inkluderande Arbetsliv) som 

genomförs av alla arbetsgrupper i kommunen och har varit uppskattat för att ta fram 

handlingsplaner och förbättra arbetsmiljön i verksamheterna. Arbetet med Heltid som norm 

fortsätter, liksom aktivt arbete med lönebildning och marknadsföring av distanskontoren i 

Uppsala och Gävle. Arbetet med att underlätta distansarbete har fått en rejäl skjuts under 

pandemiåret, där digitalisering har visat på stora möjligheter. 

Kommunen har också ökat samverkan med civilsamhället under året bland annat för att stärka 

arbetet med personer som står långt från arbetsmarknaden. Nya riktlinjer för fördjupad 

samverkan med civilsamhället har antagits och det har inletts dialog med flera sociala företag 

om att inrätta idéburna offentliga partnerskap (IOP) i syfte att fler personer ska ha möjlighet 

att komma ut i sysselsättning. Kommunen erbjuder också feriejobb för unga och 

praktikplatser för att möjliggöra för unga, studenter och nyanlända att få en första viktig 

arbetslivserfarenhet. Dock har många praktikplatser dragits in inom vård och omsorg på grund 

av pandemin. Det pågår också ett arbete för att utöka målgruppen för kommunens 

aktivitetsansvar för ungdomar till och med 29 år för att kunna hjälpa fler. 

Den ekonomiska tillväxten har varit god i kommunen de senaste åren, mätt i 

bruttoregionalprodukt (BRP) och de bekräftas också av länsrankingar av tillväxten i länet. 

Generellt har vi sett en positiv utveckling av målet de senaste åren med fler 

företagsetableringar, god tillväxt och minskad arbetslöshet. Pandemin har tillfälligt brutit den 

positiva trenden, men det är för tidigt att säga hur det kommer påverka måluppfyllelsen till år 

2030. 

Nyckeltal 

Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv. 

På nationell nivå brukar det ekonomiska värdet av alla produktion kallas 

bruttonationalprodukt (BNP). I bruttoregionalprodukten (BRP) anges istället värdet av all 

produktion som sker inom en kommun eller en region. Skillnader i BRP per invånare speglar 

flera faktorer såsom åldersfördelningen, sysselsättningsgraden eller hur stort produktionsvärde 

varje sysselsatt åstadkommer. Tierps kommun har haft en god ekonomisk utveckling de 

senaste åren, vilket bekräftas i ett högt BRP värde. Det är högre än snittet i länet och strax 

under snittet i riket. 

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) 

Unga invånare som varken arbetar eller studerar ses som ett särskilt problem då det kan få 

svåra konsekvenser för individen på sikt. Kommuner har ett stort inflytande över utfallet 

genom ansvaret för grund- och gymnasieutbildningen samt det kommunala aktivitetsansvaret 

till och med nitton års ålder. 

Ungdomsarbetslösheten är konjunkturberoende och har ökat särskilt i spåren av pandemin. 

När det gäller gruppen som varken arbetar eller studerar används istället ett mått där 

skillnaderna i konjunktursvängningar mellan åren inte är lika tydliga. Andelen unga som 

varken arbetar eller studerar i kommunen har sjunkit de senaste fem åren men befinner sig 

fortfarande på en hög nivå, 7,6 procent av de unga under 2018, vilket är högre än den 

genomsnittliga kommunen och länets snitt på 7 procent. 

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef. 
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Arbetslöshet under kortare perioder är för de flesta inget större problem, men långvarig 

arbetslöshet leder ofta till svåra ekonomiska och sociala problem. Långtidsarbetslös innebär i 

måttet att ha varit öppet arbetslös eller i program med aktivitetsstöd i minst sex månader 

under året. Det är i första hand kommunerna som har en viss rådighet över 

långtidsarbetslösheten, genom sitt ansvar för försörjningsstöd och sin möjlighet att bedriva 

arbetsmarknadsverksamhet. Långtidsarbetslösheten har minskat de senaste åren i kommunen, 

och låg år 2020 på 4,0 procent, vilket är i nivå med rikets 3,8 procent men lite högre än länets 

2,9 procent. 

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) 

Inom ramen för ekonomisk tillväxt är förvärvsarbete bland invånare en viktig utgångspunkt. 

Förvärvsarbete bidrar till hushållets ekonomiska försörjning, kommunernas skattebaser och 

ekonomisk tillväxt i ett samhällsperspektiv. Nyckeltalet avser förvärvsarbetande som är 

folkbokförda i kommunen. I kommunen var 79,9 procent förvärvsarbetande under 2020, 

vilket är en stadig ökning sedan finanskrisen 2008. 

Målet och de tre lokala delmålen tar upp betydelsen av en fungerande och stabil infrastruktur, 

vikten av att styra mot hållbarhet i upphandling och samverkan för att bidra till ny kunskap 

och innovationer. För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför 

måste våra företag, industrier och infrastrukturer göras mer hållbara. Innovation och 

teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för effektiv resursanvändning 

och som dessutom kan skapa nya marknader och arbetstillfällen. Utmaningarna både globalt, 
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nationellt och lokalt är att ställa om från en linjär och fossilbaserad till en cirkulär och 

biobaserad ekonomi. 

Kommunen är stora investerare i infrastruktur. System för vatten och avlopp, kommunikation 

och infrastruktur för kollektivtrafik är några exempel. Goda kommunikationsmöjligheter, 

både fysiska och digitala, är idag ofta en grundförutsättning för företag och smarta arbetssätt. 

Kommunen arbetar också tillsammans med regionen och Trafikverket för att prioritera 

kollektivtrafiken i gaturummet och klimatsäkra väginfrastrukturen. En cykelenkät har 

genomförts för att ta in medborgarnas synpunkter och under 2020 har en ny cykelparkering 

för totalt över 100 cyklar byggts, upprättade på båda sidor stationen med tak och belysning 

samt ramlås. Kommunen har också genomfört förstudier för två kommunala cykelvägar och 

en statlig, vilka blivit beslutade i regionfullmäktige inom LTP (länstrafikplan). Under året har 

kommunen även antagit fler hållbarhetslöften inom länsstyrelsens åtgärdsprogram på området 

bland annat för att främja cykelinfrastruktur och pendlingsmöjligheter. 

Höga miljökrav ställs där det är möjligt i upphandlingar för att främja renare och smartare 

teknik. Bland annat använder sig kommunen av upphandlingsinstrument som ”dynamiskt 

inköpssystem” och innovationsupphandlingar där så är möjligt. Genom att dela upp 

upphandlingar i mindre delar kan det lokala näringslivet vara med i anbudsgivningen. Under 

2020 genomfördes en upphandling av hantverkartjänster där anbudsgivare som garanterade att 

utföra uppdrag med fossilfria transportalternativ gavs mervärde, vilket samtliga anbudsgivare 

kunde garantera att göra. Arbetet för att främja ökad hållbarhet inom IT och telefoni genom 

upphandling har också påbörjats under året. 

Trenden för målet är positiv även om vi ännu inte kan sägas ha uppnått målet om en hållbar 

industri, innovationer och infrastruktur. Det visar inte minst utmaningarna med 

bredbandsutbyggnad, effektbrist eller höga klimatutsläpp från vissa branscher i kommunen. 

Vi kan också göra mer för att främja innovation i upphandlingar med högre miljö- och sociala 

krav. Samtidigt sker mycket inom området och näringslivsenheten bedriver kontinuerligt 

dialog och samverkan med företag, andra organisationer och universiteten för att sprida 

kunskap som kan bidra till innovationer och hållbara lösningar i kommunen. 

Nyckeltal 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) – Totalt, NKI 

Nyckeltalet är hämtat från öppna jämförelser (ÖJ) som visar hur företagarna ser på 

myndighetsutövningen i kommunen. Om myndighetsutövningen upplevs som rättvis och 

effektiv av företagarna samtidigt som det finns en ömsesidig respekt för varandras roller 

kommer ett förtroende att etableras mellan företagare och tjänstemän, vilket kan bidra till ett 

gott företagsklimat. Företagsklimatet har länge skattats som gott i kommunen och låg vid 

senaste mätningen under 2019 på 78 på en 100-gradig skala, det är högre än både snittet i 

riket och i länet. 

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) 

En förutsättning för att kollektivtrafiken ska användas i så hög grad som möjligt är att den 

finns inom ett rimligt avstånd. Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna som bor i ett 

kollektivtrafiknära läge, det vill säga inom 500 meter från en trafikerad hållplats eller station. 

Trafikerad hållplats betyder minst en avgång per timme, vardagar mellan 06:00 och 20:00. År 

2018 hade 67,4 procent av befolkningen i kommunen tillgång till god kollektivtrafik, det är i 

nivå med snittet i andra kommuner, men lägre än i länet. Tillgången har inte förbättrats de 

senaste fem åren och mer behöver göras tillsammans med Region Uppsala för att förbättra 

kollektivtrafiken utanför järnvägsstråket. 
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Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av såväl resurser som ekonomiskt, 

socialt och politiskt inflytande i samhället. Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas 

lika rättigheter och möjligheter oberoende av till exempel kön, etnicitet, religion, 

funktionsvariation, ålder och annan ställning. Mål 10 med dess sju lokala delmål belyser 

vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen. Även om vi haft 

en positiv utveckling med minskad fattigdom under de senaste decennierna, så har klyftorna 

ökat både nationellt och i Tierps kommun, avseende bland annat inkomst, hälsa och 

skolresultat. 

Kommunen har genom sitt välfärdsuppdrag både goda möjligheter och ett brett ansvar för att 

motverka ojämlikhet mellan olika individer och i befolkningen generellt utifrån kön, 

bakgrund och socioekonomisk situation. Det kan handla om att erbjuda mötesplatser och 

uppsökande verksamhet, om rättigheter till utbildning, arbete, bostad, hälso- och sjukvård och 

stöd i vardagen. 

Kultur och fritidsverksamheter fungerar i stor utsträckning som mötesplatser för barn, unga 

och vuxna. Här är idrott- och kulturaktiviteter och inte minst bibliotek, ungdoms- och 

fritidsgårdar betydelsefulla. Kommunen arbetar kontinuerligt för att göra verksamheten 

tillgänglig för alla bland annat genom att erbjuda ett programutbud som är gratis och öppet för 

alla samt tillgänglighetsanpassa för olika människors funktionsvariationer. 

Vård och omsorg arbetar för att fortsätta stärka brukarinflytandet för personer med 

funktionsvariationer, utifrån resultaten i brukarundersökningarna under året. Det handlar om 

att möjliggöra för personer inom verksamheterna att kunna delta i fler sammanhang, ta bort de 

hinder som finns och införa olika former av anpassningar. Samhällsbyggnad arbetar för att ta 
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bort hinder i den fysiska miljön, och har bland annat färdigställt två tillgänglighetsanpassade 

busshållplatser under året. 

Under 2020 fick kommunen statliga medel från myndigheten Delegationen mot segregation 

(DELMOS) för att kartlägga ojämlikhet och segregation och dess orsaker i kommunen. 

Projektet pågår till 2021 och väntas ge kommunen mer kunskaper i hur vi kan motverka 

segregation och de ökande skillnaderna i exempelvis inkomst och hälsa som vi ser i 

kommunen. En ökande ojämlikhet är problematiskt då det kan leda till ökad social oro och 

minskad tillit när stora grupper i samhället känner att de inte får ta del av utvecklingen i 

samhället eller kan delta på samma villkor som andra. 

Mycket görs inom målet i kommunen men mer behövs för att vända utvecklingen, öka den 

sociala tilliten och minska ojämlikheten. Trenden med en ökad ojämlikhet ses över hela landet 

och här behövs såväl insatser nationellt för att förbättra trygghetssystemen liksom insatser 

lokalt för att utjämna skillnader i exempelvis skolresultat eller valdeltagande. Pandemin 

riskerar att ytterligare spä på ojämlikheten mellan olika grupper och här har kommunen men 

även civilsamhället en viktig roll att spela. Under året har vi fått se många initiativ från såväl 

medborgare, företag som civilsamhället för att hjälpa riskgrupper med olika ärenden, 

motverka ensamhet eller bidra med matkassar och andra förnödenheter till grupper som 

drabbats särskilt hårt av pandemin och dess konsekvenser. 

Nyckeltal 

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

Genom att utgå från nyckeltalet invånare med avsaknad av tillit till andra kan flera olika 

aspekter av jämlikhet fångas upp. Nyckeltalet korrelerar med andra nyckeltal som är 

avgörande för ökad jämlikhet såsom långtidsarbetslöshet, invånare i ekonomiskt utsatta 

hushåll, invånare som varken arbetar eller studerar och trångboddhet. Andelen som uppger att 

man i allmänhet inte kan lita på de flesta människor har förändrats över tid, där fler idag än 

för tjugo år sedan saknar tillit. Det är en större andel bland unga (16 - 29 år) som uppger att 

man i allmänhet inte kan lite på de flesta människor, jämfört med övriga åldersgrupper. Det är 

också betydligt fler med en förgymnasial utbildning som saknar tillit till andra, i jämförelse 

med dem som har en eftergymnasial utbildning. I Tierps kommun upplevde 27 procent en 

avsaknad av tillit till andra, vilket är i nivå med riket. Dock är siffrorna från år 2015, då vi valt 

att inte delta i denna undersökning på senare år. 

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20 – 64 år, vistelsetid 4-6 år, 

andel (%) 

Det finns en stor skillnad mellan kommuner i hur hög grad skyddsbehövande och deras 

anhöriga kommer i arbete. I nyckeltalet ingår personer som sökt asyl och fått 

uppehållstillstånd, deras anhöriga samt kvotflyktingar. Under 2018 var 46,5 procent av denna 

grupp i arbete i kommunen, vilket är lite lägre än snittet i riket som ligger på 53,7 procent. 

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, 

andel (%) 

Jämlikhet bygger på allas lika rättigheter och rätten till självbestämmande bör vara en 

självklarhet för alla. Personer som får insatser i form av daglig verksamhet enligt LSS har ofta 

någon form av autism och/eller kognitiv funktionsnedsättning och kan ibland ha svårare att 

hävda sitt självbestämmande. 2020 uppgav 69 procent av brukarna i kommunen att de får 

bestämma om saker som är viktiga. Det är en förbättring från de tidigare mätningarna, men 

lite lägre än snittet i riket på 73 procent. 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%). 

Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de är mycket eller ganska nöjda med 

hemtjänsten dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med 
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hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. I Tierps kommun visar 

resultatet något lägre än genomsnittet för Sveriges kommuner. 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 

Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som är mycket eller ganska nöjda 

med sitt särskilda boende dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt 

boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. I Tierps kommun visar resultatet 

något lägre än genomsnittet för Sveriges kommuner. 

Brukarbedömning Personlig assistans - Brukaren trivs med sina assistenter, andel (%) 

Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%) 

Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%) 

Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren trivs med alla i boendepersonalen, andel (%) 

Dessa fyra nyckeltal ovan är baserade på undersökningar som inte är totalundersökningar 

varför resultatet för en kommun kan vara baserat på ett mindre antal brukares svar, dock minst 

fem. Svaren anger antal personer inom respektive verksamhet som har svarat positivt på dessa 

frågor, dividerat med samtliga personer som svarat på respektive fråga. 
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Mål 11 handlar om att göra städer och samhällen hållbara, inkluderande och säkra. Med 

koppling till mål 11 har kommunen antagit fem lokala delmål som handlar om att skapa 

överkomliga bostäder åt alla, skapa hållbara transportsystem, skydda natur- och kulturarvet 

och säkra möjligheten till tätortsnära friluftsliv. 

Kommunen ansvarar för samhällsplanering av mark- och vattenanvändning, 

bostadsförsörjning, infrastruktur som ska vara framkomlig för kollektivtrafik, den tekniska 

försörjningen med mera. Tierps kommun har fortsatt att prioritera tillgänglighet till 

kollektivtrafik under året, bland annat genom att underlätta att kombinera olika färdmedel och 

linjebyten. 

För att minska trångboddheten är det viktigt att minska bostadsbristen. Kommunens 

samhällsbyggnadsenhet arbetar aktivt med frågan och det finns i dagsläget planberedskap för 

minst 300 nya bostäder och i praktiken många fler. Det råder dock fortfarande stor efterfrågan 

på bostäder i kommunen, och trångboddheten i flerbostadshus har ökat på senare år. 

Parker, träd och grönområden är nödvändiga för att skapa hälsosamma och motståndskraftiga 

städer och samhällen. Grönska i tätorter ger möjlighet till rekreation, bevarande av biologisk 

mångfald och skydd mot ett förändrat klimat. Kommunen har under året antagit en ny 

naturvårdspolicy som tydligare tar ställning för bevarande av grönområden och värdering av 

ekosystemtjänster. Exempelvis ska en modell användas för ekonomisk värdering av träd, där 

kostnader kan ställas mot varandra i exploateringsprojekt för att jämföra olika lösningars 
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värde. Policyn förväntas resultera i att tätorternas grönblå infrastruktur ska förbättras. Detta i 

sin tur leder till ett mer klimatanpassat samhälle då fler träd motverkar värmeböljor, förbättrar 

luftkvaliteten och skapar livsmiljöer för djur och insekter. 

Kommunen har ett stort ansvar för att den gemensamma utemiljön är trygg, tillgänglig för alla 

samt erbjuder goda möjligheter till möten och dialog. Ett lokalt kultur- och föreningsliv är 

grund för mångas delaktighet och under den pågående pandemin har utemiljöerna varit 

särskilt viktiga när många aktiviteter flyttat utomhus. Kultur och Fritid arbetar kontinuerligt 

för att främja och stödja det lokala kultur- och föreningslivet med platser där olika aktörer kan 

mötas. Verksamheten har påverkats av pandemin där aktiviteter fått ställas in eller byta 

former. Exempelvis kunde Kulturarvstrappan, ett kulturarvsprogram för grundskolan där alla 

elever en gång om året besöker tio olika historiska platser i kommunen, inte genomföras. I 

stället fick de olika besöksmålen möjlighet att skapa en film för eleverna att titta på i 

klassrummen. 

Kommunens samhällsbyggnadsenhet har även en lekplatsplan, där målet är att orter med 

likvärdigt antal invånare ska ha likvärdig tillgång till lekplatser. Det finns en 

tillgänglighetsanpassad lekplats för barn och unga med någon form av funktionshinder inne i 

Tierp. Under 2020 har en ny lekplats byggts i Tobo. I dagsläget finns även två befintliga 

utegym och ännu ett som planerats under 2020 och byggs 2021. 

Vi har sett en positiv utveckling av målet under lång tid, med lokala utvecklingsgrupper i flera 

tätorter som tillsammans med kommunen arbetar för mera hållbara och attraktiva tätorter och 

bygder. Dock finns mer kvar att göra för att nå målet, exempelvis ser vi hur alltfler bor trångt 

i flerfamiljshus och att luftkvaliteten i våra tätorter på sina håll fortfarande är hälsovådlig. 

Nyckeltal 

Demografisk försörjningskvot 

Andelen äldre i befolkningen ökar och över hälften av den förväntade befolkningstillväxten 

väntas ske i den åldersgrupp som med dagens regler uppnått pensionsåldern. Fler äldre 

medför högre kostnader för samhällstjänster riktade mot äldre i form av vård och omsorg. På 

samma sätt kräver en hög andel barn och unga i befolkningen en omfattande verksamhet i 

skolväsendet. Problem uppstår om antalet personer i arbetsför ålder, som skapar de 

nödvändiga inkomster som ska omfördelas till befolkningsgrupper utan inkomster, inte 

utvecklas i takt med övriga åldersgrupper. Nyckeltalet demografisk försörjningskvot visar 

antal personer utanför arbetsför ålder (dvs. åldrarna 0-19 år och 65+) som varje person i 

arbetsför ålder (20-64 år) ska försörja. Den demografiska försörjningskvoten har stigit stadigt 

de senaste åren i kommunen och ligger nu på 0,86. Denna förväntas öka de kommande tio 

åren för att därefter sjunka, vilket kommer innebär utmaningar i att finansiera välfärdstjänster 

i kommunen de närmsta åren. 

Trångboddhet i flerbostadshus enligt norm 2, andel (%) 

För att samhällen ska vara hållbara behöver det finnas tillgång till bra bostäder för alla. 

Trenden är att trångboddheten har ökat i Sverige under de senaste åren och då särskilt i vissa 

områden där människor lever i utsatta situationer. Studier visar att negativa hälsoeffekter 

samvarierar med trångboddhet, exempelvis att barns skolresultat påverkas negativt. Med 

trångboddhet enligt norm 2 menas att det bor fler än två personer per rum. Det betyder till 

exempel att ett hushåll som består av två vuxna och två barn är trångbodda i en 

tvårumslägenhet men inte i en trerumslägenhet. Trångboddheten i flerbostadshus har ökat 

kraftigt sedan mätningarna startade 2012 och idag lever 22,5 procent av barnen i 

flerbostadshus i trångboddhet i kommunen. Det är högre än snittet i riket på 17,6 procent och 

länssnittet på 19,7 procent. 

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv. 
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NOx är samlingsnamn för luftföroreningar i form av kväveoxid och kvävedioxid. Utsläpp 

uppstår vid förbränning i höga temperaturer och är starkt kopplat till användning av 

motordrivna fordon såsom bilar, sjöfart och arbetsmaskiner men uppstår exempelvis också vid 

energiproduktion. Biltrafiken är den största källan i tätorterna. Kväveoxider är giftiga och 

bidrar till ozonbildning samt organiska föroreningar som leder till övergödning och försurning 

av skog, mark och vatten. De har även negativ påverkan på våra andningsorgan. Nivån av 

NOx i kommunen har sjunkit stadigt sedan 2000, men är fortfarande på en hög nivå, högre än 

snittet i riket och störst utsläpp kommer från transporter. 

Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar 2.5 mikrom), kg/inv. 

Måttet PM2.5 anger vikten av små partiklar med en diameter upp till 2,5 mikrometer i luften. 

Dessa partiklar uppstår främst vid förbränning, men också genom vägslitage och partiklar från 

däck och bromsar. Små partiklar i luften leder till stora hälsoproblem och bidrar såväl till 

astma som hjärt- och kärlsjukdomar. Utsläppen har sjunkit mycket sedan 2000 men är 

fortfarande på en hög nivå. Det är trafiken som står för de största utsläppen i kommunen. 

Mål 12 och dess sex delmål handlar om att säkerställa strukturer som bidrar till mer hållbar 

konsumtion och produktion. Fler och fler människor får det bättre, globalt sett. Det är positivt 

för individen men leder till en ökad resursanvändning, vilket är ohållbart sett ur ett globalt 

perspektiv. Mål 12 har identifierats som ett av de globala mål som Sverige har störst 

utmaningar att nå. 

Kommunen upphandlar varor och tjänster för cirka 50 miljoner kronor årligen. Genom att 

använda olika upphandlingsinstrument kan kommunen minska sina klimatutsläpp, skapa nya 

arbetstillfällen, bättre arbetsmiljö och spara ändliga resurser. Kommunen ställer miljö- och 

sociala krav i upphandlingar där så är möjligt. Vid nytt ramavtal för hemtjänstens 
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serviceinsatser var upphandlingen exempelvis reserverad för anbudsgivare som driver 

skyddade verkstäder eller verksamhet vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration 

för personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. 

Under året har kommunen fått bidrag från Jordbruksverket till ett projekt kallat NärMat för att 

öka andelen lokalt producerade livsmedel i kommunens verksamheter och på så sätt främja en 

mer hållbar konsumtion med minskade transporter, högre miljökrav och främjande av lokala 

arbetstillfällen. Förhoppningen är att detta ska främja jordbruks- och trädgårdssektorn och 

bidra till att öka dess produktionsvärde på sikt, vilket är positivt för kommunens 

självförsörjandegrad och går i linje med mål 12.5. 

Kostenheten arbetar kontinuerligt med minskat matsvinn. Förebyggande insatser görs och 

mätningar av matsvinnet görs i såväl tillagningskök, mottagningskök som vid servering. På 

grund av pandemin har inte svinnmätningar kunnat utföras under året. Antal sålda 

klimatlådor, där personal kan köpa överbliven skolmat, har minskat matsvinnet med omkring 

300 kg under 2020. Andelen ekologiska livsmedel som serveras i kommunens kök fortsätter 

att öka och var 25 % under 2020, vilket på sikt förväntas bidra till mål 12.6 om ökad 

ekologisk produktion. 

En cirkulär ekonomi måste främjas om vi ska nå en hållbar produktion och konsumtion. 

Kommunen arbetar strategiskt med avfallshantering genom att skapa möjligheter att 

återanvända, återvinna och återbruka varor inom den egna verksamheten samt skapa 

förutsättningar för allmänheten att göra detsamma. Kommunens bolag Tierps Energi och 

Miljö AB (TEMAB) ansvarar för insamling av avfall. En allt större andel avfall samlas in och 

återvinns, vi saknar dock siffror från år 2020 över hur mycket. Källsortering ska införas i alla 

kommunens verksamheter och är på gång. Kommunen har också antagit hållbarhetslöften 

inom Länsstyrelsens åtgärdsprogram för att stimulera en mer cirkulär ekonomi i 

upphandlingen och se över vad som skulle kunna delas i kommunen. Exempelvis är arbetet 

med att gå över till en central fordonspool på gång. 

Många goda initiativ har tagits under året och trenden för målet är positiv. Men vi är 

fortfarande långt ifrån målet om en hållbar produktion eller konsumtion i kommunen. Det 

ekologiska fotavtrycket för en genomsnittlig Tierspbo är fortfarande långt över vad som är 

långsiktigt hållbart. Här behövs mer samverkan med lokala företag som har gått före inom 

området, med våra bolag för att kunna förbättra avfallshanteringen med mer återvinning och 

återbruk samt mer dialog med medborgare för att informera och inspirera till mer hållbara 

livsstilar. 

Nyckeltal 

Insamlat hushållsavfall totalt kommun, kg/person 

Det första steget i avfallstrappan är att minimera mängden avfall. Det handlar om att skapa så 

lite avfall som möjligt, vilket kräver minskad konsumtion och mer resurssnål produktion. 

Målet är att minimera mängden avfall och vi följer det med nyckeltalet Insamlat 

hushållsavfall totalt i kilo per invånare. Invånarantalet justeras med hänsyn till fritidshus, 

gästnätter och in- och utpendling. 

Med hushållsavfall menas avfall som kommer från hushåll och annat jämförligt avfall från 

annan verksamhet. Det vill säga matrester, förpackningar, returpapper, städsopor och dylikt. 

Även latrin och slam från slambrunnar samt skrymmande avfall som möbler, cyklar och 

liknande föremål räknas dit. Vi har data tillgängligt endast för år 2018 då värdet låg på 

300kg/person, vilket är lägre än snittet i riket. 

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%) 

Det huvudsakliga syftet med biologisk återvinning är att cirkulera näringsämnen i samhället 

för att på så sätt sluta kretsloppen. Avfall ska i så hög grad som möjligt återanvändas och 
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återvinnas för att spara naturresurser. Tidningar och förpackningar kan t.ex. användas som 

råvara vid produktion av nytt papper och nya förpackningar. Här saknar vi statistik från Tierps 

Energi och Miljö AB (TEMAB) för att kunna bedöma måluppfyllelsen. 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 

Ett sätt att mäta i vilken omfattning kommuner och regioner ställer miljö- och hållbarhetskrav 

i upphandling är att titta på andelen ekologiska livsmedel i kommunernas verksamhet. Det 

finns ingen vedertagen bredare uppföljning av hållbar upphandling. Eftersom ekologiska 

livsmedel ofta är dyrare än konventionella behövs kompletterande åtgärder för att hålla 

kostnaderna nere, t.ex. att köpa säsongsanpassat, anpassa menyer och minska matsvinnet. 

Andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter har sakta ökat de senaste åren, men 

ligger på en förhållandevis låg nivå: 25 procent under 2020. Snittet i riket är 30 procent och 

regeringens mål liksom kommunens mål är att andelen ska vara 60 procent år 2030. 

Effekterna av klimatförändringar påverkas oss alla, men de som lever i fattigdom drabbas 

hårdast. Vi ser redan nu hur ett förändrat klimat orsakar torka, bränder, vattenbrist, 

översvämningar, stormar och kollapsade ekosystem såväl globalt som i vår kommun. De tre 

delmålen handlar om att stärka motståndskraften mot klimatförändringarna, uppnå fossilfria 

transporter och nå klimatneutralitet senast år 2045 i kommunen. 

Utsläppen av växthusgaser har minskat med 26 procent jämfört med år 1990 i kommunen. 

Den sektor som minskat utsläppen mest är uppvärmning av bostäder och lokaler. Kommunen 

har tagit fram en klimatbudget som visar att vi måste minska våra utsläpp med minst 6,2 

procent årligen för att nå våra antagna klimatmål och bidra till uppfyllelsen av Parisavtalet. 

Minskningen av utsläppen går inte i den snabba takt som behövs, utan minskade med drygt 4 

procent vid den senaste mätningen, och mer behöver göras för att snabba på klimatarbetet i 

kommunen framförallt inom transportsektorn. Transporterna står för ungefär hälften av alla 

växthusgasutsläpp i kommunen och persontransporterna utgör den största delen. Kommunen 

arbetar kontinuerligt för att möjliggöra för fler fossilfria fordon, dock påverkar tillgången på 

biogas, biodiesel och laddinfrastruktur arbetet. Under slutet av året påbörjades upphandlingen 

av en biogastankstation i Tierps köping. Arbete pågår också för att främja utbyggnad av 

laddinfrastruktur för elbilar, vilket resulterat i laddstolpar i pendlingsnära lägen i Örbyhus och 

514



Tierps kommun, Årsredovisning 2020 44(103) 

Tierp, liksom möjlighet att tanka förnybar diesel (HVO) i kommunen. Även individen har ett 

stort eget ansvar för att nå målen, och kommunen behöver arbeta mer med att påverka 

medborgarnas sätt att resa. 

Kommunen som organisation utgör en stor andel av de totala utsläppen i kommunen och har 

stora möjligheter att minska sin klimatpåverkan och anpassa sig till ett förändrat klimat. Det 

pågår exempelvis ett arbete i den nya översiktsplanen för att bättre kunna klimatanpassa den 

fysiska planeringen framöver och minimera risker och skador till följd av ett förändrat klimat. 

Det pågår också arbete i flera verksamheter för att se över kommunens tjänstebilar och gå 

över till elbil där så är möjligt. Inom en hemtjänstenhet har man övergått till elcykel på korta 

sträckor och inom kostenheten arbetar men för att samköra mattransporter vid lov och 

ledigheter. Kommunen har utrett och öronmärkt tillsatt resurser för att anställa en 

fordonsansvarig för att kommande år ställa om den egna fordonsflottan till fossilfria 

alternativ. Kommunen arbetar också för att ständigt förbättra miljö- och klimatkrav vid 

upphandling, eller mäta klimatpåverkan från de måltider som serveras i kommunen. 

Det kommunala bolaget TEMAB har framgångsrikt fasat ut all fossil energi i sin 

fjärrvärmeproduktion under året där vi nu är 100 % förnybara. Det finns fortfarande ett fåtal 

oljepannor för uppvärmning kvar i Tierpsbyggens fastighetsbestånd. TEMAB ska enligt plan 

ha fossilfria transporter till 2025, men är också beroende av möjligheten att tanka biogas. 

Arbetet för minskad klimatpåverkan i kommunen sker även inom många andra områden. Det 

gäller exempelvis infrastrukturplanering, trafikplanering och satsningar på kollektivtrafik, 

cykel och gång, parkeringspolicy eller samordnad godsdistribution. Kommunen arbetar också 

för att underlätta för etablering av vindkraft och solenergi där det finns goda förutsättningar. 

Det görs mycket på området i kommunen, av såväl kommunala bolag och verksamheter, 

företag och privatpersoner. Dock minskar inte klimatutsläppen i den takt som det måste om vi 

ska uppnå våra klimatmål. Mer måste göras i samverkan med andra aktörer för att skynda på 

arbetet, inte minst inom transportsektorn som står för störst utsläpp idag. 

Nyckeltal 

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv. 

Det här nyckeltalet visar utsläpp av koldioxid (ton koldioxidekvivalenter) per invånare som 

sker inom kommunens gränser. Nyckeltalet omfattar inte klimatpåverkan från konsumtion av 

importerade produkter och internationella transporter. Utsläppen i kommunen har minskat 

kraftigt sedan 1990, framförallt inom el och uppvärmning, men vi är fortfarande långt ifrån 

våra klimatmål. Mätt per invånare har kommunen fortfarande högst utsläpp i länet. De största 

utsläppen finns inom transporter, följt av jordbruket och arbetsmaskiner. 

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 

För kommunen som organisation har miljöbilsinnehavet ökat sedan 2010, men har minskat på 

senare år vilket hänger ihop med statens smalare definition av miljöbonusbilar. Nyckeltalet 

visar måttet för miljöbilar, vilket för fordon införskaffade efter 1 juli 2018 innebär 

klimatbonusbilar. Bilar registrerade före den 1 januari 2013 ska uppfylla kriterierna för 

MB2007 och bilar registrerade 1 januari 2013 eller senare ska uppfylla kriterierna för 

MB2013. I Tierps kommun var andelen miljöbilar under 2020 24,8 procent, vilket är en 

minskning de senaste sex åren, vilket beror på skärpningen av definitionen för miljöbilar. 

Arbetet pågår för att byta ut tjänstefordon till klimatbonusbilar såsom el och biogas. 

Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området, (%) 

Detta nyckeltal visar andelen miljöbilar i trafik av det totala antalet bilar i trafik. Måttet avser 

bilar som vid tiden för registrering uppfyllde kraven för miljöbil enligt då gällande kriterier. 

Detta innebär att bilar registrerade före den 1 januari 2013 ska uppfylla kriterierna för 

MB2007 och bilar registrerade 1 januari 2013 eller senare ska uppfylla kriterierna för 
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MB2013. Från i juli 2018 avser uppgiften klimatbonusbilar. Andelen miljöbilar har ökat 

stadigt i kommunen, men befinner sig fortfarande på en låg nivå, 13,7 procent av alla bilar år 

2019. Det är i nivå med riket men aningen lägre än nivån i länet. 

Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv. 

Hur många mil invånare i den egna kommunen reser med bil varierar över landet. Faktorer 

som påverkar körsträckan är hur väl utbyggd kollektivtrafiken är, hur pendlingsmönster ser ut 

men även av resvanor m.m. För att nå klimatlagens mål har Trafikverket tagit fram ett 

klimatscenario som säger att vi måste minska biltrafiken i kilometer med 10-20 procent per 

capita. För att få ett mått på körsträckan i den egna befolkningen finns detta nyckeltal som 

baseras på total körsträcka i mil och år med personbilar registrerade i det geografiska området 

och sedan dividerat med antal invånare i det geografiska området. Den genomsnittliga 

körsträckan i kommunen har minskat något de senaste åren men är fortfarande på en hög nivå, 

högre är snittet i riket och i länet. 

Mål 14 och de sex delmålen handlar om att bevara och använda världens hav, sjöar och 

marina resurser på ett hållbart sätt. Havsmiljön påverkas idag av fiske, spridning av 

miljögifter och utsläpp av näringsämnen som hamnar i haven och leder till övergödning. Det 

stör den biologiska mångfalden och viktiga livsmiljöer, vilket påverkar havens produktion av 
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mat, livsmedel och andra viktiga ekosystemtjänster. Kommunen har i jämförelse med resten 

av länet ett stort antal yrkesfiskare som fortfarande är verksamma. 

Att bevara och nyttja hav och marina resurser på ett hållbart sätt är frågor som kommunen har 

arbetat länge med. Kommunen är ansvarig för avloppssystemen, vilka renar avloppsvattnet 

från näringsämnen och andra farliga ämnen. Som tillsynsmyndighet är kommunen dessutom 

ansvarig för tillsyn av jordbruk och miljöfarliga verksamheter som innebär en belastning för 

havsmiljön. 

En ny naturvårdspolicy har tagits fram under året som på ett tydligare sätt integrerar 

ekosystemperspektivet i kommunens plan- och beslutsprocesser. Det finns också många 

initiativ i verksamheterna för att se över materialanvändningen och minska mängden plast 

exempelvis inom vård och omsorg. Kommunen har också antagit ett hållbarhetslöfte under 

2020 inom länsstyrelsen åtgärdsprogram för minskad klimatpåverkan att se över 

plastkonsumtionen i kommunen och där det är möjligt byta ut plast mot andra material. 

Kostenheten arbetar mot målsättningen att all fisk som köps in i kommunen är märkt med 

MSC-märkningen för hållbart fiske (i dagsläget 70 %). 

Då det saknas nyckeltal för målet på kommunal nivå är det svårt att avgöra måluppfyllelsen. 

Många goda initiativ har tagits men vi har fortsatt stora utmaningar med övergödning, en ökad 

kemikalieanvändning i samhället och kustvatten som inte uppvisar en god ekologisk status. 

Mer behöver göras lokalt, nationellt och internationellt för att förbättra statusen för Östersjön 

och våra kustmiljöer. 

Nyckeltal saknas på kommunal nivå 

Mål 15 handlar om att genom hållbar markanvändning stoppa förlusten av den biologiska 

mångfalden och stärka ekosystemen. Målet och våra fem delmål betonar vikten av att bevara 

och återställa ekosystem, hejda förlusten av biologisk mångfald samt informera och locka till 

utevistelse bland medborgare och turister. Under hösten antog kommunen även sjutton 

hållbarhetslöften inom länsstyrelsens åtgärdsprogram för biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster, bland annat att verka för ett varierat skogsbruk med god miljöhänsyn, 

bevara bete och slåtter i jordbrukslandskapet samt motverka invasiva främmande arter. 

Att behålla den biologiska mångfalden är avgörande för att ekosystem ska fungera och göra 

nytta som att rena vatten och luft, lagra kol eller pollinera grödor. Kommunen kan påverka 

utvecklingen genom sitt agerande som ansvarig för den fysiska planeringen, som 

markförvaltare samt som upphandlare. Trots att mycket görs och har gjorts det senaste året 

går utvecklingen inte åt rätt håll och antalet hotade arter fortsätter att öka såväl globalt och 

nationellt som i vår kommun. 

Kommunen bedriver idag ett aktivt naturvårdsarbete och beviljades statliga medel för fyra 

naturvårds- och friluftsprojekt med start under 2020, bland annat att utvidga Iggelbo 
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naturreservat och utveckla Årummet Örbyhus. Under året antogs också en ny 

naturvårdspolicy som ska säkerställa ett mer hållbart nyttjande av kommunägd mark och 

andra naturresurser. Kommunens naturkontor har tagit fram en e-tjänst genom vilket invånare 

kan rapportera in invasiva arter och spridningen kartläggs vartefter kunskap inhämtas om nya 

populationer. Ett arbete pågår för att ta fram en ny skogsbruksplan med fokus på hyggesfria 

metoder där stort utrymme för biologisk mångfald och tätortsnära friluftsliv ges. 

Det finns många exempel på kommunala verksamheter som direkt eller indirekt arbetar med 

frågan. Kommunens fastighetsbolag arbetar exempelvis för att öka biologisk mångfald i 

anslutning till bostäder eller invid sina verksamheter. Kultur och fritid arbetar kontinuerligt 

för att tillgängliggöra kommunens natur- och kulturvärden, att utveckla kommunens 

smultronställen och sprida information om dessa. Under året har till exempel information på 

hemsidan om allemansrätten, eldning och badsäkerhet lagts upp på olika språk. 

Alla skolor har idag tillgång till naturskolan och använder närliggande miljöer för 

utomhuspedagogik. 12 förskolor arbetar idag enligt Grön flagg-metodik, som hjälper skolor 

och förskolor att arbeta strukturerat med lärande för hållbar utveckling. Kommunen publicerar 

kontinuerligt bilder och texter om naturvärden och grönområden på hemsidan och i sociala 

medier, samt med hjälp av informationsskyltar i den fysiska miljön. 

Trots att mycket görs och har gjorts det senaste åren går utvecklingen för den biologiska 

mångfalden inte åt rätt håll då antalet hotade arter fortsätter att öka. Dock sker mycket positivt 

inom området där vi ser att kommunens aktiva naturvårdsarbete ger resultat lokalt, med fler 

naturreservat, fler återställda våtmarker, naturområden som tillgängliggörs och alltfler som 

besöker våra natur och grönområden, något vi särskilt sett betydelsen av under pandemiåret 

2020. 

Nyckeltal 

Skyddad natur totalt, andel (%) 

Nyckeltalet visar hur stor andel skyddad natur det finns totalt i det geografiska området. Med 

skyddad natur avses område inom nationalpark, naturreservat, naturvårdsområden och 

biotopskyddsområde. Den skyddade naturen har ökat de senaste åren i kommunen, men ligger 

fortfarande på en låg nivå, 5,3 procent. 

Mål 16 handlar om att skapa ett tryggt, fredligt och inkluderande samhälle. Fred och frihet 

518



Tierps kommun, Årsredovisning 2020 48(103) 

från våld är både ett mål och en förutsättning för hållbar utveckling. Trygghet och möjlighet 

till delaktighet för alla är grundläggande i den lokala demokratin, likaså möjligheten till insyn 

och ansvarsutkrävande i samhällets institutioner. 

Kommunen har en mängd ansvarsområden som har en brottsförebyggande effekt och 

tillhandahåller olika välfärdstjänster som syftar till att minska risken för utanförskap. 

Kommunen arbetar exempelvis genom att erbjuda en bra och trygg bostadsmiljö med 

möjlighet till närservice, säkra gång- och cykelvägar och bra kommunikationer. I arbetet med 

en ny översiktsplan liksom i detaljplanering arbetar kommunen kontinuerligt för att blanda 

upplåtelseformer i bostadsområden och erbjuda mötesplatser där människor med olika ålder, 

kön, bakgrund och social position träffas för att skapa grund för social tillit. Utbildningar och 

kunskap om hot och våld har genomförts i flera verksamheter. 

Tre lokala delmål är kopplade till målet. Dessa handlar om att bygga upp effektiva, rättssäkra 

och öppna institutioner samt säkerställa ett inkluderande och representativt beslutsfattande på 

alla nivåer. 

Tillgången till snabbt bredband blir allt viktigare för att medborgare i alla delar av kommunen 

ska kunna inkluderas i det moderna samhället och kommunen har därför antagit ett delmål för 

detta. Idag är tillgången till bredband låg i kommunen (54 %). Kommunen har inte full 

rådighet i frågan men bidrar till lösningar och samverkan med såväl staten, regionen som 

företag för att underlätta utbyggnaden. 

Kommunen har ett väl utvecklat arbetssätt för att stärka lokal demokrati och utveckla dialogen 

med medborgarna. Flera medborgardialoger i olika frågor har startats under året, bland annat 

en dialog om utvecklingen av Örbyhus centrum en medborgardialog i den komplexa frågan 

gällande skola och förskola i Hållnäs och Skärplinge. Kommunens demokratiberedning har ett 

särskilt ansvar för arbetet med medborgardialog. Demokratiberedningen har under 2020, på 

uppdrag av kommunfullmäktige, arbetat med att hitta forum och former för att stärka ungas 

delaktighet i det lokala samhället. Tierp har ett aktivt kultur- och fritidsliv, där medborgarna 

kan delta och mötas. Kommunen erbjuder verksamheter som bibliotek, kulturskola och 

fritidsgårdar och ger stöd till många föreningar samt ser till att det finns bra och funktionella 

idrottslokaler. Det är en bra grund för en demokratisk utveckling. 

Brukarinflytande och delaktighet i olika former har fortsatt utvecklats under året i 

kommunens alla delar. Inom vård och omsorg arbetar man med referensgrupper och brukarråd 

för att öka möjligheten att lämna synpunkter på och idéer kring verksamhetens innehåll. 

Individ- och familjeomsorgen arbetar för ett stärkt barnperspektiv med utbildningsinsatser för 

att dokumentera barnperspektivet på ett bättre sätt. 

För att effektivisera verksamheterna och erbjuda en förbättrad service för medborgare arbetar 

flera enheter med att utveckla arbetssätt med välfärdsteknik och digitalisering såsom fler e-

tjänster. Under året har exempelvis försök gjorts med artificiell intelligens för att underlätta 

och effektivisera anställningsprocessen i kommunen. 

Vi ser en positiv utveckling av målet, där antalet våldsbrott fortsätter att minska, 

valdeltagandet har ökat på senare år och en stor andel av befolkningen uppger högt förtroende 

får kommunens verksamheter. Det märks också att frågor om inflytande och delaktighet 

prioriteras alltmer i kommunens verksamheter. Dock finns orosmoln som att tilliten till andra 

människor har minskat framförallt bland yngre, att allt fler avstår från att gå ut ensamma och 

att många medborgare upplever sitt inflytande och sin påverkan på kommunen och 

samhällsutvecklingen som låg. 

Nyckeltal  

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) 

Om grupper av invånare i rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad, avstår 
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att gå ut ensam försvinner deras frihet att leva det liv de önskar. Det är i större utsträckning 

yngre kvinnor, äldre och personer med förgymnasial utbildningsnivå som väljer att avstå från 

att gå ut ensam. Vi har bara ett mätetal för detta nyckeltal från år 2014. Då uppgav 13 procent 

av invånarna i kommunen att de avstod från att gå ut ensam, det var lägre än snittet i riket och 

länet. 

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv. 

Antalet anmälda våldsbrott varierar stort mellan olika kommuner. Dessutom kan det finnas ett 

stort mörkertal då nyckeltalet omfattar anmälningar. Under 2019 anmäldes 710 våldsbrott i 

kommunen, det är högre än för tjugo år sedan men lägre än för tio år sedan. De anmälda 

våldsbrotten i kommunen har sjunkit sedan 2012 och ligger lägre än snittet i riket och i länet. 

Verksamhetens resultat kommun, andel (%) av skatter och statsbidrag 

En hållbar utveckling med effektiva institutioner kräver ekonomisk hållbarhet. För kommunen 

innebär den demografiska utvecklingen under kommande år att stora insatser för att 

effektivisera verksamheterna kommer att behövas. Verksamhetens resultat består av 

verksamhetens nettokostnader, skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Resultatet 

för kommunen 2020 landade på 0,0 %. 

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s andel (%) 

Goda kommunikationsmöjligheter, både fysiska och digitala, är idag ofta en 

grundförutsättning för företag och smarta arbetssätt. Bredband är snart lika viktigt som den 

fysiska infrastrukturen. En plats utan väl utbyggt bredbandsnät är inte attraktivt för 

etableringar och att ha tillgång till bredband är idag i princip en förutsättning för att kunna 

delta i samhället. Att utbyggnadstakten gått ned beror i stor utsträckning på att de 

marknadsdrivna investeringarna i fibernät avstannat. I de glesare områdena där behovet av 

investeringar kvarstår, har företagen svårt att motivera utbyggnaden ekonomiskt. Under 2019 

hade 85,1 procent av befolkningen i Sverige tillgång till informations- och 

kommunikationsteknik på minst 100 Mbit/s. Det finns dock stora skillnader mellan stad och 

landsbygd och i Tierps kommun har bara drygt hälften, 54,4 procent av befolkningen tillgång 

till snabbt bredband. 

Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%) 

En demokrati bygger på att människor engagerar sig och uttrycker sina åsikter och deltar i 

allmänna val. Förstagångsväljarna har generellt sett ett lägre valdeltagande än andra väljare, i 

synnerhet inom socioekonomiskt svagare grupper. Nyckeltalet avser val till 

kommunfullmäktige. Samma värde publiceras för valåret och de därpå följande tre åren. 

Valdeltagandet bland unga har ökat för varje år sedan mätningarna startade 2006. Vid det 

senaste kommunvalet röstade 83 procent av förstagångsväljarna, vilket är högre än snittet i 

riket och i länet. 
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Mål 17 fokuserar på själva genomförandet av Agenda 2030. Kommunen har antagit tre lokala 

delmål om att styra mot hållbarhet genom upphandling, ökad tillit och mer partnerskap och 

samarbete med andra parter och aktörer. Kommuner är viktiga aktörer för att uppnå hållbar 

utveckling såväl i Sverige som i andra länder genom samarbeten och partnerskap. Samverkan 

på alla nivåer är nödvändigt och kommunen har idag välutvecklade samarbeten på alla enheter 

i kommunen, med såväl Region Uppsala, samordningsförbundet, universiteten och 

grannkommunerna samt civilsamhälle och företag. 

Vård och omsorg deltar i ett nationellt konsortium för en innovationsupphandling av en 

tjänst/produkt för att förstärka känslan av sammanhang för brukarna. Underlag för 

upphandling har börjat tas fram under 2020. Vidare deltar vård och omsorg från och med 

2020 också i ett Vinnova projekt gemensamt med Norrtälje kommun och Region Uppsala. 

Projektets syfte är att hitta behovsdriven utveckling med användaren i centrum. Tierp har valt 

att ha fokus på behov från intressenter avseende Vårdcentrum Tierp. Intressenter kan t ex vara 

patienter eller medarbetare. Genom att identifiera nyttjarnas behov styrs verksamhetens 

planering och uppbyggnad till en ändamålsenlig verksamhet. 

Pandemin har givetvis påverkat arbetet under året och samverkan har på många håll fått 

pausats eller övergått till digitala former. Saker att lyfta fram under året är att ett 
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näringslivsråd har startats för att ytterligare förbättra samverkan med det lokala näringslivet 

och mycket insatser har gjorts för att underlätta för lokala företagare under pandemin. 

Kommunen har också ett stort antal verksamma föreningar, över 100 stycken, som bidrar till 

välfärd och samhällsutveckling. Kultur och fritid har som alltid haft en tät dialog med 

kommunens föreningar, varav många drabbats hårt under året. Det delades ut ett extra 

stimulansbidrag till drabbade föreningar med barn och ungdomsverksamhet som kunde påvisa 

negativa ekonomiska effekter av pandemin. 

För att ytterligare kunna stödja ett starkt civilsamhälle har ett arbete påbörjats under året för 

att ta fram en Lokal Överenskommelse (LÖK) mellan civilsamhället och kommunen, på 

initiativ av föreningslivet själva. Samverkan sker redan idag med ideella utvecklingsgrupper 

för att skapa attraktiva orter och miljöer, till exempel i Örbyhus. Fler initiativ till idéburna 

offentliga partnerskap (IOP:er) med sociala företag har också tagits under året. Kommunen 

har under 2020 deltagit i ett regionalt projekt med ambition att anpassa och underlätta för 

idéburna organisationer och sociala företag att delta i upphandlingar. 

Kommunen har under flera år haft en positiv utveckling inom målet, med en god samverkan 

med såväl näringsliv, civilsamhälle, regioner och andra institutioner. Detta speciella år har 

mycket ordinarie samverkan fått skjutas på eller antagit andra former. Samtidigt vittnar fler 

om att samverkan har ökat såväl med regionen som med det lokala näringslivet som med 

föreningslivet under pandemin, då många drabbats hårt och behovet av samarbete och att hitta 

nya lösningar har gjort att samverkan mellan såväl medborgare, föreningar, företag och 

kommun har stärkts under året. 

Nyckeltal 

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

Andelen som uppger att de saknar tillit till andra har ökat över tid sett till hela Sverige. Fler 

idag än för tjugo år sedan uppger att de saknar tillit till andra. Det är en större andel bland 

unga (16 - 29 år) som uppger att man i allmänhet inte kan lite på de flesta människor, jämfört 

med övriga åldersgrupper. Det är också betydligt fler med en förgymnasial utbildning som 

saknar tillit till andra, i jämförelse med dem som har en eftergymnasial utbildning. I Tierps 

kommun upplevde 27 procent en avsaknad av tillit till andra, vilket är i nivå med riket. Dock 

är siffrorna från år 2015, då vi valt att inte delta i denna undersökning på senare år. 

Uppföljning särskilda uppdrag 

I detta avsnitt har samtliga så kallade särskilda uppdrag sammanställts tillsammans med 

kommentarer kring vad kommunens olika verksamheter gjort under året kopplat till dessa. 

Vid de flesta uppdrag görs också en koppling till vilka lokala delmål som uppdraget direkt 

eller indirekt har bidragit till. 

Kommun och inflytande 

6.1.a Medborgardialog ska genomföras för att öka delaktigheten och medskapandet för 

kommunens invånare inför alla större utvecklingsförändringar. Kommunen ska främja 

522



Tierps kommun, Årsredovisning 2020 52(103) 

lokalt engagemang för lokal utveckling på samtliga orter/områden i kommunen. 

Genom kommunens riktlinjer för medborgardialog ges förutsättningar för medborgarnas 

delaktighet, inflytande och medskapande. Under 2020 har den medborgardialog runt ny 

översiktsplan som inleddes hösten 2019 avslutats. En ny medborgardialog för att utreda 

behov, prioritering och inriktning för utveckling av befintlig fritid och rekreation i Örbyhus 

centrum påbörjades under andra halvan av 2020. Dessutom har planering skett inför att för 

första gången genomföra en medborgardialog i en komplexa fråga: "Situationen med skola 

och förskola i Hållnäs - Skärplinge" och perspektivinsamlingen påbörjades i november. 

Under året har en utredning och dialog påbörjats för att stärka ungas möjlighet till delaktighet 

och inflytande i Tierps kommun. Den dialog som var planerad inom demokratiberedningen 

uppdrag att öka inflytandet för barn och unga fick först pausas på grund av pandemin, men 

återupptogs under slutet av året och fortsätter under 2021. Kommunen driver även en process 

för att ta fram en Lokal överenskommelse med civilsamhället, se uppdrag 6.4.b. 

Uppdraget verkar för att nå följande mål: 

16.1 Medborgarnas delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling ska öka. 

17.1 Kommunens samverkan och partnerskap med andra kommuner, Region Uppsala, företag 

och civilsamhälle ska öka. 

Vi ser en positiv utveckling av målet, valdeltagandet har ökat på senare år och en stor andel 

av befolkningen uppger högt förtroende för kommunens verksamheter. Det märks också att 

frågor om inflytande och delaktighet prioriteras alltmer i kommunens verksamheter. För en 

fullständig bedömning av dessa mål, se avsnitt ”Uppföljning mål och delmål”. 

6.1.b Vidta åtgärder för att motverka utanförskap och öka allas upplevda trygghet och 

hälsa. 

En viktig princip för arbetet med de globala målen Agenda 2030 är att ingen ska lämnas 

utanför. Med det menas att inga grupper eller individer ska halka efter och inte få ta del av 

utvecklingen när världen, liksom Tierps kommun, ställer om och arbetar för en hållbar 

utveckling. Under 2020 fick kommunen statliga medel från myndigheten Delegationen mot 

segregation (DELMOS) för att kartlägga ojämlikhet och segregation och dess orsaker i 

kommunen. Syftet är att verksamheterna ska få bättre kunskap om hur segregationen och 

ojämlikheten ser ut i kommunen, avseende exempelvis ökade skillnader i hälsa, skolresultat, 

medellivslängd, valdeltagande med mera. Uppdraget relaterar bland annat till målen: 

1.1 Andelen vuxna och barn som lever i ekonomisk utsatthet ska minska. 

3.4 Kommuninvånarnas självskattade hälsa ska öka och skillnaderna mellan grupper och 

individer ska minska. 

17.3 Tilliten bland kommunens invånare ska öka. 

Projektet pågår till 2021 och därefter fortsätter arbetet med att motverka segregation och de 

ökande socioekonomiska skillnaderna som vi ser i kommunen. I Tierps kommun är det 

framförallt ensamstående kvinnor med barn, utrikesfödda och ensamstående äldre kvinnor 

som löper störst risk att hamna i ekonomisk utsatthet, även personer som har en 

funktionsnedsättning är en särskilt utsatt grupp. Mer arbete krävs således för att motverka 

utanförskapet och vända utvecklingen. För en fullständig bedömning av dessa mål, se avsnitt 

”Uppföljning mål och delmål”. 

6.1.c Digitaliseringstakten inom kommunens verksamheter ska öka för att uppnå bättre 

service gentemot medborgare, verksamhetseffektivisering samt ge möjligheter för nya 

servicelösningar.  

För att effektivisera verksamheterna och erbjuda en förbättrad service för medborgare arbetar 
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flera enheter med att utveckla arbetssätt med välfärdsteknik och digitalisering. Under 2020 

har ett förslag på digitaliseringsstrategi gemensam för de fem kommunerna i IT-nämnden 

tagits fram och som kommer beslutas under 2021. Samverkan mellan kommunerna i IT-

nämnden pågår ständigt gällande bland annat IT-upphandlingar och erfarenhetsutbyte. Under 

året har 8 e-tjänster lanserats för flera olika verksamheter. Som exempel kan nämnas e-tjänst 

för bemanningens rekryteringar och e-tjänst inom ekonomiskt bistånd. Ett annat exempel på 

digitalisering är lönecentrum som under året infört en extra maskinell utbetalning varje månad 

vilket resulterat i att manuella utbetalningar har minskat varje månad med 53 procent. Flera 

manuella blanketter har även ersatts med digitala. Detta har skapat mindre manuellt arbete för 

lönekonsulter och effektiviserat verksamheten. Under året har försök också gjorts med 

artificiell intelligens för att underlätta och effektivisera anställningsprocessen i kommunen. 

Arbetet med att underlätta distansarbete har fått en rejäl skjuts under pandemiåret, där 

digitalisering har visat på stora möjligheter. TEMAB har flera digitaliseringsprojekt: 

Fjärravläsning VA, Bank-ID inloggning, arbetsordersystem, rapporterings-app, 

dokumenthanteringssystem, Svevia säkerhets-app, läcksökningssystem och förstudie UH-

system. 

Uppdraget bidrar till arbetet med målet: 

16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och rättssäkra. 

Verksamheterna identifierar ständigt nya områden där digitala hjälpmedel kan effektivisera 

arbetet samt öka servicen gentemot medborgarna. För en fullständig bedömning av målet, se 

avsnitt ”Uppföljning mål och delmål”. 

6.1.d Fortsatt arbete med att stötta utbyggnationen av bredbandsinfrastrukturen i 

kommunen i syfte att uppnå ökad täckning och därmed öka möjligheterna för hela 

kommunen att ta del av digitaliseringens fördelar och möjligheter.  

Tillgången till snabbt bredband blir allt viktigare för att medborgare i alla delar av kommunen 

ska kunna inkluderas i det moderna samhället. Idag är tillgången till bredband relativt låg i 

kommunen (54 %), men andelen ökar långsamt. Uppdraget relaterar direkt till målet: 

16.3 Antal hushåll och verksamheter som är anslutna till snabbt och kapacitetsstarkt bredband 

ska öka. 

Kommunen har inte full rådighet i frågan men bidrar till lösningar och samverkan med såväl 

staten, regionen som företag för att underlätta utbyggnaden, vilket kommer fortsätta framöver. 

TEMAB lägger, när de ändå gräver, tomrör där önskemål och behov finns. För en fullständig 

bedömning av målet, se avsnitt ”Uppföljning mål och delmål”. 

6.1.e För att säkerställa en optimal organisation av Gata/park ska en genomlysning 

genomföras tillsammans med de kommunala bolagen under 2020.  

En gemensam utredning har genomförts under året. Riktning och rekommendationer för 

gemensam fortsättning har tagits fram. Arbetet presenterade för KF den 20 januari 2021. 

6.1.f Under 2020 utreda om och i så fall hur kommunen ska gå vidare med överflytten 

av de egna fastigheterna till TKAB utifrån numera rådande förutsättningar. 

En utredning har gjorts utav advokatfirman Lindahls. Den har tillsammans med en utredning 

genomförd av PwC presenterats för KF den 20 januari 2021. Underlag för beslut behöver tas 

fram i fortsatt utredning. 

6.1.g Den mat som serveras i kommunens verksamheter ska vara god och näringsrik. 

Upphandlingarna ska utformas så att lokala livsmedelsproducenter ges goda 

förutsättningar att kunna bli leverantörer och andelen ekologisk mat ska öka. 

Det finns alltid ett helhetstänk kring de måltider som serveras i kommunens kök. Värden som 
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god, trivsam, näringsrik, klimatsmart, säker och interagerad är delar som hela tiden finns med. 

Under året har arbetet för att öka andelen närodlad mat i kommunens verksamheter 

prioriterats. Kommunen ansökte och fick för år 2020 och 2021 pengar av Jordbruksverket för 

projektet NärMat, där syftet är att öka andelen lokalt producerade livsmedel genom att 

etablera kontakter med producenter för framtida inköp. Projektet går framåt i bra fart. 

Kostenheten är samtidigt igång med ett nytt livsmedelsavtal som med upphandling genom 

DIS (dynamiskt inköpssystem) kan öka både de lokala och ekologiska inköpen i kommunen. 

Uppdraget bidrar till arbetet med målen: 

2.1 Arbeta för bevarande av viktiga jordbruksmarker, minskat matsvinn och en hälsosam och 

näringsrik kost inom skola, vård och omsorg. 

2.2. Stärk måltidsverksamheterna för att minska risk för undernäring hos äldre. 

Mycket arbete pågår i kommunen med goda resultat som leder till en positiv utveckling för 

uppfyllelsen av målet. För en fullständig bedömning av dessa mål, se avsnitt ”Uppföljning 

mål och delmål”. 

6.1.h Se över menyer och metoder för att minska på matsvinnet ytterligare och öka 

nöjdheten med maten inom alla verksamheter utifrån 2019 års nivå.  

Kostenheten arbetar kontinuerligt för att minska miljöpåverkan och matsvinnet i kommunen. 

Under året lanserade kostenheten klimatlådan, där kommunanställda kan köpa rester från 

skolmatsalarna. Detta har minskat matsvinnet med 300 kg under året. Kostenheten har fått 

ställa om sin verksamhet och erbjudit matlådor för avhämtning när skolor varit stängda, för 

alla barns rätt till en bra och näringsriktig kost. Uppdraget relaterar bland annat till målen: 

2.1 Arbeta för bevarande av viktiga jordbruksmarker, minskat matsvinn och en hälsosam och 

näringsrik kost inom skola, vård och omsorg. 

2.2. Stärk måltidsverksamheterna för att minska risk för undernäring hos äldre. 

Matsvinnet har generellt sett minskat sedan mätningar startade. Dock ökade svinnet under 

pandemiåret då stora variationer i personal- och elevnärvaro försvårat planeringen. För en 

fullständig bedömning av dessa mål, se avsnitt ”Uppföljning mål och delmål”. 

Barnomsorg och utbildning 

6.2.a Dagens skolstruktur i form av skol- och förskoleverksamhet på nuvarande orter 

ska bibehållas och insatserna för en likvärdig skola ska öka.  

Inga förändringar av skolstrukturen är genomförd eller planeras. Utbildningsenheten har 

under året förstärkt arbetet med karriärlärare. Strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet 

har utvecklas under året med tydliga uppföljningar, inlagda i årshjulet. Erfarenhetsdelning 

mellan skolor har pågått i omgångar under året men varit tvunget att anpassas efter den 

pågående pandemin som försvårat arbetet under senare delen av våren samt i slutet av hösten. 

Ett digitalt system för lektionsobservationer har införts, tänkt att dels användas av skolledare 

som stöd i arbetet med att följa lärarnas arbete, dels är det ett verktyg för karriärlärare för att 

studera och utveckla strukturer. 

Projektet “Samverkan för bästa skola” fortgår tillsammans med Skolverket och Uppsala 

universitet med syfte att stärka skolornas likvärdighet genom handledning med 

nyckelpersoner inom samtliga ledningsgrupper, under 2020 med fokus på Bruksskolan i 

Söderfors och Örbyhus skola. Handledningen har två inriktningar; ledarskap och formativ 

undervisning/kollegialt lärande med skolans processledare. 

Ledningsorganisationen inom förskolan har utvecklats och uppdelningen i tre 

förskoleområden med rektor och två biträdande rektorer per område är etablerad och ger 
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stadga åt både styrning och det nära ledarskapet. Den tidigare genomförda förändringen av 

skolområden med en rektor på Bruksskolan och Mehede skola och två rektorer på Örbyhus, F-

6 med Vendel och 7-9 är fortfarande under utveckling. På Bruksskolan och Mehede skola har 

organisationen redan lett till en tydlig skolutveckling och ett verkningsfullt nära ledarskap. 

Uppdraget har bidragit till arbetet med framför allt målen: 

4.1 Alla barn ska ha tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder 

dem för att börja grundskolan. 

4.2 Alla barn ska erbjudas en likvärdig grundskola av god kvalitet som leder till relevanta och 

ändamålsenliga kunskaper. 

För en fullständig bedömning av dessa mål, se avsnitt ”Uppföljning mål och delmål”. 

6.2.b Fokus på tidiga insatser och förebyggande arbete för högre resultat. 

Det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats och vidareutvecklas under hösten 2020 med 

syfte att synliggöra behov av tidiga insatser och förebyggande arbete. Kartläggning av 

samtliga elever i förskoleklass med Skolverkets bedömningsunderlag har skett och systemet 

Kartläggaren används för den fortsatta uppföljningen av samtliga elever. Lovskola planerades 

att erbjudas elever i grundskolan, utöver den obligatoriska sommarskolan, under övriga 

skollov och helger för att tidigt genomföra insatser som kan leda till en högre behörighet till 

gymnasieskolan. Lovskolan kunde dock inte genomföras under hösten som en följd av 

pandemin. Uppdraget bidrar till målen: 

4.2 Alla barn ska erbjudas en likvärdig grundskola av god kvalitet som leder till relevanta och 

ändamålsenliga kunskaper. 

4.3 Andelen gymnasieelever med examen inom 3 år ska öka. 

Skolresultaten i grundskolan har under lång tid sjunkit såväl i kommunen som nationellt. 

Under 2020 ses dock en liten förbättring i skolresultaten både vad gäller elever med 

behörighet till gymnasiet liksom elever med en gymnasieexamen i kommunen. För en 

fullständig bedömning av dessa mål, se avsnitt ”Uppföljning mål och delmål”. 

6.2.c Snabbare vägar till arbete för vuxna genom praktikplatser varvat med SFI redan 

från början. Utveckla SFI och yrkes SFI för bättre resultat.  

Kommunens nämndstruktur förenklar samarbetet mellan enheterna ekonomiskt bistånd, 

arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen. Flertalet aktiviteter kopplade till detta 

samarbete har under året påbörjats och genomförts, vilket bland annat bromsat ökningen av 

behov av försörjningsstöd. 

Yrkes-SFI har utvecklats med stor framgång. Bland annat inom yrkes-SFI Vård & omsorg 

och Barn & fritid har en majoritet gått från försörjningsstöd under sommaren 2019 till CSN-

bidrag under hösten för att under sommaren 2020 anställts inom vården och har på så sätt 

kommit närmare att vara självförsörjande. Erfarenheter från Yrkes-SFI bör överföras även till 

SFI. 

Antalet platser inom yrkes-SFI minskade dock med en tredjedel till höstterminens start. Detta 

på grund av den pågående pandemin som hastigt förändrat arbetsmarknaden i både 

kommunen och regionen. Till starten ht-21 ska antalet platser åter vara i nivå med ht-19. En 

utveckling av urvalsprocessen inför start ht-20 har resulterat i färre avhopp inom 

utbildningarna och avhoppsfrekvensen är nu så låg som 10-15 %, jämfört med tidigare då den 

kunde vara upp till 25 %. 

Uppdraget relaterar bland annat till målen: 

8.1 Stödja utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper, även de som står långt från 

arbetsmarknaden. 
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10.4 Fler nyanlända ska ha lämnat etableringsuppdraget för att börja arbeta eller studera. 

Flera satsningar är på gång för att utvecklingen för dessa mål ska ta fart. För en fullständig 

bedömning av dessa mål, se avsnitt ”Uppföljning mål och delmål”. 

6.2.d Regional samverkan inom gymnasie- och vuxenutbildningen för bättre matchning 

mot arbetsmarknad och resurseffektivare verksamhet. Ökad samverkan mellan 

utbildning näringsliv och de offentliga arbetsgivarna och se mer UF-företagande. 

lärlingsutbildningar samt utveckla teknik- respektive vård och omsorgscollege. 

För att skapa goda relationer mellan näringsliv och utbildning och därmed bättre matchning 

krävs fysiska möten mellan människor. Pandemin har därför satt en del käppar i hjulet för 

utvecklingen av denna verksamhet, även om en del möten har ersatts med digitala forum. 

Många ordinarie samarbeten och även en del utveckling har trots detta kunna genomföras 

under året. 

Samverkan mellan Högbergsskolan, utbildningskontoret, Ung Företagsamhet och Näringsliv 

har inletts för att utveckla Tierps kommuns arbete med Ung Företagsamhet (UF) och 

samarbete med det lokala näringslivet. Entreprenörskapskursen är sökbar för alla program via 

individuellt val och särskilt nära samarbete för UF görs i ekonomiprogrammet samt el- och 

byggprogrammet. TEMAB ingår i styrgruppen för Teknikcollege och är aktiv inom UF. 

Kommunens utbildningsverksamhet deltar i flera Regionala forum för samverkan mellan 

arbetsmarknad/näringsliv och gymnasieskolan/vuxenutbildningen. Även lokalt sker 

samverkan mellan utbildningsverksamheten och arbetsförmedlingen, socialtjänsten, 

arbetsmarknadsenheten samt näringsliv med regelbundna möten varje månad. Denna 

samverkan har under andra halvan av 2020 både formaliserats och utökats. Ett resultat av 

denna samverkan är att Region Uppsalas folkhögskola (f.d. Wik) kommer etablera sig i Tierps 

kommun under 2021. Vidare så kommer det inledas en förstudie till ett ESF-projekt, med 

fokus på UVAS (dvs unga som varken arbetar eller studerar) och utrikesfödda kvinnor. Detta 

är en samverkan mellan Tierp, Östhammar och Heby, samt Region Uppsalas folkhögskola. 

Uppdraget bidrar till målen: 

8.1 Stödja utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper, även de som står långt från 

arbetsmarknaden. 

8.2 Minska andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar 

8.4 Verka för att bibehålla och öka antalet företag. 

Arbete för att öka takten och nå dessa mål pågår ständigt och den samverkan mellan alla dessa 

aktörer bidrar positivt till utvecklingen. För en fullständig bedömning av dessa mål, se avsnitt 

”Uppföljning mål och delmål”. 

6.2.e I samverkan med arbetsgivare inom Industri och Vård- och omsorg undersöka 

möjligheten att anordna Yrkeshögskoleutbildningar (YH) inom respektive bransch. 

Att ansöka om, anordna och administrera yrkeshögskoleutbildningar är mycket 

resurskrävande. Arbetet med YH har visat att varken intresse eller resurser har funnits i 

tillräckligt stor omfattning. I dagsläget saknas därför förutsättningar att initiera en sådan 

etablering. 

6.2.f Pedagogisk omsorg ska erbjudas som ett alternativ. 

Verksamhet inom Pedagogisk omsorg har ökat till 6 familjedaghem under våren 2020. Detta 

bidrar till målet: 

4.1 Alla barn ska ha tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder 

dem för att börja grundskolan. 
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För en fullständig bedömning av målet, se avsnitt ”Uppföljning mål och delmål”. 

6.2.g Utredning av fritidshemsverksamheten i Tierp med syfte att hitta en form som når 

lagstadgad nivå samt använder resurser på bästa vis. 

De insatser som framkom i samband med Skolinspektionens tillsyn är genomförda och 

tillsynen är avslutad. Bemanningen har anpassats till elevantal och ekonomi. Detta bidrar till 

målen: 

4.1 Alla barn ska ha tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder 

dem för att börja grundskolan. 

4.2 Alla barn ska erbjudas en likvärdig grundskola av god kvalitet som leder till relevanta och 

ändamålsenliga kunskaper. 

4.5 Ge goda förutsättningar för livslångt lärande, bildning och tillgång till ett rikt kultur- och 

fritidsliv för alla. 

Fortfarande är andelen behöriga fritidslärare låg vilket är en utmaning. Samarbete med andra 

kommuner har inletts kring möjliga vägar för fortbildning/utbildning. För en fullständig 

bedömning av dessa mål, se avsnitt ”Uppföljning mål och delmål”. 

6.2.h Tidiga insatser för att öka andelen elever som uppnår gymnasieexamen inom 3 år. 

Arbetet med “trygg övergång” i kombination med omställningen till distansundervisning 

under vårterminen har haft positiva effekter och fångat upp fler elever med problematisk 

skolfrånvaro och behov av extra anpassningar. Uppdraget relaterar till målet: 

4.3 Andelen gymnasieelever med examen inom 3 år ska öka. 

Andelen elever med examensbevis ökade från 68,4% 2019 till 78,5% 2020. Se även uppdrag 

6.2.b. För en fullständig bedömning av målet, se avsnitt ”Uppföljning mål och delmål”. 

6.2.i Sammanställa och synliggöra den statistik som redan finns i syfte att tydliggöra och 

stötta det systematiska kvalitetsutvecklingsarbetet samt vidta riktade insatser för att 

förbättra elevernas måluppfyllelse och öka likvärdigheten inom skolan. 

Det systematiska kvalitetsarbetet har vidareutvecklats under hösten 2020 i syfte att synliggöra 

behov av tidiga insatser och förebyggande arbete. Bland annat har Skoldatablad har tagits 

fram för att synliggöra uppnådda resultat och utvecklingsbehov. Uppdraget relaterar till målet: 

4.2 Alla barn ska erbjudas en likvärdig grundskola av god kvalitet som leder till relevanta och 

ändamålsenliga kunskaper. 

Se även uppdrag 6.2.a. För en fullständig bedömning av dessa mål, se avsnitt ”Uppföljning 

mål och delmål”. 

6.2.j Stärka det förebyggande elevhälsoarbetet. 

Inom ramen för skolverkets satsning Samverkan för bästa skola har handledning för 

främjande och förebyggande elevhälsoarbete genomförts med samtliga skolområden i 

kommunen. Elevhälsoplanen är nu uppdaterad, liksom rutiner för problematisk skolfrånvaro. 

Systemet för anmälan av kränkande behandling ger bra stöd för såväl dokumentation som 

åtgärder. Likabehandlingsplanerna uppdateras årligen, med medverkan från elever och 

personal. Uppdraget bidrar till arbetet med målet: 

3.6 Minskad psykisk ohälsa hos såväl vuxna som barn. 

Regionens enkät Liv och hälsa ung visar på ett hårdnat klimat och sämre psykisk hälsa i 

framförallt högstadiet vid den senaste mätningen. Detta är även ett växande problem 

nationellt. För en fullständig bedömning av dessa mål, se avsnitt ”Uppföljning mål och 

delmål”. 
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6.2.k I Kyrkbyn ska skolverksamheten återupptas i samma omfattning som tidigare. Vid 

projektering av lokaler ska även förskolans behov vägas in. 

Utbildningsverksamheten har arbetet intensivt för att skolverksamheten i Kyrkbyn ska 

återupptas i samma omfattning som tidigare. Projektering inför upphandling pågår vilket 

omfattar renovering och tillbyggnad av dagens grundskola liksom nybyggnation av en 

förskola med 4-6 avdelningar. Uppdraget väntas bidra till målen: 

4.1 Alla barn ska ha tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder 

dem för att börja grundskolan. 

4.2 Alla barn ska erbjudas en likvärdig grundskola av god kvalitet som leder till relevanta och 

ändamålsenliga kunskaper. 

För en fullständig bedömning av dessa mål, se avsnitt ”Uppföljning mål och delmål”. 

Bo, trafik och miljö 

6.3.a Kommunens resepolicy ska revideras i syfte att minska behovet av resande och 

minska tjänsteresornas klimatpåverkan. Klimatpåverkan vid tjänsteresor ska mätas och 

system med klimatkompensation alternativt klimatväxling ska införas.  

Arbetet med revidering av resepolicyn har pågått under 2020, den förväntas beslutas under 

våren 2021. Dokumentet blir inte helt nytt utan det handlar snarare om revideringar och 

skärpningar, uppdraget var framförallt att lägga till en form av klimatväxling vilket har gjorts. 

Det nya styrdokumentet förväntas bidra till att minska resandet och effektivisera de resor som 

görs. Detta bidrar till att uppfylla mål: 

13.1 Senast år 2045 ska kommunen inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser 

13.3 Kommunens och kommunkoncernens transporter ska vara fossilfria till år 2030. 

Minskat bilresande bidrar också till en högre trafiksäkerhet och därmed mer inkluderande 

tätortsmiljö: mål 11.3 Skapa inkluderande tätortsmiljöer som erbjuder god tillgång till 

grönområden och offentliga platser och som ger möjlighet att ta sig fram säkert som gång- 

och cykeltrafikant. För en fullständig bedömning av dessa mål, se avsnitt ”Uppföljning mål 

och delmål”. 

6.3.b Vid upphandling ska krav ställas på ökande andel fossilfria bränslen, för att nå 

fossilfria transporter till år 2030. Kommunen ska även främja lösningar som 

underlättar för privatpersoner att nå effektiva och fossilfria transporter. 

Kommunen deltar i nätverket/projektet ”fossilfritt 2030” som syftar till att vi ska nå fossilfria 

transporter till år 2030 och som koordineras av organisationen BiodrivÖst. Under 2020 har 

mycket förarbete gjorts med till exempel statistik och digitala körjournaler för att se hur vi 

kan ställa om våra tjänstefordon. I budgeten för 2021 finns nu medel för att tillsätta en 

fordonsansvarig som ska arbeta med hur den kommunala fordonsflottan kan effektiviseras och 

ställas om till 100 % fossilfria fordon. Uppdraget för fordonsansvarig kommer även innebära 

att se över förutsättningarna för att göra fordonspoolen tillgänglig för allmänheten vissa tider. 

Under 2020 påbörjades arbete för att möjliggöra tankning av biogas i kommunen, något som 

skulle underlätta kravställningen i upphandlingen framöver. Arbete pågår också för att främja 

utbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar, vilket resulterat i laddstolpar i pendlingsnära lägen 

i Örbyhus och Tierp, liksom möjlighet att tanka förnybar diesel (HVO) i kommunen. En ny 

klimat- och energiplan har också tagits fram under 2020 som ytterligare konkretiserar hur 

omställningen till ett fossilfritt samhälle ska ske. Uppdraget och dessa aktiviteter bidrar främst 

till att nå följande mål: 

13.11 Senast år 2045 ska kommunen inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser 
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13.3 Kommunens och kommunkoncernens transporter ska vara fossilfria till år 2030 

9.1 Bygga ut en tillförlitlig och hållbar infrastruktur, där kollektivtrafik och olika 

mobilitetslösningar är en naturlig del, för att stödja ekonomisk utveckling och människors 

välbefinnande. 

9.2 Genom upphandling styra mot renare och smartare teknik. 

Arbetet för att nå målen är igång men mer behöver göras. För en fullständig bedömning av 

dessa mål, se avsnitt ”Uppföljning mål och delmål”. Även individen har ett stort eget ansvar 

för att bidra till målen, och kommunen behöver arbeta mer för att påverka medborgarnas sätt 

att resa. 

6.3.c Källsortering av avfall ska införas i kommunens samtliga verksamheter. 

Källsortering finns i de flesta av utbildningsverksamheterna, men det har inte följts upp att det 

finns överallt inom alla verksamheter. Diskussioner är påbörjade inom IFO kring uppdraget. 

Det krävs investeringar för att anpassa en del av lokalerna för återvinning. Källsortering har 

införts på alla avdelningar inom vård och omsorgsboenden t ex. grovsopor, tidningar, 

matavfall och brännbart. Återstår att införa specifika utrymmen/kärl för att gälla alla 

avfallstyper.I kommunhuset har ett "återbruksrum" iordningställts samt källsortering. 

Matavfallskompostkärl har även placerats ut på flera våningsplan i kommunhuset. Inom 

Kostenheten har samtliga större enheter fungerade källsortering i dagsläget. Uppdraget är en 

del i arbetet för målet: 

12.1 Minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och 

återvinna avfall. 

Sammantaget är vi på god väg men mer kan göras för att källsortering ska finnas i samtliga 

verksamheter. Även åtgärder för att minska mängden avfall krävs. För en fullständig 

bedömning av målet, se avsnitt ”Uppföljning mål och delmål”. 

6.3.d Kommunens fysiska planering ska verka för att socioekonomisk segregation 

motverkas. 

Detta är ett kontinuerligt och pågående arbete som genomförs vid den fysiska planeringen. 

Under 2020 sökte och beviljades kommunen medel från myndigheten Delmos för att 

genomföra en kartläggning av segregationen. Kartläggningen påbörjades under andra halvåret 

och ska slutföras i början av 2021. Syftet är att få bättre kännedom om hur segregationen och 

ojämlikheten ser ut i kommunen, vilket kommer skapa ännu bättre förutsättningar för att 

motverka socioekonomisk segregation genom den fysiska planeringen. Uppdraget bidrar 

bland annat till målet: 

11.1 Verka för till fullgoda och ekonomiskt överkomliga bostäder för alla. 

För en fullständig bedömning av målet, se avsnitt ”Uppföljning mål och delmål”. 

6.3.e Kommunen ska verka för att kommuninvånare och kommunens företagare har 

den information och medvetenhet som behövs för att göra medvetna val som främjar 

hållbar utveckling.  

Hemsidan har under året uppdaterats med mer information om kommunens arbete med 

hållbar utveckling och Agenda 2030, samt hur civilsamhället kan påverka. Kommunen deltog 

i Earth Hour utmaningen. Det är även ett ständigt pågående arbete inom näringslivsenheten, 

med informationsspridning i deras kanaler och samverkansforum riktat till företagen. 

Uppdraget relaterar till de flesta av kommunens antagna delmål som berör klimat- och 

miljöpåverkan. Tierps invånare och företagare står inför stora utmaningar för att ställa om till 

ett minskat och hållbart resande, en hållbar och cirkulär produktion och konsumtion samt 

övergripande minska utsläpp av föroreningar till luft, mark och vatten. Det är komplexa frågor 

som kräver fortsatt och ökad samverkan över sektorer och mellan fler aktörer, och kommunen 
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kan verka ännu mer för att öka medvetenheten. Se avsnitt ”Uppföljning mål och delmål” för 

en närmare analys av målen som relaterar till miljöpåverkan. 

Kultur, fritid och friluftsliv 

6.4.a Ökat deltagande i det lokala föreningslivet ska stödjas då brobyggandet mellan 

människor via den ideella sektorn är nyckeln till att möta de utmaningar som pågående 

värderingsförändringar ger upphov till. 

Kultur och fritid samarbetar med det lokala föreningslivet kring arrangemang som 

kulturprogram, lov, kulturarvstrappan, kulturminnen, lokaler m.m. Verksamheten för också 

kontinuerligt en dialog med föreningslivet gällande kommunens bidrag och stöd. Detta bidrar 

till många av kommunens antagna delmål, bland annat: 

3.1 Säkerställa kultur- och fritidsaktiviteter för alla, oavsett kön, bakgrund eller ekonomiska 

förutsättningar. 

3.2 Säkerställa ett tillgängligt friluftsliv för alla, oavsett rörelseförmåga. 

4.5 Ge goda förutsättningar för livslångt lärande, bildning och tillgång till ett rikt kultur- och 

fritidsliv för alla. 

15.5 Informera om natur- och kulturvärden i tätortsnära miljöer för att öka medvetenheten hos 

kommuninnevånare och besökare. 

För en fullständig bedömning av dessa mål, se följande avsnitt ”Uppföljning mål och delmål”. 

6.4.b Utökad samverkan med ideella organisationer. 

För att skapa bättre förutsättningar för samverkan arbetar kommunen med att ta fram en så 

kallad Lokal överenskommelse med civilsamhället (LÖK). Under 2020 har arbetsgruppsmöten 

hållits med föreningsliv och med kommunala tjänstemän från flera verksamheter kring hur vi 

kan lägga upp processen. Tidsplanen har dock förskjutits på grund av pandemin. Ett utkast till 

plan för genomförandet under 2021 har tagits fram tillsammans med civilsamhället och en 

början till intern struktur har tagits fram med tjänstepersoner i kommunen. Planen är att under 

2021 ha träffar och samla in information och underlag för att nå en färdig överenskommelse 

senast under 2022. 

Riktlinje för fördjupad samverkan med det civila samhället genom IOP (ideellt offentligt 

partnerskap) har arbetats fram under året. Individ- och familjeomsorgen har sedan tidigare 

avtalad IOP med två ideella organisationer, Kvinnojouren Liljan och Brottsofferjouren. 

Dessutom arbetar IFO mot sociala företag för att tillskapa nya praktikplatser och träffpunkter. 

Inom projektet "förstärkt geografiskt hälsouppdrag" som kommunen driver ihop med 

regionen, är det övergripande syftet att öka folkhälsan och en del av uppdraget är att etablera 

samverkan med civilsamhället. På grund av pandemin så har detta inte kunnat realiseras men 

planen kvarstår tills restriktionerna lättar. Det pågår en process kring hur IOP ska användas på 

bästa sätt samt olika projekt kopplat till socialt företagande och hur vi bäst samverkar med 

dem (ett ESF projekt och ett genom Region Uppsala/Coompanion). Det har dock varit svårt 

att föra processen framåt utan att kunna träffa föreningarna fysiskt under året. Möjlighet till 

utökad samverkan finns genom digitalisering och nya mötesformer, Kultur och fritid är med 

och utvecklar den samverkan. Uppdraget relaterar till delmålet: 

17.1 Kommunens samverkan och partnerskap med andra kommuner, Region Uppsala, företag 

och civilsamhälle ska öka. 

Utökad samverkan med civilsamhället är nyckeln för att uppnå majoriteten av Agenda 2030-

målen och de lokala delmålen. Frågor om inflytande och delaktighet prioriteras alltmer i 

kommunens verksamheter. För ytterligare analys av delmålet och övriga delmål som kräver 
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samverkan, se avsnitt ”Uppföljning mål och delmål”. 

Näringsliv och arbete 

6.5.a Fortsätta arbetet med att digitalt marknadsföra de utflyktsmål som finns i 

kommunen. 

Detta är ett ständigt pågående arbete och under hela året 2020 har den digitala destinationen 

Upplev Norduppland förbättrats och utökats med mycket fler besöksmål, handel med mera. 

Framtagning av virtuella guidade turer har också påbörjats där ca 30 platser i kommunen 

kommer presenteras i film och beräknas vara klara 2021. Uppdraget har bidragit till arbetet 

för att nå följande mål: 

4.5 Ge goda förutsättningar för livslångt lärande, bildning och tillgång till ett rikt kultur- och 

fritidsliv för alla. 

8.4 Verka för att bibehålla och öka antalet företag. 

12.4 Stärka framväxten av en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal 

kultur och lokala produkter. 

Arbetet för att digitalt marknadsföra kommunens utflyktsmål har fått ytterligare en skjuts i 

och med den pågående pandemin som tvingar till nya sätt att tänka kring turism. För en 

fullständig bedömning av dessa mål, se avsnitt ”Uppföljning mål och delmål” 

6.5.b Nuvarande näringslivsråd ska övergå till ett formaliserat näringslivsråd i 

kombination med HR-nätverket för ett bättre samarbete och matchning mot den lokala 

arbetsmarknaden. 

Uppdraget bedöms som utfört. Näringslivsrådet följer samma formaliakrav som övriga råd. 

Första mötet genomfördes mars 2020 och ställdes sedan om till digitala möten. Matchning 

mot den lokala arbetsmarknaden har också försvårats i och med pandemin. Arbetet för att 

utveckla samarbetet och bättre matcha den lokala arbetsmarknaden fortsätter. Uppdraget har 

bidragit till arbetet för att nå följande mål: 

8.1 Stödja utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper, även de som står långt från 

arbetsmarknaden. 

8.2 Minska andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar 

8.4 Verka för att bibehålla och öka antalet företag. 

10.4 Fler nyanlända ska ha lämnat etableringsuppdraget för att börja arbeta eller studera. 

För en fullständig bedömning av dessa mål, se avsnitt ”Uppföljning mål och delmål”. 

6.5.c Arbeta med att lyfta fram kommunens attraktivitet för företag, skapa goda 

förutsättningar för nyetableringar av hållbara företag och säkra upp att redan 

etablerade företag stannar i kommunen och ges förutsättningar att utvecklas. 

Detta är ett ständigt pågående arbete som dock försvårats under 2020 i och med pandemin 

samt begränsad budget inom marknadsföring. Arbete pågår för att utveckla förutsättningarna 

för nuvarande LOV-företag samt för att göra det attraktivt för fler LOV-företagsetableringar. 

Även detta har blivit fördröjt på grund av annat fokus i och med pandemin. Med bättre 

förutsättningar skulle uppdraget bidra till arbetet med främst följande mål: 

5.5 Öka andelen kvinnligt företagande. 

8.4 Verka för att bibehålla och öka antalet företag. 

Arbetet för mål 8.4 bedöms generellt ha bra fart och gå i rätt riktning. Mål 5.5 går i rätt 

riktning, andelen kvinnligt företagande ökar, men det bedöms gå långsamt. För en fullständig 
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bedömning av dessa mål, se avsnitt ”Uppföljning mål och delmål”. 

6.5.d I samband med att Arbetsförmedlingen omorganiseras ska kommunen arbeta 

aktivt för att åta sig eventuella uppdrag som utlyses. 

Frågan har lyfts i ett flertal sammanhang på olika nivåer av Individ och familjeomsorgen. 

Arbetet fortsätter för att Tierps kommun ska uppvakta arbetsförmedlingen i de forum som 

finns för att erbjuda samarbete. Kommunens enhet för näringsliv och turism upplever dock att 

allt nätverkande med Arbetsförmedlingen upphörde i samband med deras omorganisering. 

Matchning mellan våra företag och Arbetsförmedlingen har inte alls fungerat och det är inte 

förrän nu 2021 Arbetsförmedlingen har tagit upp kontakten igen, dock har de begränsade 

resurser. De har tydligt uttryckt att de endast skall arbeta med de personer som är längst ifrån 

arbetsmarknaden – inte att skaffa arbetskraft åt kommunens företag. Uppdraget relaterar till 

målen: 

8.1 Stödja utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper, även de som står långt från 

arbetsmarknaden. 

8.2 Minska andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar 

10.4 Fler nyanlända ska ha lämnat etableringsuppdraget för att börja arbeta eller studera. 

För en fullständig bedömning av dessa, se avsnitt ”Uppföljning mål och delmål”. 

6.5.e Stärk nyanlända i att klara sin egen försörjning. 

Arbete pågår inom Individ- och familjeomsorgen men resultatet kan bli bättre. Viktigt 

samarbete med Vuxenutbildningen. Arbetsförmedlingen har prioriterat ner målgruppen vilket 

påverkar resultatet. Ett Samordningsförbundsprojekt för att stärka nyanländas möjligheter att 

komma ut på arbetsmarknaden har genomförts under året. Uppdraget bidrar till arbetet med 

bland annat följande mål: 

8.1 Stödja utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper, även de som står långt från 

arbetsmarknaden. 

10.4 Fler nyanlända ska ha lämnat etableringsuppdraget för att börja arbeta eller studera. 

Utvecklingen går långsamt för att uppnå målen men flera satsningar är på gång som bör ge 

resultat på sikt. För en fullständig bedömning av dessa mål, se avsnitt ”Uppföljning mål och 

delmål”. 

6.5.f Genomföra en översyn av kommunens arbete med näringslivsfrågor kopplat till 

service gentemot det lokala näringslivet med bäring på utvecklingsmöjligheter. 

Flera workshops med Svenskt Näringsliv, både internt och med lokala företag, har 

genomförts. Arbetet har fördröjts av pandemin men kommer fortsätta under 2021. Syftet är att 

identifiera områden att utveckla kopplat till service, bemötande, samverkan och interna 

processer. Uppdraget bidrar till arbetet med flera mål, främst: 

8.3 Kommunens uppdrag som kontrollmyndighet, markägare och tillståndsgivare ska ske på 

ett rättssäkert, effektivt och professionellt sätt för att skapa bästa förutsättningar för 

näringslivet att bedriva sin verksamhet och växa. 

8.4 Verka för att bibehålla och öka antalet företag. 

9.3 Samverka med universitet och företag för att bidra till ny kunskap och innovationer. 

12.4 Stärka framväxten av en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal 

kultur och lokala produkter. 

Arbetet med dessa mål kan alltid utvecklas och bli bättre. I en föränderlig värld krävs ständigt 

nya arbetssätt och samverkan mellan kommunen och lokala företag, inte minst för att ställa 
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om till hållbara tjänster och produktion. Generellt kan sägas att antalet företag i kommunen 

blir fler, och antalet konkurser håller sig på en relativt sett jämn och låg nivå. För en 

fullständig bedömning av dessa mål, se avsnitt ”Uppföljning mål och delmål”. 

Omsorg och stöd 

6.6.a Verka för hemmaplanslösningar istället för placeringar av barn, ungdomar och 

vuxna där kommunens kunskaper, erfarenheter och arbetssätt kan användas. 

Öppenvården utvecklas och hela Individ och familjeomsorgen (IFO) arbetar mot att bli ett 

IFO där vi tillsammans ska förebygga och minska placeringar utanför det egna hemmet. Innan 

placeringar ska alltid öppenvårdsalternativ övervägas. Ökade behov gör det dock svårt att 

lyckas. Vi ser att färre barn och ungdomar blivit placerade men att kostnaderna ökar på grund 

av mer komplicerad problematik. 

Vård och omsorg har under året sett över planeringen för specifika individer som idag har 

boendebeslut verkställt i annan kommun för att erbjuda verkställighet i egen regi istället. Som 

ett resultat av detta har verkställighet av ett boende för en person under hösten genomförts. 

Arbetet fortsätter, och bidrar till bland annat följande mål: 

1.1 Andelen vuxna och barn som lever i ekonomisk utsatthet ska minska. 

3.6 Minskad psykisk ohälsa hos såväl vuxna som barn. 

Kommunen och samhället står inför stora utmaningar för att vända den negativa utvecklingen 

för dessa mål. Kommunen har inte full rådighet över folkhälsofrågorna och en positiv 

utveckling kräver mer arbete och samverkan från vården, regionen, civilsamhället med flera. 

Den positiva trenden vi haft i kommunen kring mål 1.1 har brutits under året, med alltfler i 

arbetslöshet och försörjningsstöd. Det är för tidigt att säga om det är ett kortvarigt hack i 

kurvan eller om pandemin tillsammans med andra faktorer får mer långtgående effekter på 

fattigdomen. För en fullständig bedömning av dessa mål, se avsnitt ”Uppföljning mål och 

delmål”. 

6.6.b Stärk folkhälsan i alla åldersgrupper genom förebyggande och hälsofrämjande 

aktiviteter. 

Kommunen driver projektet ”Förstärkt geografiskt hälsouppdrag” tillsammans med Regionen 

där piloter genomförs i Tierp och Gottsunda från maj till december 2020. I detta projekt ingår 

att etablera samverkan med civilsamhället för det övergripande syftet att stärka folkhälsan. 

Tre aktiviteter inom projektet kunde genomföras trots att restriktionerna i pågående pandemi 

förhindrat gruppaktiviteter inomhus: En träff med fokus på kost och matvanor tillsammans 

med deltagare på Arbetsmarknadsenheten, en stressförebyggande kurs för medarbetare inom 

Äldreomsorgen som riskerar sjukskrivning för stressrelaterade problem samt promenadgrupp 

med individer med smärtproblematik som kan förbyggas med måttlig träning. Ytterligare 

aktiviteter ligger i startgroparna att köra igång vid lättnader i restriktionerna. 

Individ och familjeomsorgen har under året prioriterat arbetet med våld i nära relationer. En 

arbetsgrupp har bildats under året för förebyggande arbete mot ANDT (alkohol, narkotika, 

doping och tobak). Här finns en ambition att genomföra fältarbete vid högtider (t ex valborg 

och skolavslutningar). Pandemin satte stopp för detta men uppsökande verksamhet kommer 

genomföras när det återigen är möjligt. Individ och familjeomsorgen har även stärkt 

samarbetet med förskolan inom ramen för SamBaT (Samverkan kring barn i Tierp). Inom 

vård och omsorg har Träffpunkter och öppna insatser har varit stängda sedan april månad som 

en följd av pandemin. Dock har enskilda aktiviteter genomförts i större utsträckning på grund 

av pandemin. 

Dessa aktiviteter och uppdraget i stort bidrar till arbetet med att nå följande mål: 
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3.4 Kommuninvånarnas självskattade hälsa ska öka och skillnaderna mellan grupper och 

individer ska minska. 

3.5 Stärk arbetet för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk 

och skadligt alkoholbruk. 

3.6 Minskad psykisk ohälsa hos såväl vuxna som barn. 

3.7 Minskad ofrivillig ensamhet bland äldre. 

Arbetet pågår kontinuerligt framöver. Att stärka folkhälsan är ett arbete som sker på lång sikt 

och resultaten är svåra att se på kortare tid. Externa faktorer som konjunktur eller pandemier 

med mera påverkar. För en fullständig bedömning av dessa mål, se avsnitt ”Uppföljning mål 

och delmål”. 

6.6.c Utveckla måltiderna för äldre så att den bidrar till förbättrad hälsa och högre 

livskvalitet. 

Inom Vård och omsorgs boenden finns rutiner för att ha en hög kvalité vid måltidssituationen. 

Som exempel dukas fint vid helg och en trerättersmiddag serveras. Menyer och 

måltidsupplevelsen som helhet kan alltid utvecklas. Ett inplanerat samarbete med kostenheten 

fick läggas på is under större delen av året på grund av belastningen i verksamheten för att 

hantera pandemin. Dock har arbetet återupptagits i december månad. Kosten står endast för 

två av fem mål som skickas varje dag till äldreomsorgen. Kostenheten finns dock med i 

utvecklingen och är delaktig som stöd till äldreomsorgens utveckling kring måltiderna, för att 

få med alla pusselbitar i måltidsmodell och få till helheten kring måltiden. Uppdraget pågår 

kontinuerligt och bidrar till arbetet med följande mål: 

2.1 Arbeta för bevarande av viktiga jordbruksmarker, minskat matsvinn och en hälsosam och 

näringsrik kost inom skola, vård och omsorg. 

2.2. Stärk måltidsverksamheterna för att minska risk för undernäring hos äldre. 

3.4 Kommuninvånarnas självskattade hälsa ska öka och skillnaderna mellan grupper och 

individer ska minska. 

Mycket arbete pågår i kommunen som leder till en positiv utveckling för uppfyllelsen av 

målet. Dock behöver mer göras i samverkan mellan olika verksamheter inom kommun för att 

kontinuerligt stärka den övergripande måltidsupplevelsen och bidra till en förbättrad 

folkhälsa. För en fullständig bedömning av dessa mål, se avsnitt ”Uppföljning mål och 

delmål”. 

6.6.d Utveckla insatser för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre. 

I och med pandemin har insatser för att motverka ofrivillig ensamhet genomförts främst på 

individnivå. Digitala hjälpmedel och individuella aktiviteter har genomförts i en större skala 

än tidigare. Exempelvis har kommunikation med anhöriga och närstående genom digitala 

hjälpmedel implementerats. Träffpunkterna har dock hållit stängt sedan april för att minska 

smittspridning vilket i kombination med samhällets övriga restriktioner sannolikt har ökat 

känslan av ensamhet bland äldre. Att arbeta med uppdraget kommer fortsätta vara en viktig 

del av arbetet för att uppnå målen: 

3.4 Kommuninvånarnas självskattade hälsa ska öka och skillnaderna mellan grupper och 

individer ska minska. 

3.6 Minskad psykisk ohälsa hos såväl vuxna som barn. 

3.7 Minskad ofrivillig ensamhet bland äldre. 

Arbetet för att uppnå dessa mål har generellt sett försvårats pga. pandemin. För en fullständig 

bedömning, se avsnitt ”Uppföljning mål och delmål”. 
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6.6.e Arbeta fram nya arbetssätt för att öka kontinuiteten inom hemtjänsten. 

Uppdraget har inte kunnat utföras. Processen för att ta fram nya arbetssätt och kvalitetssäkra 

mätning av kontinuitet påbörjades men har pausats på grund av pandemin. Uppdraget har 

koppling främst till följande delmål: 

3.4 Kommuninvånarnas självskattade hälsa ska öka och skillnaderna mellan grupper och 

individer ska minska. 

3.6 Minskad psykisk ohälsa hos såväl vuxna som barn. 

För en fullständig bedömning av dessa mål, se avsnitt ”Uppföljning mål och delmål”. 

6.6.f Aktivt arbeta med effektiv och nära vård i samverkan med regionen. 

Individ- och familjeomsorg arbetar aktivt med sina delar i detta och verkar för ökat samarbete 

med regionen på flera områden. Arbetet inom Vård och omsorg på strategisk nivå pausades 

under inledningen av pandemin. Samverkan med Regionen avseende pandemin har dock skett 

tätare och mer intensivt. 

Kommunen har drivit flera satsningar med koppling till uppdraget: 1) Vårdcentrum Tierp -

 utvecklingsarbetet har avstannat på grund av att berörda personer som arbetat med projekten 

prioriterats till annat arbete utifrån pågående pandemi. Under hösten har detta återupptagits 

och arbetet för Vårdcentrum och närvårdsplatser har konkretiserats och pågår men i reducerad 

fart. 2) Förstärkt geografiskt hälsouppdrag, se uppdrag 6.6.b. 3) Förbättrade möjligheter för 

psykisk hälsa. Här följer vi Region Uppsalas arbete med omorganisation av första linjens vård 

av barn och unga med psykisk ohälsa, där ingår ”En väg in” som tros underlätta för kontakter 

från elevhälsa och socialtjänst. Utredning av hur öppenvårdspsykiatrin för norra länsdelarna 

ska fungera framöver har gjorts och är klar för beslut i Regionstyrelsen. 

Uppdraget att aktivt arbeta med effektiv och nära vård i samverkan med Regionen har 

kopplingar till flera mål, främst: 

3.4 Kommuninvånarnas självskattade hälsa ska öka och skillnaderna mellan grupper och 

individer ska minska. 

3.5 Stärk arbetet för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk 

och skadligt alkoholbruk. 

3.6 Minskad psykisk ohälsa hos såväl vuxna som barn. 

För en fullständig bedömning av dessa mål, se avsnitt ”Uppföljning mål och delmål”. 

6.6.g Arbeta förebyggande med uppsökande verksamhet hos personer äldre än 80 år för 

att kunna kartlägga och tidigt möta framtida behov.  

Uppdraget har inte påbörjats då resurser då resurserna har tagits i anspråk i arbetet med 

pandemin. Arbetet kommer dock vara viktigt för att effektivisera verksamheterna inom Vård 

och omsorg och bidra till en förbättrad hälsa och livssituation för målgruppen. 

6.6.h Utveckla arbetet med personcentrerad vård för att stärka den enskildes 

delaktighet, inflytande och självbestämmande över utförda insatserna.  

Det förebyggande arbetet utvecklas i samband med "Senior alert". Det totala antalet 

registreringar i Senior Alert för 2020 ligger på samma nivå som under 2019. På 2 av 3 enheter 

hade man ändå förbättrat sina resultat under 2020 och börjat komma igång med teamträffar 

som ska lyfta fram den personcentrerade vården. Det strategiska utvecklingsarbetet med 

teamträffar och den personcentrerade vården bedöms ha försenats avsevärt på grund av 

pandemin men den har inte avstannat helt. Dock har mer personcentrerad vård genomförts 

under pandemin på så sätt att en större hänsyn tagits till individuella önskemål och 

individuella aktiviteter genomförts i större utsträckning. Uppdraget bidrar till målet: 
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10.6 Ökning av andelen brukare som anser att de får bestämma om saker som är viktiga. 

Utvecklingen kring målet bedöms gå i rätt riktning men långsamt och mer behöver göras 

inom området. För en fullständig bedömning, se avsnitt ”Uppföljning mål och delmål”. 

Kommunen som arbetsgivare 

6.7.a Ökad samverkan inom kommunkoncernen, med andra kommuner, näringsliv 

samt universiteten och högskola för att säkra kompetens, resurseffektivisera, rekrytera 

personal och bli en attraktiv arbetsgivare. 

Kommunstyrelserna i Tierp, Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Älvkarleby och Östhammar har 

under våren 2020 fattat beslut om att ställa sig bakom ambitionen att skapa större nytta för 

medborgarna genom ökad samverkan inom Uppsala län. Arbetet går under namnet C-

tillsammans. För att klara välfärdsuppdraget behöver kommunerna ha en strategisk 

utvecklingskapacitet som ger permanent och långsiktig förmåga att klara sina uppdrag. Vid 

val av samarbetsområden där ömsesidiga mervärden kan skapas med ett fördjupat samarbete 

har fokus lagts på ekonomisk effektivitet samt möjlighet att minska sårbarheten hos de 

ingående organisationerna. Under 2021 kommer handlingsplaner tas fram för att skapa 

samordnade och långsiktiga utvecklingsprocesser inom respektive identifierade 

samverkansområdena. 

Individ och familjeomsorgen har ingått ett nytt avtal med Uppsala universitet om VFU-

studenter (verksamhetsförlagd utbildning), samt deltagit i diskussion om hur universitetet ska 

förmedla en mer positiv bild av socialtjänsten till studenterna. Verksamheten medverkar i de 

flesta forum på länsnivå för att förmedla bilden av en verksamhet som är med och som strävar 

mot utveckling. Inom vård och omsorg har arbetet med att öka samverkan pausats då 

verksamheten haft en hög belastning med anledning av pandemin. Samverkan har dock skett 

utifrån perspektivet att hantera pandemin. 

Kommunen deltar i ett nätverk av HR-chefer från länets kommuner och Region Uppsala där 

samverkan kring kompetensförsörjning är ett särskilt uppdrag. Nätverksmöten har hållits med 

fokus på kompetensförsörjning. 

Samverkan avseende juristkompetens har påbörjats med Heby kommun. Inom Gemensam 

service har också fyra personer internt lärts upp för att fungera som backup till sekreterarna, 

för att på så sätt säkra kompetensen. 

På kommunens Lönecentrum finns nätverk för lönekonsulter, systemförvaltare och lönechef i 

närregionen. För att skapa förutsättning för ett eventuellt samarbete med Östhammar 

kommuns löneenhet har en ”kick-off” dag genomförts med kommunens lönecentrum, och 

uppföljningar har skett via Skype. Vidare har en gemensam digital plattform har skapats och 

olika arbetsgrupper har arbetat med olika förbättringsområden, FAQ har gemensamt tagits 

fram och att digitalisering av ansökan av föräldraledighet har införts. Kontinuerliga 

gemensamma träffar sker mellan systemförvaltarna i båda organisationerna. Dock har 

samverkan försenats och avstannat med anledning av pandemin. 

Aktiviteterna inom uppdraget stärker arbetet med att uppnå följande mål: 

5.6 Förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljön inom kommunens verksamheter. Som 

arbetsgivare i en kvinnodominerad sektor har kommunen ett särskilt stort ansvar för att 

förbättra kvinnors arbetsvillkor. 

16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och rättssäkra. 

Att arbeta för att säkra kompetensen och minska personalomsättning kan förbättra 

arbetsvillkoren och arbetsmiljön för de anställda. Sjuktalen är fortfarande en utmaning för 

kommunen, men det är svårt att analysera årets resultat då sjukfrånvaron också ökat som en 
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effekt av pandemin. Förskolan är den verksamhet med högst sjuktal i kommunen. Genom att 

säkra kompetensen och vara en attraktiv arbetsgivare skapas bättre förutsättningar för 

effektiva verksamheter. För en fullständig bedömning av dessa mål, se avsnitt ”Uppföljning 

mål och delmål”. 

6.7.b Öka attraktiviteten för Tierps kommun som arbetsgivare. Kompetensutveckla 

personalen. Möjliggöra nya lösningar för att öka attraktiviteten för att få fler äldre att 

vilja stanna kvar i arbetslivet. 

Flertalet HR-aktiviteter som pågått under året kopplar till uppdraget, till exempel 

forskningsprojektet STAMINA för god arbetsmiljö. Digitala utbildningar i HR-system har 

hållits och spelats in för att finnas tillgängliga. Distansarbetet har utvecklats under året vilket 

såklart fått en rejäl skjuts under pandemin. Ny strategi för kompetensförsörjning är på gång. 

Inom IFO har ett årshjul med aktiviteter inom det systematiska arbetsmiljöarbetet tagits fram. 

Samverkan med facken är välfungerande och är ett viktigt nav i detta arbete. 

Samverkansforumet utgör även skyddskommitté. I övrigt har kompetensutveckling inom 

kommunens verksamheter på grund av ekonomiskt läge och pandemin främst skett genom 

intern utbildning, webbseminarium, workshops och studiebesök hos andra kommuner. 

Uppdraget verkar för målet: 

5.6 Förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljön inom kommunens verksamheter. Som 

arbetsgivare i en kvinnodominerad sektor har kommunen ett särskilt stort ansvar för att 

förbättra kvinnors arbetsvillkor. 

För en fullständig bedömning av målet, se avsnitt ”Uppföljning mål och delmål”. 

6.7.c Heltidsresan. Målet ska enligt avtal vara uppnått 2021. 

Arbetet med heltidsresan påbörjades genom ett införande i liten skala på Wesslandia och 

Hemtjänst Norra samt gruppbostäder. De medarbetare som önskade heltid har det sedan 1 

februari. Hanteringen av pandemin har gjort att projektet inte gått att utvärdera. Heltidsresan 

bidrar till målet: 

5.6 Förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljön inom kommunens verksamheter. Som 

arbetsgivare i en kvinnodominerad sektor har kommunen ett särskilt stort ansvar för att 

förbättra kvinnors arbetsvillkor. 

De centrala parterna har förlängt införandet av heltid som norm till 2024-12-31 och arbetet 

med heltidsresan i Tierps kommun har förlängts. Inom vård och omsorg erbjuds alla idag 80 

procent tjänstgöringsgrad. För en fullständig bedömning av målet, se avsnitt ”Uppföljning mål 

och delmål”. 

6.7.d Alla verksamheter ska verka för att möjliggöra för fler deltidsbrandmän (RIB) 

bland kommunens medarbetare.  

Flera enheter har inventerat intresset i frågan bland sina medarbetare under året. Inget intresse 

har visats. Blir det aktuellt framöver kommer enheterna arbeta för att möjliggöra detta i så stor 

utsträckning som möjligt. 

6.7.e Kompetensbaserad rekrytering ska genomsyra alla verksamheter för att 

rekrytering alltid ska basera sig på det behov som finns vid rekryteringstillfället. 

HR har varit med som handledare vid chefsrekryteringar och stöddokument för chefer har 

utvecklats och finns att tillgå i Chefshandboken. Genomförda rekryteringar av skolledare och 

andra nyckelpositioner är tydligt kompetensbaserade och sker i samverkan med HR. Individ 

och familjeomsorgen utvecklar sin rekryteringsprocess i samarbete med HR. Innan anställning 

prövas behovet mot andra behov i verksamheten. Detta uppdrag är en del i kommunens arbete 

bland annat för att uppnå målen: 
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10.7 Verka för att alla människor, oavsett kön, funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, 

religion eller ekonomisk ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska 

livet. 

16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och rättssäkra. 

För en fullständig bedömning av målen, se avsnitt ”Uppföljning mål och delmål”. 

Finansiell analys 

Modell för finansiell analys 

För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ställning för Tierps kommun används 

en finansiell analysmodell som utgår från fyra viktiga finansiella aspekter. Det finansiella 

resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen över den finansiella 

utvecklingen. 

Målsättningen är att utifrån dessa identifiera eventuella finansiella möjligheter och problem 

och därigenom försöka klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning som 

föreskrivs i kommunallagen. 

RESULTAT 

Skatte- och nettokostnadsutveckling 

Skatteintäkterna ökade med 3,7 procent 2020 vilket var lägre ökningstakt än 2019 men något 

högre än ökningstakten 2018. Ökningstakten för skatteintäkterna har genomsnitt varit 4,1 

procent de senaste fem åren. 

Kostnadsutvecklingen bromsades in kraftigt 2019 på grund av att kommunen vidtog ett antal 

åtgärder under året för att minska ökningstakten som var under 2018. Till 2020 ökade 

kostnadsutvecklingen något. 

Årets resultat och jämförelsestörande poster 
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Kommunens resultat inklusive jämförelsestörande poster avseende kostnader för uppsägning 

av hyresavtal i förtid och kostnader för nedskrivning blev -0,4 miljoner kronor vilket är en 

försämring av resultatet jämfört med 2019. Kommunens förbättrade resultat 2020 exklusive 

dessa jämförelsestörande poster beror både på lägre ökningstakt av verksamheterna 

nettokostnader och en högre ökningstakt av skatteintäkter. Resultatet exklusive 

jämförelsestörande poster har utvecklats mycket positivt under de senaste åren och för 2020 

uppnådde det god ekonomisk hushållning +3,0 procent. 

Kommunkoncernen resultat exklusive jämförelsestörande poster 2020 blev - 6,9 miljoner 

kronor vilket är något sämre än 2019. Resultatet som andel av skatter och 

kommunalekonomisk utdelning blev -0,5 procent vilket är oförändrat jämfört med 2019, men 

en förbättring med 1,1 procentenhet från utfallet för 2018. Resultatet rensat för de 

jämförelsestörande posterna blir 33,4 miljoner kronor för kommunkoncernen 2020 jämfört 

med - 6,3 miljoner kronor 2019. Relaterat till skatteintäkter och kommunalekonomisk 

utjämning blir utfallet 2,5 procent vilket är en kraftig förbättring med 3,0 procentenheter 

jämfört med 2019. 

Även om resultatet som andel av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning exklusive 

jämförelsestörande poster har förbättrats för kommunen och kommunkoncernen och uppnår 

målet för god ekonomisk hushållning för 2020 är det viktigt att fortsätta arbetet med att ha 

kontroll över nettokostnadernas ökningstakt. Dock så syftar uppsägning i förtid av 

hyresavtalen i de jämförelsestörande posterna till att sänka hyreskostnaderna kommande år. 

Självfinansieringsgrad och skattefinansieringsgrad av nettoinvesteringar 
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Självfinansieringsgraden definieras som kassaflödet från den löpande verksamheten delat med 

nettoinvesteringarna. Ett värde under 100 innebär att man behöver låna till investeringarna. 

Skattefinansieringsgraden visar hur stor andel av nettoinvesteringar som finansieras av 

skattemedel efter att den löpande verksamheten är betald och definieras som resultatet efter 

finansiella poster plus avskrivningar, som man delar man med nettoinvesteringarna. 

Kommunens skattefinansieringsgrad har ökat de senaste åren, då investeringsvolymen 

minskat efter en investeringstung period, i kombination med förbättrade resultat. Under 2020 

kunde kommunen finansiera nettoinvesteringarna med hjälp av nettot från kassaflödet från 

den löpande verksamheten. 2018 och 2019 behövde delar av nettoinvesteringarna finansieras 

via likvida medel på konto från 2017 samt nyttjande av checkkredit 2019. I och med att 

kommunens självfinansieringsgrad under 2020 var över 100, kunde kommunen minska 

skuldsättningen genom att checkkrediten inte behövde användas och därmed stärks 

soliditeten. Vilket ökar kommunens förmåga att möta utmaningar på lång sikt. 

KAPACITET 

Soliditet 

Soliditeten som är det egna kapitalets andel av de totala tillgångarna. Soliditeten beskriver hur 

kommunens och kommunkoncernens långsiktiga finansiella styrka utvecklas. Kommunens 

soliditet 2019 försämrades till följd av det checkkrediten behövde nyttjas för att finansiera en 

stor del av det årets investeringar. Investeringsvolymen under 2020 har varit lägre än de två 

föregående åren och i kombination med ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten 

har både investeringar och checkkrediten från 2019 kunnat finansieras. Ansvarsförbindelsen 

för pensionsförpliktelsen minskade med 10,6 miljoner kronor vilket påverkar soliditeten 
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inklusive samtliga pensionsförpliktelser positivt. Soliditeten har därmed vänt uppåt igen. 

En utmaning med denna nivå på soliditeten är att kunna höja den samtidigt som 

kommunkoncernen står inför stora investeringar framöver. Det är därmed nödvändigt att 

stärka kommunkoncernens resultat. 

Skuldsättningsgrad 

Ökningstakten av totala skuldsättningsgraden har minskat till 2020 genom att nyupplåningen 

av långfristiga skulder varit lägre. Det är mycket positivt att den långfristiga 

skuldsättningsgraden har sjunkit. Då kommunkoncernen står inför stora investeringsbehov de 

kommande åren, finns det risk för att den långfristiga skuldsättningsgraden åter kommer att 

öka. Därför är det viktigt att kunna finansiera investeringarna i större utsträckningen med 

hjälp av kassaflöde från den löpande verksamheten, främst genom bättre resultat. 

Kommunalskatt 

Kommunen har en relativt låg kommunalskatt i förhållande till de övriga kommunerna i länet. 

Detta är en styrka om det kommer tuffare ekonomiska utmaningar i och med att det kan finnas 

ett utrymme att höja skatten utan att behöva höja skatten mera än medlet för kommunerna i 

Länet. 

RISK 

Borgensåtagande 
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Externa borgensåtaganden är på en mycket låg nivå och innebär ingen större risk för 

kommunen. 

När det gäller borgensförbindelserna gentemot de kommunala bolagen så ligger de på en hög 

nivå, men ökningen från 2019 till 2020 är enbart 45,3 mnkr eller 2,5 procent. 

Ränterisk 

Ränterisken är inte överhängande då räntorna är låga och huvuddelen av bindningstiden är 

längre än 3 år. Även refinansieringsrisken får betecknas som låg då huvudparten av den sker 

2024 och framåt. 

Pension 

Ökningen av pensionsåtagandet förklaras av högre pensionsavsättning. Främsta anledningen 

till det är nya anställningar under 2020. Vid utgången av 2020 är 204,5 miljoner kronor av 

pensionsåtagandet i ansvarsförbindelsen tryggat i pensionsstiftelse. Det innebär att 340,3 
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miljoner kronor är återlånade. 

KONTROLL 

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet 

Budgetavvikelsen för resultatet har försämrats 2020, jämfört med 2019, men den beror till stor 

del på att beslut om engångskostnader på 39,9 miljoner kronor har tagits i syfte att minska 

kostnaderna kommande år. Tas hänsyn till detta är den faktiska budgetavvikelsen 2020 + 15,8 

miljoner kronor. Det är dock viktigt att fortsatt ha fokus på att anpassa verksamheten efter 

tilldelad budget. 

Prognosavvikelse, dvs skillnaden mellan det faktiska resultatet och det prognosticerade 

resultatet i samband med delårsrapporten, blev mindre 2020 jämfört med 2019. Eftersom 

rättelse av väsentligt fel avseende avsättningar till deponier gjordes mot ingående eget kapital, 

så togs den kostnad för avsättning 2020, som felaktigt gjorts, bort. Därmed förbättrades 

resultatet 2020. 

Budgetavvikelsen för nettoinvesteringarna för 2020 blev 47,6 miljoner kronor det vill säga 

genomförda investeringar blev 47,6 miljoner kronor mindre än vad som planerats i budgeten. 

En orsak till detta under 2020 och tidigare år är att alla investeringsprojekt som budgeteras 

inte hinns med under året. Anledningar till detta kan vara brist på projektledare och 

tillgängliga entreprenader. 

Prognosavvikelsen för nettoinvesteringarna för 2020 blev 15,3 miljoner kronor, vilket är 

närmare det faktiska utfallet jämfört med åren före. En anledning till detta är utveckling av 

arbetet med prognoser. Även här beror avvikelsen i första hand på projekt som inte blir klara 

under året. 

Finansiella målsättningar 
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Vid bedömning av god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige bla beslutat att ett 

antal finansiella mål ska användas. 

Resultatet som andel av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning ska överstiga 1,5 

procent, utfallet inklusive jämförelsestörande poster blev – 0,03 procent och därmed skulle 

inte målet nås. Om jämförelsen istället skulle ta resultatet exklusive jämförelsestörande poster 

så skulle det bli 3,0 procent vilket är dubbelt så bra som målet. 

Målet för kommunens soliditet exklusive pensionsförpliktelse i ansvarsförbindelsen är att den 

inte ska understiga 40 procent samt inte minska 2 år i rad. Detta uppnås inte då soliditeten 

2020 blev 29,7 procent samtidigt som den minskat både 2019 och 2020. Minskningen mellan 

2020 och 2019 är dock bara 0,8 procentenheter, vilket är mycket lägre än minskningen mellan 

2018 och 2019 som uppgick till 6,7 procentenheter. 

Målet att endast lånefinansiera stora och långsiktiga investeringar uppnås i och med att ingen 

ny lånefinansiering har gjorts 2020. 

Balanskravsresultat 
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Motivering av synnerliga skäl att inte återställa 39, 8 mnkr 

I RKR R15 Förvaltningsberättelse framgår vidare att kommuner och landsting som har 

negativt balanskravsresultat och som vill ta hänsyn till andra bedömningar som man anser 

vara förenliga med god ekonomisk hushållning får hantera dessa inom ramen för 

kommunallagens regler för synnerliga skäl (prop. 1996/97:52 s. 38 och 94). Om synnerliga 

skäl åberopas ska dessa skäl anges tydligt. Sådana justeringar hanteras på raderna efter 

balanskravsresultatet. Det handlar då om fall där det är mycket väl motiverat och där det 

grundläggande kravet i 11 kap. 1 § kommunallagen om god ekonomisk hushållning har 

beaktats. 

Under de senaste åren har det i kommunen framkommit att det finns fastigheter, tillgångar och 

lokalanpassningar som kommunen inte längre har någon verksamhetsanvändning och nytta 

av. Kommunen har under 2020 utrett frågan grundligare och kommit fram till att kommunen 

har ett antal lokaler och tillgångar som bara belastar kommunen utan att tillföra något 

mervärde för kommunens verksamheter. 

I propositionen exemplifieras vilka kostnader som är av arten synnerliga skäl, 

(omställningskostnader) och det kan vara; 

• Större omstruktureringskostnader: Om syftet är att uppnå en god ekonomisk

hushållning

I kommunallagen står det också att det i bokslutet ska anges vilka skäl kommunen har till att 

inte återställa ett negativt balanskravsresultat, vilket kommer att ske enligt nedan. Det är 

kommunfullmäktige som äger frågan och fattar beslutet om synnerliga skäl. 

Hittills har kommunen konstaterat att nedanstående objekt är omställnings/ 

omstruktureringskostnader och faller under definitionen ”synnerliga skäl”. 
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Högbergsparken en årlig kostnad på 4,4 mnkr för en fastighet med lägenheter som ingen 

verksamhet nyttjar och kommunen ser ingen användning av den i kommunal verksamhet i 

framtiden. Därför flyttades tillgången till AB Tierpsbyggen som har bättre möjligheter att 

hyra ut lägenheterna. De har redan nu hyrt ut cirka 40 av de 54 lägenheterna. 

Gamla brandstationen med en årlig kostnad på 2,2 mnkr. Verksamheten flyttade ut hösten 

2019 och i maj 2019 beslutade kommunstyrelsen att fastigheten skulle säljas. . Först hösten 

2020 kunde försäljningen genomföras. Kommunen har konstaterat att hyran under 2020 fram 

till försäljningen är en omställningskostnad, dvs en kostnad som inte tillfört nytta för 

verksamheten. Att hyreskostnaden ska betraktas som synnerliga skäl beror på att fastigheten 

inte har nyttjats av de egna kommunala verksamheterna utan har varit uthyrd till 

Räddningsnämnden. Fastigheten har aldrig varit en tillgång som kunnat nyttjas för övrig 

kommunal verksamhet. 

Bergis och Tegelbruksgatan är ombyggnadskostnader i lokaler för ensamkommande barn, 

en verksamhet som har avvecklats. Lokalernas ombyggnad skedde 2015 för att möta en 

extraordinär flyktingsituation. Så det är avtalet för ombyggnaden i lokalerna som är tagen som 

omställning eftersom ingen annan verksamhet har nytta av ombyggnaden. Ombyggnationen 

finansierades inte av Migrationsverkets bidrag eftersom de inte täckte denna typ av kostnader 

och oavsett så finns numera inga sådana bidrag från Migrationsverket trots att kostnaden 

kvarstår. 

Bergis och Tegelbruksgatan avser ombyggnadskostnader i lokaler för ensamkommande 

barn. Lokalernas ombyggnad skedde 2015 för att möta en extraordinär flyktingsituation. En 

verksamhet som numera har avvecklats. Omställningskostnaden avser ombyggnation av 

lokalerna och eftersom ingen annan verksamhet har nytta av den specifika ombyggnationen 

som gjordes. Den höjda hyreskostnad som ombyggnationen föranledde finansierades av 

Migrationsverkets bidrag enbart under tiden som ensamkommande placerades i kommunen. 

Hyreskostnaden för ombyggnationen kvarstår även efter att verksamheten har avslutats 

Omställningskostnad/synnerliga skäl 

Kostnad 2020 Årlig 
kostnadssänkning 

Högbergsparken 23 488 778,00 SEK 4 400 000,00 SEK Skadestånd 

Brandstationen 2 088 959,20 SEK 2 200 000,00 SEK Verksamheten flyttade ut 
Hösten-19 o skulle sedan 
försäljas, (beslut KS maj-19 

Varumärket Tierps arena 3 447 222,46 SEK 700 000,00 SEK Företaget som erhöll 8,5 
mnkr för varumärket har 
gått i konkurs 

Bergis, Tegelbruksgatan 11 241 298,75 SEK 339 144,00 SEK Ombyggnadskostnder -
Verksamheten avvecklad 

Delsumma 40 266 258,41 

Intäkter Boklok -240 000,00

Hyresintäkter från 
boende Högbergsparken 

-196 223,62

Summa 39 830 034,79 SEK 7 639 144,00 SEK 
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Genom att genomföra denna omställning/omstrukturering sänker kommunen sin årliga 

kostnad för lokaler/tillgångar med 7,6 mnkr . 

Väsentliga personalförhållanden 

Personalstatistik 

Personalfakta 

2020 2019 

Medelålder 46 46 

Antal tillsvidareanställda 1626 1616 

Sjukfrånvaro % 8,3 7,2 

Andel kvinnor % 81 81 

Antal årsarbetare* 1810 1762 

* Antal årsarbetare räknas fram utifrån all arbetad tid, oavsett anställningsform, inklusive

frånvaro.

** Exklusive sociala avgifter. 

*** Anger antalet lönespecifikationer 

Antalet tillsvidareanställda har ökat med 10 personer från föregående år och antalet 

årsarbetare har ökat med 48. Sammantaget är det ingen större skillnad från föregående år. 

Sjukfrånvaron har ökat med en dryg procentenhet. 

Årsarbetare fördelat på verksamhet 

Nedan redovisas det totala antalet årsarbetare per verksamhet. Antal årsarbetare räknas fram 

utifrån all arbetad tid, oavsett anställningsform, inklusive frånvaro. 

Kommunikationsenheten finns redovisat under kommunchef och låg under medborgarservice 

i 2019 års redovisning. 

Åldersfördelning 

Medelåldern i kommunen är 46 år och är oförändrad sedan 2019. Även andelen kvinnor är 

oförändrad sedan 2019 och utgör 81 procent. 

Nedan återges åldersfördelningen bland månadsavlönade, d.v.s. både tillsvidareanställda och 
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visstidsanställda, i kommunen. 

Kommunens rekryteringsbehov i samband med åldersavgångar kommer att öka för att nå sin 

kulmen när de som i dag befinner sig i intervallet 50-59 år pensioneras. 

Totalt 284 av kommunens medarbetare uppnår pensionsålder (65 år) inom de närmaste fem 

åren. Pensionsåldern kan dock sträcka sig till 68 år. 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron har ökat och ligger på 8,3 % av tillgänglig ordinarie arbetstid. Sjukfrånvaron 

låg på 7,2 för år 2019. Det är dock svårt att jämföra 2020 års sjuktal med tidigare år då alla 

medarbetare uppmanats vara sjukskrivna för minsta symtom tills de kunnat konstatera att de 

är smittfria. 

Vid en jämförelse av sjukfrånvaron per verksamhet återfinns det högsta sjuktalet inom 

förskolan. Av den totala sjukfrånvaron utgör långtidssjukfrånvaron 33,3 % vilket kan 

jämföras med 2019 då långtidssjukfrånvaro uppgick till 48 % av den totala sjukfrånvaron. 

Detta tyder på att det höjda sjuktalet beror till stor del på korttidsfrånvaro. 

Sjukfrånvaron var högst i gruppen 50 år och äldre, där den uppgick till 9,1 procent. Den lägsta 

sjukfrånvaron fanns i gruppen 29 år och yngre där den uppgick till 7,5 procent. Den totala 

sjukfrånvaron för kvinnor uppgick till 9,3 procent och för män till 4,6 procent. Den högsta 

sjukfrånvaron återfanns bland kvinnor som är 50 år och äldre med 10,2 procent. 

Långtidssjukfrånvaron, det vill säga. när en person varit sjuk längre än 60 dagar, uppgick för 

2020 till 33 procent av den totala sjukfrånvaron. Det är en minskning i jämförelse med 2019 

då den var 48 procent. Långtidssjukfrånvaron var högst i gruppen 50 år och äldre, där den 

uppgick till 37 procent. I åldersgruppen 29 år och yngre var långtidsjukfrånvaron lägst med 

21,8 procent. Kvinnors totala sjukfrånvaro ligger på 9,3 procent medan männens ligger på 4,6 

procent. Kvinnors långtidssjukfrånvaro ligger på 35 procent och männens ligger på 20,5 

procent. Sjukfrånvaron följer rikstrenden. Sjuktalet generellt i landet är högst för kvinnor 

inom kontaktyrken. 
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*Långtidssjukfrånvaro är när en person varit sjuk längre än 60 dagar.

Sjukfrånvaro i procent per verksamhet 

Sjuktal 
2020 
Kvinnor 

2020 
Män 

2020 
Totalt 

2020 
varav 
långtids-
frånvaro 

2019 
totalt 

2019 
varav 
långtids-
frånvaro 

2018 
totalt 

2017 
totalt 

2016 
totalt 

Kommunchef 2,7 1,1 2,2 26,2 0 0 3,1 5,3 3,1 

Medborgarservice 10,5 2,4 7,6 ⃰ 7,1 ⃰⃰ 7,1 3,5 7,1 

Gemensam service 3,5 2,0 3,2 17,8 4,2 40,9 5,5 6,8 5,4 

Kultur och fritid 11,7 4,0 8,4 56,7 10,2 77.9 8,6 4,7 5,0 

IFO 9,2 5,8 8,4 43,3 8,1 59,4 8,1 5,0 3,8 

Förskola 12,4 4,4 12,2 37,1 9,8 49,8 9,9 8,9 8,7 

Grundskola 7,3 7,3 7,3 30,2 6,2 45,5 5,9 4,5 4,9 

Gymnasium 5,8 2,8 4,6 24,8 4,2 45,9 5,0 3,5 3,5 

Äldreomsorg 11,5 4,8 10,3 32,6 8,4 46,5 8,3 7,5 8,5 

Funktionshindradeoms. 7,2 4,6 6,6 15,7 5,2 28,1 7,4 6,6 6,7 

Totalt 9,3 4,6 8,3 33,3 7,2 48,0 7,5 6,5 6,7 

*Långtidsfrånvaron för Medborgarsevice är i utdatarapporten uppdelad på samhällsbyggnad

och övriga Medborgarservice. För 2020: 24,2 % för Samhällsbyggnad och 45,5 %. för övriga

Medborgarservice. För 2019: 40,1 % för samhällsbyggnad och 51,9 % för övriga

Medborgarservice

Rehabilitering 

Då kommunen har hög sjukfrånvaro är det viktigt att intensifiera arbetet med att sänka 

sjukfrånvaron. Pandemin har dock gjort det svårt att jämföra 2020 års siffror med 2019. 

Korttidsfrånvaron har av naturliga orsaker varit hög då medarbetare varit hemma för minsta 

symtom tills de kunnat konstatera att de är smittfria. Kommunen har ca. 100 långtidssjuka, 

d.v.s. de som varit sjuka över 180 dagar. Ett fortsatt samarbete med försäkringskassan och

hälso- och sjukvården har under året bedrivits.

Ett verksamhetsstöd för rehabilitering, ADATO införskaffades 2016, för att cheferna lättare 

ska kunna hantera sina rehabiliteringar. Sysemet är till stor hjälp i att följa sjukfall. 

Företagshälsovård 

Kommunens leverantör av företagshälsovård är Previa AB sedan 1 januari 2017. Under 2020 

gjordes en upphandling av företagshälsovård vilket resulterade i att kommunen och de 

kommunala bolagen även fortsatt har Previa som leverantör. 

Kostnad för företagshälsovård under 2020 

Kostnaden för företagshälsovård har under 2020 uppgått till 451 tkr, den har ökat något från 
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2019 då kostnaden uppgick till 375 tkr. Under många år har kostnaden sänkts då HR utför fler 

tjänster som tidigare köptes från företagshälsovården. Sjukvårdskostnaderna har överförts helt 

till hälso- och sjukvården. Kostnader per år: 2018: 819 tkr, 2917: 819 tkr och 2016: 1,6 mkr. 

Arbetsmiljö 

Kommunen ska verka för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. 

En god arbetsmiljö präglas bland annat av stor delaktighet och en rimlig arbetsbörda. 

Ledarskapet såväl som medarbetarskapet är i detta avseende viktigt. De partsgemensamma 

samverkansgrupperna hanterar både medbestämmandefrågor och arbetsmiljöfrågor. De är 

tillika skyddskommittéer. 

Det är viktigt att följa den forskning som kan omsättas i verksamheten för att skapa 

hälsosamma arbetsplatser. 

Tierps kommun har under 2017 och 2018 deltagit i ett forskningsprojekt där medarbetare från 

förskoleverksamheten som identifierats vara i riskzonen för ohälsa på grund av stress erbjuds 

att ingå i s.k. ”Reflekterande kollegiala samtalsgrupper”. Forskningsprojektet var en förstudie 

som SKL och Linnéuniversitetet drivit. Samtliga HR-konsulter har utbildats till handledare i 

metodiken. Syftet är att hitta strategier för att motverka stress och fånga organisatoriska 

lösningar för att förebygga stress i arbetsmiljön. Resultatet av det totala forskningsprojektet 

som presenterades av SKL under hösten 2018 var mycket positivt. Under 2019 och 2020 har 

grupper genomförts av HR inom förskolan och kostorganisationen. 

Under december 2018 anslöt sig Tierps kommun till ett forskningsprojekt som drivs av 

Uppsala universitet. Projektet bygger på aktuell forskning kring faktorer som skapar 

hälsosamma arbetsmiljöer. Metoden kallas STAMINA och är ett strukturerat tidseffektivt 

arbetssätt med tillhörande metoder för ett inkluderande arbetsliv. Projektet startade i januari 

2019. Varje chef får hjälpmedel att tillsammans med sina medarbetare åstadkomma ett 

systematiskt arbetsmiljö- och verksamhetsarbete. Det första sammantagna resultatet av 

forskningsprojektet för Tierps kommun är framtaget. I en jämförelse mellan mätningarna i 

juni och december 2019 kan man skönja en positiv utveckling. Fler medarbetare har lämnat 

positiva svar kopplat till påverkansmöjligheter och huruvida de upplever sin arbetssituation 

positivt. Många arbetsgrupper har genomfört STAMINA digitalt trots Pandemin. Utbildningar 

för chefer som har behov av att lära sig metoden kommer att hållas under 2021. 

Under 2016 infördes datasystemet KIA för rapportering av olycksfall och tillbud. Systemet 

har under året utvecklats och arbetet kommer att fortgå under kommande år. Systemet och 

hanteringen av rapporteringen har haft stora utvecklingsbehov för att fungera optimalt. Ett 

omfattande arbete har genomförts under 2019 och 2020 för att få systemet att fungera 

ändamålsenligt. 

Policy för lika rättigheter och möjligheter 

Policy för lika rättigheter och möjligheter beslutades av Kommunfullmäktige 2019-09-17. Till 

policyn finns en rutin för hantering av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och 

kränkande särbehandling. 

Uppföljning av Arbetsmiljöpolicy och Policy för lika rättigheter och möjligheter 

I november/december 2020 genomförde HR en enkätundersökning avseende kränkande 

särbehandling, sexuella trakasserier, diskriminerande trakasserier samt upplevelser av 

arbetsmiljön riktad till samtliga medarbetare. Enkäten besvarades av 629 personer, varav 45 

identifierade identifierade sig som chef/arbetsledare. 

Resultatet presenteras i en rapport som är en uppföljning av målen och intentionerna i ”Policy 

för lika rättigheter och möjligheter” samt ”Arbetsmiljöpolicy för Tierps kommun”. Den ska 

även utgöra ett beslutsunderlag och stöd för kommunledningen i dess arbete med att 
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säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö i Tierps kommun. Rapporten har delgivits 

förhandlingsdelegationen och kommunstyrelsen. 

Arbetsmiljöverkets inspektion av kommunens årliga uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbete 

Arbetsmiljöverket har under december 2020 inspekterat hur kommunen arbetar med årlig 

uppföljning av sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Syftet med tillsynen är att kommunen ska 

säkra att styrningen av arbetsmiljöarbetet fungerar så att det systematiska arbetsmiljöarbetet 

utvecklas, positiva effekter uppnås och att ohälsa samt olyckor förebyggs i verksamheten. 

Inspektionen har skett i tre steg. Ett inledande möte med ledningen, sedan ett antal 

stickprovsinspektioner inom förskolan och sist ett återkopplingsmöte där en redogörelse 

lämnats för vad arbetsmiljöverket sett under inspektionen. Revisionsrapporten kom i februari 

2021 och kommer att föranleda ett antal åtgärder som arbetsmiljöverket ålagt kommunen att 

vidta. En uppföljning kommer att göras i början av 2022. 

Uppföljning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete 

En uppföljning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete har genomförts via en 

enkätundersökning under november/ december 2020 riktat mot samtliga chefer som har 

delegerat arbetsmiljöansvar. Resultatet måste dock kompletteras för att uppfylla 

arbetsmiljöverkets krav om att skyddsombuden ska involveras i uppföljningen samt att en 

handlingsplan ska upprättas på varje verksamhetsområde samt på aggregeras nivå. 

Friskvård 

Syftet med friskvård är att förebygga och främja medarbetarnas hälsa, såväl fysiskt som 

psykiskt. Kommunens friskvårdsbidrag har från och med 2021 höjts från 500 kr till 1500 kr. 

Kommunens fritidsförening, Positiva klubben, erbjuder aktiviteter till kommunens samtliga 

medarbetare med fokus på ökad trivsel och gemenskap. Aktiviteterna som anordnats är 

kulturarrangemang, motionsutövning och studieverksamhet. Föreningen finansieras med 

bidrag från kommunen. 

Kompetensförsörjning 

Under 2018 beslutade kommunstyrelsen att anta en strategi för kompetensförsörjning. Syftet 

med strategin för kompetensförsörjning är att Tierps kommun ska vara en attraktiv 

arbetsgivare och därmed klara framtida kompetensförsörjning. Strategin för 

kompetensförsörjning omfattar Tierps kommuns verksamheter. Handlingsplaner för de 

specifika områdena har utarbetas. Arbetet med att omsätta strategin i praktisk handling har 

pågått sedan strategin beslutades. Strategin kommer att revideras under våren 2021. 

I strategin finns även varumärket för Tierps kommun: 

I Tierps kommun säkerställs att rätt person finns på rätt plats, att var och en vet vad som ska 

göras och älskar att göra det. Kontaktvägarna är nära både internt i organisationen och 

gentemot övriga samhällsfunktioner. Närheten till universitet och högskolor ger goda 

utvecklingsmöjligheter. Det är lätt att pendla till och från Tierp. 

För att bli en attraktiv arbetsgivare krävs ett ständigt pågående arbete för att möta de krav som 

framtidens medarbetare ställer i sina val av arbetsgivare. Ett positivt arbetsklimat och 

möjlighet att nå balans i livet mellan arbete och fritid är två faktorer som väger tungt i 

attitydmätningar. I strategin för kompetensförsörjning finns viktiga områden medtagna som 

framkommit i forskning och vid attitydmätningar. SKL har formulerat nio strategier för att 

möta rekryteringsutmaningen. Det handlar om att använda kompetenser rätt, bredda 

rekryteringar, förlänga arbetslivet, marknadsföra jobben, skapa engagemang, utnyttja teknik, 

underlätta lönekarriär, visa på karriärmöjligheter och låta fler jobba mer. Dessa strategier har 

vävts in i denna strategi. SKR har under senare delen av 2020 reviderat sin strategi. Den 
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kommer att utgöra basen för kommande strategi för kommunen. 

Kommunens värdeord, Respekt, Ansvar, Framtidstro, Kundfokus och Mod ska ständigt 

genomsyra det dagliga arbetet. 

Kompetensutveckling 

Kommunen har som målsättning att vara en utvecklande och attraktiv arbetsplats. 

Medarbetarnas samlade kompetens är en av kommunens viktigaste resurser och en 

förutsättning för att fullgöra sina åtaganden. 

Under 2020 har pandemin medfört att kompetensutvecklingarna blivit digitala. Det positiva är 

att de är lättåtkomliga och billiga. Medarbetarnas möjlighet till utveckling är en avgörande 

faktor för att behålla och attrahera medarbetare. 

Löneprocessen 

Överläggningar inför löneöversyn 2020 påbörjades i december 2019. För samtliga förbund, 

utom Kommunal, Vision, Ledarna och och SSR, avslutades avstämningarna i april. De nya 

lönerna betalades ut i april. På grund av pandemin blev de centrala förhandlingarna för AKV 

(Vision, Ledarna och och SSR) och Kommunal framflyttade till hösten. Avtalen blev klara i 

början av november och de nya lönerna kunde efter överläggningar och avstämningar betalas 

ut i december. För AKV gällde retoraktiv lön från april och för Kommunal från november. 

Under 2020 har en ny Lönepolicy tagits fram och behandlats i förhandlingsdelegationen i 

december. Den kommer att gå upp för beslut till KS i mars 2021. 

Redovisning från TKAB 

AB Tierpsbyggen (ABTB) 

9 Personal 

9:1 Medeltalet anställda Antal anställda 109 107 

– varav kvinnor 57 55 

Könsfördelning bland 
ledande 
befattningshavare 

Styrelseledamöter 5 5 

– varav kvinnor 40% 40% 

VD och andra ledande 
befattningshavare 

7 8 

– varav kvinnor 29% 38% 

9:2 Personalkostnader 

Löner och andra 
ersättningar 

Styrelse och VD 1 266 1 249 

Övriga anställda 41 307 40 275 

Sociala kostnader Sociala kostnader – exkl. 
pensionskostnader 

13 373 13 767 

Pensionskostnader 
VD/Styrelse 

358 397 

Pensionskostnader övrig 
personal 

3 074 3 047 

Övriga 
personalkostnader 

Kostnadsersättningar 32 33 
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9 Personal 

Övriga 
personalkostnader 

973 1 519 

Summa 60 383 60 287 

Friskvård 

Den totala sjukfrånvaron var 7,5% (5,9%) 2020. Korttidssjukfrånvaron var 3,7% (2,9%) och 

långtidssjukfrånvaron 3,8% (3,0%). 

Redovisning från Tierps Energi & Miljö AB 

Personal 

Per sista december var 57 personer anställda varav 14 kvinnor och 43 män vilket innebär att 

vi är 25% kvinnor i organisationen. 

Medelåldern är 46 år. Sjukfrånvaron 5,79 % 

Könsfördelning ledande befattningar: Styrelsen 2 st kvinnor av 10 ledamöter och ledningen 2 

st kvinnor av 4 personer 

Förväntad utveckling 

Pandemin innebar under våren 2020 en snabb och kraftig nedgång i produktion och 

sysselsättning, såväl i Sverige som i omvärlden. Verksamheten i kommuner och regioner fick 

ställa om i rekordfart och pandemin har inneburit stora utgifter. Ekonomin har sedan dess vänt 

uppåt, men i vilken takt som återhämtningen kommer att fortgå är fortfarande osäkert. Även 

om kunskaperna om pandemin har ökat, finns fortfarande en betydande osäkerhet inför 

framtiden. 

Det är svårt att förutse vad pandemin framöver kommer innebära för Tierps kommun. 

Exempel på konsekvenser som går att urskilja är ökad kostnad för hemsändningsbidrag samt 

ökade kostnader för livsmedel då många livsmedelsleverantörer är påverkade av pandemin. 

Inom vård-och omsorg leder pandemin till ökade personalkostnader. Tierpsbyggen har kunnat 

urskilja att efterfrågan på lokaler att hyra är lägre än tidigare. Pandemin har inneburit ett ökat 

söktryck på vuxenutbildningen, det kan medföra ökade kostnader framöver. Pandemin 

innebär även konsekvenser för besöksnäringen i kommunen. 

Kostnaderna för försörjningsstöd kan öka kommande år, en anledning är att pandemin har 

försämrat situationen för de som redan står långt ifrån arbetsmarknaden. Statliga 

neddragningar av Arbetsförmedlingen medför dessutom att kommunerna får ta större ansvar 

för arbetsmarknadsfrågor. 

De långsiktiga utmaningar kommunerna hade innan pandemin kvarstår. De stora 

utmaningarna framöver delas med många andra kommuner runt om i landet. Det är främst 

ekonomi i balans, kompetensförsörjning, digitalisering och hållbar utveckling 

För att kunna möta dessa utmaningar på bästa sätt krävs en ökad samverkan mellan 

kommunerna i länet och Region Uppsala. Ett exempel är den gemensamma IT-nämnden för 

fem kommuner i länet; Tierp, Östhammar, Heby, Älvkarleby och Knivsta. Nämnden 

möjliggör nya samarbeten när det gäller digitalisering. Även samverkan under paraplyet C-

tillsammans kommer möjliggöra ökad samverkan på flera områden. 

Andelen äldre, men också barn och unga ökar i snabbare takt än den arbetsföra befolkningen. 

Det gör att fler behöver bland annat vård och omsorg, men också att bristen på arbetskraft 

befaras bli stor i såväl kommuner och regioner som näringslivet i stort. 
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Den framtida kompetensförsörjningen är en stor utmaning. Tierps kommun behöver vara 

attraktiv som arbetsgivare för att attrahera rätt kompetens, men också arbeta aktivt för att 

lyckas bibehålla kompetensen. Det kommer finnas ett stort rekryteringsbehov av flera 

yrkesgrupper, bland annat av förskolelärare, lärare och olika yrkeskategorier inom vård- och 

omsorg. Inom vård och omsorg är det redan idag brist på formellt utbildad kompetens inom 

de olika yrkeskategorierna och andelen äldre i befolkningen kommer som framgår ovan öka 

framöver. 

Vårdtyngden ökar inom äldreomsorgen och funktionshindradeomsorgen. Det kräver mer 

anpassad verksamhet avseende specifik omvårdnad, men också ökad kompetens och ökade 

personalresurser. Det kommer pågå ett fortsatt arbete med implementering av välfärdsteknik, 

både i form av arbetstekniska hjälpmedel men också i syfte att höja kvalitén och bredda 

utbudet av digitala tjänster för kunderna. Arbetet med effektiv och nära vård 2030 kommer 

intensifieras. Det pågår regionala och nationella satsningar för att vården ska bli mer nära och 

patienten ska kunna vara mera delaktig i sin egen vård. 

Revidering av lagstiftningen inom Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) kommer att påverka kommunens verksamhet från och med 1 januari 

2022. 

Tierps kommuns folkmängd ökar. Etablering av privata aktörer inom bostadsmarknaden 

kommer kunna möta en viss del av behovet av bostäder men för att kunna fortsätta växa krävs 

att beslutade expansioner färdigställs. Det behövs fortsatt planering för bostäder och 

företagsetableringar och därmed också utbyggnad av den kommunala servicen. Det finns 

behov av lokaler inom skola och förskola, men det är viktigt med en långsiktig planering 

innan byggnationerna genomförs. Det är en utmaning för Tierps kommun att tillväxten inte 

går i den takt som omvärlden och marknaden efterfrågar. 

Det är fortsatt hög efterfrågan på hyresrätter i kommunen. Det statliga investeringsstödet 

innebär att Tierps kommunfastigheter AB kommer kunna bygga nya hyresrätter. 

En ökad inflyttning till kommunen medför ännu större behov av förskoleplatser och 

utbildningsplatser vid kommunens grundskolor. Antalet ungdomar i gymnasieåldern minskar 

dock framöver, det innebär en osäkerhet om elevantalet inför 2021-2022 på den kommunala 

gymnasieskolan, Högbergsskolan. 

Sveriges kommuner och regioner, SKR, menar att det kommer att krävas prioriteringar för att 

möta välfärdens och därmed skolans utmaningar. Nya och innovativa arbetssätt, tillgängliga 

resurser och medarbetarnas kompetens behöver tillvaratas på bästa möjliga sätt. De 

investeringar och satsningar som görs på skolan måste vara ansvarsfulla och hållbara. 

Kultur, friluftsliv och träning ligger i tiden, det har betydelse för folkhälsan. Det finns behov 

av ytterligare renoveringar när det gäller idrotts- och fritidsanläggningar i kommunen. 

Fritidsgårdarnas förebyggande och långsiktiga arbete i samverkan med skola, socialtjänst, 

föreningsliv, studieförbund och polis för skapa trygghet och framtidstro är ännu mera viktigt 

framöver. 

Medborgarnas möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling blir 

allt viktigare för kommuner och regioner. Både för att skapa tillit till det demokratiska 

systemet men även för att utveckla ett hållbart samhälle. Tierps kommun kommer även 

framöver att behöva arbeta med medborgarnas möjlighet till inflytande och delaktighet, bland 

annat i form av politiska beredningar och medborgardialoger. 
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Finansiella rapporter 
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Driftredovisning 

Jämfört med budget är det stora avvikelser, men ingen kunde när budgeten fastställdes se den 

stora påverkan som framför allt pandemin och omställningskostnaderna skulle ha på både 

intäkter och kostnader. De verksamheter med den procentuellt största budgetavvikelsen är 

Gymnasieskolan -10%, Grundskolan -8% och Individ- och Familjeomsorgen -7%. På den 

positiva sidan hittar Medborgarservice inkl Samhällsbyggnad +28% 

De verksamheter som står för de största kostnadsökningarna jämfört med 2019, (om vi bortser 

från omställningskostnaderna), är Grundskolan 26,5 mnkr och Individ- och familjeomsorgen 

9,3 mnkr. En förklaring till kostnadsökningarna inom Grundskolan är ökad bemanning bla till 

följd av ett ökat antal elever med behov av särskilt stöd. Kostnadsökningen inom Individ- och 

familjeomsorgen beror bla på ökat behov av försörjningsstöd samt behov av fler platser på 

särskilda ungdomshem. 

Den största minskningen står Medborgarservice med 24,4 mnkr. En förklaring är den 

ändringen av redovisningen som gjordes av våra deponier som innebar att intäkter bokades på 

driften istället för i balansräkningen. 

Vid en jämförelse med oktoberprognosen har verksamheten betydligt bättre följsamhet med 

endast två verksamhet som avviker mer än 2 % mot prognosen och det är Revisionen -6 % 

och Funktionshindrade omsorgen med -3%. 
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Investeringsredovisning 

Av kommunens totalt planerade investeringar har endast 37 120 tkr genomförts under år 

2020. 

Årets investeringsutgifter är 47 588tkr lägre än budget. Detta beror framförallt på att 

planerade investeringar har försenats eller inte blivit av. 

De investeringar som har färdigställts under året har inom 2020 års budgetram blivit 

23 000 tkr lägre än årets budget och 7 825 tkr lägre än den den ursprungliga kalkylen. Inom 

den ursprungliga kalkylen ingår 7 974 tkr som avser skede 2 inom beslutad totalutgift 

gällande exploateringsområdena Triangelparken och Företagsparken som kommer att begäras 

som anslag när skede 2 är aktuellt. 
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Färdiga projekt med en totalutgift på över 2 000tkr är följande: 

Triangelparken DP 1058 skede 1: 24 015tkr 

Siggbo Handelsområde DP 1055: 4 411tkr 

Siggbo Företagspark DP1045 skede 1: 39 229tkr 

GC-Bana Libbarbovägen Örbyhus: 6 255tkr 

Pendlarparkering Örbyhus: 4 167tkr 

Beläggningsprogram 2020: 3 870tkr 

Eftersom investeringsredovisningen från 2019 och tidigare inte på ett överskådligt sätt 

redovisar fullmäktiges beslutade totalutgifter redovisas detta ännu ej helt komplett. Detta på 

grund av den övergångsperiod som krävs för att kunna fullfölja 10 kap. 2 § LKBR och den 

normerande delen i RKRs rekommendation R14. 

Definitionen för färdigställande av fleråriga investeringsprojekt är: 

Beslutad totalutgift= förkalkyl/medgiven investeringsram, (ej budget eller anslag) 

Beräknad totalutgift= Prognostiserad totalutgift vid rapporttillfället 

Pågående investeringar som ännu ej färdigställts uppgår till en beslutad totalutgift om 

178 750 tkr. Den beräknade totalutgiften är 226 071tkr. 

Den stora avvikelsen för pågående projekt beror främst på framtida investeringar i allmän 

platsmark där kommunen är exploatör. Dessa investeringar bör finansieras med 

exploateringsintäkter inom en 2-20års period. 

*Beslutad och beräknad totalutgift avser skede 1 och skede 2
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VD har ordet
Detta år har verkligen varit annorlunda på grund av pandemin, även 
om den inte har påverkat bolagets verksamhet så mycket. Vi har haft lite 
färre felanmälningar och reparationer men för övrigt har verksamheten i 
princip fungerat som vanligt, bortsett från att många tjänstemän arbetat 
hemifrån. Jag vill verkligen tacka vår personal och även våra hyresgäster 
för deras positiva sätt att hantera denna annorlunda situation.

Årets hyresförhandlingar genomfördes, liksom förra året, i en mycket 
positiv anda. Även om hyreshöjningen inte var tillräcklig för att möta de 
kostnadsökningar vi har så var förhandlingarna mycket konstruktiva.

Under året har vi färdigställt ombyggnationen av en lokal i Söderfors till 
5 stycken hyreslägenheter.

I samband med att en fastighetschef slutade under våren så påbörjades en 
genomgripande översyn av vår organisation med utgångspunkterna kund-
fokus och samverkan. Målsättningen är att organisationsförändringen ska 
införas under våren 2021.

Det goda samarbetet med TEMAB har fortsatt under året  beträffande 
den yttre skötsel men i ett långsammare tempo på grund av pandemin. Vi 
har hittat flera områden som vi kan utveckla samarbetet på och där bägge 
parter ser effektiviseringsvinster. Vi har även ett mycket gott samarbete 
med kommunens verksamheter. 

Roger Kjetselberg
VD
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Årsredovisning 
Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Tierpsbyggen
avger härmed följande årsredovisning för verksamhetsåret 1/1 - 31/12 2020.

Förvaltningsberättelse
Styrelse 
Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter utsedda av Tierps kommun

Pär Oscarsson, ordförande, Älvkarleby fr.o.m. 2020-11-03 
Catarina Deremar, ordförande, Tierp t.o.m. 2020-11-02 
Bengt-Olov Eriksson, Månkarbo 
Joakim Larsson, Örbyhus 
Stig Lundqvist, Tierp 
Viktoria Söderling, Tierp

Styrelsesuppleanter utsedda av Tierps kommun 
Eva Berglund, Söderfors 
Helen Jaktlund, Björklinge 
Daniel Ringefors, Tierp 
Pia Wårdsäter, Örbyhus 
Jonhas Åker, Lövstabruk

Verkställande direktör

Roger Kjetselberg

Revisorer

Revisorer valda av bolagsstämman

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
Huvudansvarig revisor, Maria Wigenfeldt

Lekmannarevisorer

Karl Gunnar Marklund, Tobo, ordinarie revisor 
Inger Klockerman, Örbyhus, suppleant

579



Årsredovisning 2020

6 Org. nr 556088-2325  AB Tierpsbyggen

Information om verksamheten

Meningen med bolaget

Tierpsbyggen ska med långsiktig hållbarhet äga och förvalta bostäder 
enligt affärsmässiga principer och erbjuda kunderna ett tryggt, attraktivt 
boende med hög kvalité.

Övergripande mål Ekonomi

Tierpsbyggens övergripande mål avseende ekonomi är en stabil ekonomi 
med välskötta fastigheter. Målet är att öka resultatet före skatt, inklusive 
”normalt” underhåll, exklusive rearesultat till 7 100 tkr 2024.

Övergripande mål Kvalitet och Miljö

Tierpsbyggens övergripande mål avseende kvalitet och miljö är att ha ett 
starkt miljö- och kvalitetstänk. Målet är att minska användandet av fossila 
bränslen för att nå en fossilfri verksamhet 2030. Bolaget ska också minska 
energiförbrukningen per kvm med 2,3 % per år.

Övergripande mål Kunder

Tierpsbyggens övergripande mål avseende kunder är att ha ett starkt 
kundfokus i alla lägen. Bolaget ska öka NKI (nöjd kundindex) från 69 till 
70 senast december 2024.

Övergripande mål Personal

Tierpsbyggens övergripande mål avseende personal är att ha en företags-
kultur där vi samarbetar för företagets bästa. Målet är att öka NMI (nöjd 
medarbetarindex) från 70 2017 till 75, senast december 2024.

Måluppfyllelse

Ekonomi: 2020 6,1 Mkr
2019 -0,7 Mkr

Kvalitet och Miljö: 
(Energiförbrukning kWh/m2) 2020 163,5 (+ 3,2 %)

2019 158,5 (- 8,0 %)
2018 172,3 (+ 2,9 %)
2017 167,6 (- 9,2 %)
2007 184,5

(CO2 utsläpp från uppvärmning av fordon (ton)) 2020 152
2019 239
2018 285
2017 302
2007 1 038

Kunder: NKI 70 (68 2019)
Personal: NMI 69 (70 2017)
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Verksamhet
AB Tierpsbyggen är ett, av Tierps kommunfastigheter AB, helägt  
 bostadsföretag.

Tierpsbyggen är medlem i Sveriges Allmännytta samt fastighets- 
branschens arbetsgivarorganisation Fastigo. Bolaget är även delägare i 
Husbyggnadsvaror HBV förening u.p.a. och medlem i Tierps Företagare.

Företaget äger och förvaltar totalt 1 839 stycken (2020-12-31) bostads-
lägenheter med en uthyrningsbar yta på 120 385 m2, samt 34 471 m2 
uthyrningsbar lokalyta.

I lokalytan ingår äldreboenden med en yta på 16 953 m2, där lokalerna 
blockhyrs av Tierps kommun.

I övrigt var i genomsnitt 22 stycken (45 st.) bostadslägenheter ej uthyr-
ningsbara av olika anledningar under året. De flesta var avställda p.g.a. 
omfattande underhållsarbeten. Fastighetsinnehav se s. 35.

Bolagets fastigheter finns på 10 av kommunens orter. Drygt hälften av 
bostadslägenheterna ligger i Tierp där också bolagets centrala administra-
tion finns.

Sedan 2013-02-01 har företaget haft totalansvar för skötseln av Tierps 
kommuns och Tierps kommunfastigheters fastigheter. Den sista december 
uppgick förvaltad yta till 119 381 m2. Under året har Söderfors bad & 
camping och  brandstationen i Tierp sålts av kommunen medan förvalt-
ningen av Vendelbadet återförts till kommunen. Från och med 2021-01-01 
överfördes även Örbyhus sporthall till kommunen. 
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Uthyrning 

Bostäder 

Det genomsnittliga antalet outhyrda bostadslägenheter under 2020 upp-
gick till 20 stycken (9 st.). Ökningen beror på att kommunen med kort var-
sel löste lokalavtalet vid Högbergsparken 2020-07-01, där man blockhyrt 
två byggnader med totalt 54 lägenheter med 1 r o k. Vid årsskiftet var det 
16 st. av dessa som var outhyrda.

0

5

10

15

20

25

20202019201820172016

6

3 3

9

20

Antal lediga bostadslägenheter i genomsnitt 2016-2020.

Efterfrågan på bostäder har varit fortsatt hög och vid årsskiftet fanns kötid, 
med varierande längd, på bolagets samtliga områden.

Omflyttningen har fortsatt att sjunka och var i genomsnitt 17,0 % (18,1 %) 
2020. Det var i nivå med allmännyttan i såväl likvärdigt stora bolag, som 
likvärdigt stora kommuner i landet.

Lokaler

Coronapandemin har gjort att efterfrågan varit betydligt lägre än tidigare 
år. De lokaler som finns lediga har lägre efterfrågan. Den genomsnittliga 
vakansgraden blev 5,6 % (0,4 %).

Kostnad för outhyrt

Uteblivna hyresintäkter p.g.a. outhyrda bostadslägenheter uppgick till 
2,3 Mkr (2,1 Mkr) och för outhyrda lokaler till 2,6 Mkr (0,2 Mkr). De 54 
lägenheterna vid Högbergsparken i Tierp som hastigt tillfördes bolaget 
2020-07-01 har påverkat kostnaderna för outhyrda lägenheter. 38 av de  
54 lägenheterna hyrdes ut under andra halvåret 2020.
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Viktiga händelser

Energiåtgärder 

Arbetet med att få en mer övergripande kontroll och övervakning i 
fastighetsbeståndet, har fortsatt under året. När energiåtgärder genomförs 
så innefattar det även utbyggnad av övervakning, styrning och automation 
vilket underlättar när det gäller att upptäcka avvikelser i ett tidigt skede.

Under 2020 har två bergvärmepumpar installerats i Mehedeby, på 
Kapellvägen och Tallmovägen. Båda fastigheterna värmdes tidigare med 
el- och oljepanna. Ytterligare en bergvärmeinstallation är påbörjad på 
Flisvägen i Karlholm.

En ny fjärrvärmecentral, med fjärrövervakning och styrning, har installe-
rats vid Rådhusallén 17-19/Södra Esplanaden 10 A-B i Tierp.

Fjärrövervakning av värmesystemet på Nordbergavägen i Skärplinge har 
installerats.

I Tierp på Manet- och Makrillvägen, Tegelbruksgatan etapp II och 
Vendelgården i Örbyhus har fjärrvärmeväxlare bytts ut. I samband med 
det har även fjärrövervakning och styrning installerats.

Hyresförhandling

Hyresförhandlingarna, avseende 2021 års hyror, genomfördes vid sex 
tillfällen mellan 2020-12-08 och  2021-01-21.

Förhandlingarna genomfördes i en god anda och med hänsyn till bolagets 
förutsättningar, även om utfallet i förhandlingarna inte motsvarar de 
kostnadsökningar som bolaget belastats med.

Bolaget hade yrkat på en hyreshöjning med 2,90 %. Grunden till yrkandet 
var prisökningar som beräknas belasta bolaget under 2021 men även 
prisökningar som inte kunnat täckas av ökade intäkter de senaste åren. 
Yrkandet hölls lägre än behovet med anledning av coronapanedemin.

Några områden som haft en prisutveckling som vida överstiger inflation 
och hyresökningar är reparationer och underhåll. Även taxebundet och 
uppvärmning har haft stora kostnadsökningar de senaste åren.

Parterna enades om en hyreshöjning för bostäder med 1,55 % fr.o.m. 
2021-03-01.
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Boinflytandeavtalet med Hyresgästföreningen

Arbetet i den utvecklingsgrupp som jobbar med boinflytande avtalet som 
bas har fungerat bra. Under 2021 kommer gruppen att fortsätta att jobba 
med att få igång boinflytande på flera bostadsområden och även arbeta 
med ett källsorteringsprojekt på flera områden i Tierp. Tillsammans 
kommer gruppen även att ha några temakvällar där fokus är på trivseln i 
och runt boendet i områdena.

Nyproduktion
Bolaget har byggt om lokaler i Söderfors till 5 nya lägenheter. Dessutom 
har 54 st. lägenheter om 1 r o k tillförts bolaget vid Högbergsgatan i Tierp. 
Dessa blockuthyrdes tidigare till Tierps kommun. 

Behovet av nya lägenheter kvarstår och inom den närmaste framtiden 
planerar bolaget att nyproducera ca 40 st. lägenheter i Örbyhus. Ytterligare 
ett 60-tal lägenheter kan i förlängningen komma att byggas på orten.

I Söderfors planeras för att bygga om äldreboendet Hällbacka, där kom-
munen sagt upp avtalet, till 15-20 st. trygghetsbostäder. I Tierp planeras 
ombyggnad av lokaler vid Tegelbruksgatan till 8 st. större lägenheter.

Vid Bofinksvägen i Tierp byggs ett nytt gruppboende med 6 lägenheter 
och personalutrymmen.
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Friskvård 
Den totala sjukfrånvaron var 7,5 % (5,9 %) 2020. Korttidssjukfrånvaron var 
3,7 % (2,9 %) och långtidssjukfrånvaron 3,8 % (3,0 %).

Verksamhetsstyrning
AB Tierpsbyggens verksamhetssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 
9001:2015 och SS-EN ISO 14001:2015. Företagets verksamhetssystem har 
granskats av RISE, Research Institutes of Sweden AB.

Marknad/Marknadssatsningar 
På grund av att året präglats av pandemin så har inte mässdagar eller 
visningar genomförts i samma utsträckning som tidigare. Men satsningen 
på långsiktiga tv-reklam och även radioreklam bekräftas ge resultat, det 
genom nya bostadssökande, nätverk med andra bolag och relationsrela-
terade träffar digitalt. Med det som grund har denna typ av marknadsfö-
ringsinsatser fortsatt under 2020.

TV-reklamen i TV4-Uppland och Sjuan har fortsatt under året med inrikt-
ning på produktreklam. Marknadsföring har även skett med radioreklam i 
RIX FM och Mix Megapol.

Marknadsföringsinsatserna har även omfattat:

X Sponsring av Tierps Volley och deras satsning på ungdomar, Strömsbergs IF (div. 2 
fotboll), och andra föreningar i kommunen med inriktning på ungdomsverksamhet.

X Sponsring av drogförebyggande arbete i kommunens skolor.
X Sponsring av Ung Företagsamhet.
X Annonsering i olika media.
X Ett informationsblad till hyresgästerna 4 ggr/år.
X Sponsring till handikapporganisationer.
X Sponsring till Kvinnojouren.
X Sponsring till kommunens skolor för att öka trafikmedvetandet.
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Resultatöversikt 

Resultatutveckling

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 3,2 Mkr (-6,6 Mkr). 
Rörelseresultatet har ökat med 10,0 Mkr till 21,0 Mkr (11,0 Mkr). 

Förbättringen av resultatet har inte sin orsak in någon enstaka post utan en 
påverkan av såväl ökade intäkter som minskade kostnader. 

Omsättningen ökade med 29,1 Mkr. Av dessa var 21,3 Mkr skadestånd-
sersättning från kommunen p.g.a. förtida utträde ur lokalkontrakten vid 
Högbergsparken i Tierp, där kommunen hade längre hyresavtal. I och 
med utträdet  påbörjades en uthyrning av de 54 st. 1:orna på den öppna 
hyresmarknaden. Det innebar att fastighetsvärdet tvingades skrivas ned 
med 21,3 Mkr. Detta p.g.a. att fastigheten tidigare var anpassad för annan 
verksamhet med större utnyttjande av ytorna och högre hyresnivå.

Hyresförhandlingarna för 2020 genererade en inkomstförstärk ning på ca 
2,5 Mkr.

Bolagets fastighet i Västland har sålts under året och genererade en 
reavinst på 2,3 Mkr.

Fördelning av intäkter 2020

Övriga intäkter 2,7%

Externa tjänster 17,6%

Garage och 
motorvärmare 0,7%

Lokaler 19,7%

Bostäder 59,2%

Bostäder
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Underhåll

Under året har underhåll motsvarande 47,1 Mkr (49,8 Mkr) genomförts. 
Av detta har 22,3 Mkr (20,4 Mkr) belastat resultatet direkt som planerat 
underhåll och resten har aktiverats som byggnader då det utgjort kompo-
nentbyten.

Underhållet som direkt påverkat resultaträkningar har bl.a. omfattat 
målningsarbeten 9,0 Mkr, VS 2,7 Mkr och byte av vitvaror för 1,8 Mkr.

Reparationer och underhåll 2016-2020
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Taxebundna kostnader ökade något och uppgick till 16,2 Mkr (15,1Mkr) 
medan uppvärmningskostnaderna minskade med -3,9 % (1,5 %). Se vidare 
nedan, avsnittet taxebundna- och uppvärmningskostnader.

Personalkostnaderna ökade med 0,1 Mkr (3,0 Mkr) jämfört med 2019. 
Kostnaderna har påverkats av coronapandemin genom att avtalstid-
punkten, genom förhandlingar med de fackligaorganisationerna, för 
lönerevisionerna flyttades fram  
7-8 månader.

Marknadsräntorna har varit fortsatt låga under året.

Vid årsskiftet var den genomsnittliga räntebindningstiden cirka 2,7 år  
(3,1 år) medan den genomsnittliga kapitalbindningstiden var cirka 2,5 år 
(2,6 år). 
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Ränte- och kapitalbindningstider
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Totalt hade bolaget ränteswapar på 605Mkr 2020-12-31 (565Mkr). 
Se not 29.

Genom en fortsatt aktiv finansförvaltning ska räntekostnaderna 
 minimeras. Bolaget har en av styrelsen fastställd finanspolicy.

Den genomsnittliga räntan på lånestocken sjönk något under 2020 och 
uppgick till 1,72 % (1,77 %). Hänsyn har tagits till räntor på bolagets 
derivat.

Genomsnittlig ränta 31/12 2016-2020
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Fördelning av kostnader 2020

Räntenetto 7%

Nedskrivning 9%

Avskrivningar 14%

Personalkostnader 25% Fastighetsskatt 1%

Övriga externa kostnader 15%

Uppvärmning 9%

Taxebundna kostnader 7%

Underhåll 9%

Reparationer 4%

*Taxebundna kostnader består av fastighetsel, vatten & avlopp och sophantering.

Soliditeten har ökat från 9,6 % till 9,9 % under året, i huvudsak med 
 anledning av lägre investeringstakt och ett positivt resultat. 

Soliditets utveckling 2016-2020 
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Taxebundna- och uppvärmningskostnader 
Totalt ökade de taxebundna kostnaderna med 7 % och uppvärmnings-
kostnaderna minskade med 4 % jämfört med 2019. 

Taxebundnaskostnader (kr/m2)
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Uppvärmningskostnaderna har påverkats av att 2020 var nästan 23 % 
varmare än ett normalår.

Även elpriset för 2020 var lägre än året innan. Priset sjönk från  
49,6 öre/kWh 2019 till 42,0 öre /kWh 2020. Upphandling skedde 
 gemensamt inom kommunkoncernen. För 2021 sänks det ytterligare 
 till 39,4 öre/kWh. Även Vattenfall har sänkt säkrings- och överförings-
avgifter under året. 

Det genomsnittliga oljepriset var 22 % lägre än föregående år. Denna 
stora sänkning påverkar inte bolaget så mycket då en stor del av upp-
värmningen med olja är konverterad till andra uppvärmningskällor.

Den största delen av energin som används inom bolaget kommer från 
förnyelsebara bränslen, vilket också är en strävan i bolagets miljöarbete. 
Elavtalet är tecknat med en elleverantör som endast levererar el 
 producerad av vattenkraft. Fjärrvärmen produceras av biobränslen.
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Diagram över energi- och vattenförbrukning 
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Miljöredovisning
AB Tierpsbyggen bedriver verksamheter som är tillstånds- och 
 anmälningspliktiga till Tierps kommun eller Länsstyrelsen i Uppsala län.

Tillståndspliktiga verksamheter är: 

X Hantering av brandfarliga varor d v s förvaring och hantering av klass 1 -2 vätskor, gas
samt hantering av klass 3 vätskor ovan jord.

X Spridning av bekämpningsmedel.
X Nyinstallation av köldmedieanläggning som innehåller mer än 14 ton koldioxid-

ekvivalenter köldmedium.

Anmälningspliktiga verksamheter är: 

X Transport av farligt avfall som uppkommit i egen verksamhet.
X Förvaring av klass 3 vätska i mark och ovan jord inom vattenskyddsområden.
X Köldmedieanläggningar som innehåller mer än 14 ton koldioxid ekvivalenter 

köldmedium.
X Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
X Energideklarationer

Besiktning av cisterner (oljetankar) sker med regelbundna intervaller 
enligt förordningen om brandfarliga varor samt miljölagstiftningen. 
Besiktningarna säkerställer cisternernas standard för att minimera risken 
för utsläpp och förorening av mark och grund vatten. Vid 2020 års utgång 
fanns 6 stycken cisterner i drift i verksamheten.

Anläggningar med köldmedium förekommer av tre orsaker.

1: Vid värmeproduktion från omgivning eller tillvaratagande av värme 
i frånluften med värmepump. Företaget hade 6 stycken fastigheter med 
dessa installationer vid 2020 års utgång.

2: I lokaler som nyttjas av verksamheter med någon form av kylbehov. Det 
kan t.ex. bestå av kylning/frysning av livsmedel/soprum. Denna konsum-
tion står för mindre än 5 % av fastighetselen i verksamheten.

3: I anläggningar som genom sin drift skapar en bättre arbetsmiljö med 
liten påverkan i form av buller. Det kan t.ex. avse lokaler med behov av 
kyla. Även denna konsumtion är mindre än 5 % av fastighetselen.

Anläggningar som innehåller 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer 
köldmedium genomgår periodisk läcksökning enligt de föreskrifter som 
finns. En kontrollrapport skickas årligen till miljöförvaltningen avseende 
de köldmedieanläggningar vilkas sammanlagda mängd är mer än 14 ton 
koldioxidekvivalenter. I verksamheten finns för närvarande 3 stycken 
sådana anläggningar.
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Förväntad utveckling 
Det är en fortsatt hög efterfrågan på lägenheter och tack vare att det statliga 
investeringsstödet har återinförts så kommer bolaget återigen att kunna 
bygga nya hyresrätter. Utifrån den nya detaljplanen för Örbyhus centrum 
så finns möjlighet att köpa mark av kommunen och i etapper bygga 
fyra stycken flerbostadshus med ca 100 lägenheter. Detta är planerat att 
påbörjas i slutet av 2021 och målsättningen är att bygga något av Sveriges 
Allmännyttas ”nya” Kombo-hus. 

Bolaget har även påbörjat ett arbete med att se om det är möjligt att bygga 
om det särskilda boendet för äldre, Hällbacka, i Söderfors till trygghets-
bostäder. Ett samarbete med PRO i Söderfors har inletts för att se över 
intresset och behovet. En enkät planeras, under våren, att skickas ut till 
innevånare över 65 år i Söderfors, och som bor i villa. Planer finns även att 
bygga om en lokal i Tierp till 8 stycken fyra-rumslägenheter, även detta i 
etapper.

Bolaget genomför också en organisationsförändring som förväntas 
 effektivisera verksamheten och öka kundnöjdheten.

Förändring av eget kapital

AKTIEKAPITAL RESERVFOND FRITT EGET KAPITAL

Belopp 2019-01-01 53 700 5 483 48 010

Årets resultat -8 317

Belopp 2019-12-31 53 700 5 483 39 693

Belopp 2020-01-01 53 700 5 483 39 693

Årets resultat 3 050

Belopp 2020-12-31 53 700 5 483 42 743

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat 39 693 423 kr 

Årets resultat 3 049 555 kr

Summa  42 742 978 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen på 42 742 978 kr balanseras i ny räkning. 
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Nyckeltal
RESULTATRÄKNING (TKR) 2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning 243 336 214 211 221 542 206 977 191 765

Reparationer -8 727 -10 962 -11 425 -10 551 -10 580

Underhåll -22 286 -20 442 -18 441 -16 261 -16 511

Taxebundna kostnader -16 155 -15 090 -15 812 -15 979 -14 904

Uppvärmning -22 238 -23 142 -22 808 -23 605 -23 047

Övriga externa kostnader -35 759 -40 136 -36 125 -30 303 -32 874

Fastighetsskatt -2 376 -2 273 -2 651 -2 653 -2 648

Personalkostnader -60 383 -60 287 -57 282 -52 790 -41 897

Avskrivningar -33 114 -30 896 -29 421 -28 435 -24 469

Nedskrivningar -21 290 0 0 0 0

Räntenetto inkl borgensavgift -17 799 -17 625 -15 788 -20 134 -14 767

Skatt på årets resultat -159 -1 675 -3 612 -3 448 -570

Årets resultat 3 050 -8 317 8 178 2 818 9 498

Bokfört värde på byggnader och mark tkr 916 125 929 517 882 032 885 076 741 399

Taxeringsvärde för byggnader och mark tkr 787 739 776 188 783 253 738 378 724 607

Likviditet  % 101 22 39 19 10

Räntetäckningsgrad  % 118 62 174 131 168

Skuldtäckningsgrad  % 116 94 138 124 139

Soliditet  % 9,9 9,6 10,5 10,3 10,6

Belåningsgrad  % 90,2 84,8 86,3 86,4 84,1

Räntabilitet på totalt kapital  % 2,1 1,1 2,7 2,8 2,8

Räntabilitet på eget kapital  % 3,1 -6,7 11,0 6,3 10,5

Årets snittränta  % 1,72 1,77 1,68 1,91 2,00

Vakansgrad bostäder (hyror kr), uthyrningsbara  % 1,7 1,7 3,5 2,0 2,1

Vakansgrad lokaler (hyror kr)  % 5,6 0,4 2,4 2,6 3,1

Bedömt marknadsvärde på fastigheterna 1 768 000 1 700 000 1 500 000 1 425 000 1 242 000

Genomsnittlig hyra för uthyrningsbara bostäder kr/m² 1 128 1 090 1 084 1 061 1 030

Förklaring till nyckeltal
Nyckeltal Förklaring

Likviditet Omsättningstillgångar exkl varulager / Kortfristiga skulder

Räntetäckningsgrad (Rörelseresultat+Finansiella intäkter) / Finansiella kostnader

Skuldtäckningsgrad (Resultat före avskrivningar+finansiella intäkter) / (Finansiella kostnader+avskrivningar för byggnader)

Soliditet Eget kapital / Totalt kapital

Belåningsgrad Långfristiga skulder inkl. kortfristig del / Bokfört värde för Materiella anläggningstillgångar exkl. inventarier

Räntabilitet på totalt kapital (Resultat efter finansiella poster+räntekostnader+övriga finansiella kostnader) / Totalt kapital

Räntabilitet på eget kapital Resultat efter finansiella poster / Eget kapital

Snittränta Årets räntekostnader / Genomsnittlig lånestock under året

Vakansgrad Uteblivna hyresintäkter p.g.a outhyrt / Bruttohyresintäkter

Snitthyra Bruttohyresintäkter 2020-12-31 / Total bostadsyta

594



21

Årsredovisning 2020

Org. nr 556088-2325  AB Tierpsbyggen

Resultaträkning för verksamhetsåret 1/1 - 31/12 2020

(Belopp redovisas i tkr) NOT 2020 2019

1, 2

Rörelsens intäkter

Hyresintäkter 3 176 548 171 685

Aktiverat arbete för egen räkning 522 451

Övriga rörelseintäkter 66 266 243 336 42 075 214 211

Rörelsens kostnader

Reparationer och underhåll 4 -31 013 -31 404

Taxebundna kostnader 5 -16 155 -15 090

Uppvärmning 6 -22 238 -23 142

Övriga externa kostnader 7 -35 759 -40 136

Fastighetskatt 8 -2 376 -2 273

Personalkostnader 9 -60 383 -60 287

Avskrivningar 10 -33 114 -30 896

Nedskrivningar -21 290 -222 328 0 -203 228

Rörelseresultat 21 008 10 983

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och liknande resultatposter 11 88 79

Räntekostnader och liknande resultatposter 12 -17 887 -17 799 -17 704 -17 625

Resultat efter finansiella poster 3 209 -6 642

Skatt på årets resultat 13 -159 -1 675

ÅRETS RESULTAT 3 050 -8 317
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Balansräkning per 31/12 2020
(Belopp redovisas i tkr) NOT 2020 2019

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader 14 885 688 905 569

Mark 15 30 437 23 948

Markanläggning 16 29 981 30 133

Förbättringsutgifter på annans fastighet 17 28 33

Pågående ny- och ombyggnationer 18 23 865 37 055

Inventarier, verktyg och installationer 19 14 817 984 816 15 151 1 011 889

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav 20 40 40 40 40

Summa anläggningstillgångar 984 856 1 011 929

Omsättningstillgångar

Varulager 21 1 027 1 027 1 182 1 182

Kortfristiga fordringar

Hyres- och kundfordringar      885  800

Fordringar hos koncernföretag 28 684 6 547

Övriga fordringar 5 443 3 719

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 5 216 40 228 5 350 16 416

Kassa och bank 6 6 6 6

Summa omsättningstillgångar 41 261 17 604

SUMMA TILLGÅNGAR 1 026 117 1 029 533
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Balansräkning per 31/12 2020

(Belopp redovisas i tkr) NOT 2020 2019

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 23

Bundet eget kapital

Aktiekapital 53 700 53 700

Reservfond 5 483 59 183 5 483 59 183

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 39 693 48 011

Årets resultat  3 050 42 743 -8 317 39 693

Summa eget kapital 101 926 98 877

Avsättningar 24

Uppskjuten skatteskuld 9 464 9 464 9 305 9 305

Skulder

Långfristiga skulder 29

Skulder till kreditinstitut 25 875 000 875 000 845 414 845 414

Kortfristiga skulder

Leverantörsskuld 11 058 23 055

Skulder till koncernföretag 26 4 583 31 523

Övriga kortfristiga skulder 3 300 3 121

Förskottsbetalda hyror 10 095 9 026

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 10 611 39 727 9 212 75 937

Summa skulder 914 727 921 351

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 026 117 1 029 533
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Kassaflödesanalys 31/12 2020 
enligt indirekt metod 

(Belopp redovisas i tkr) 2020 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat 21 008 10 983

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 33 114 30 896

Nedskrivningar 21 290

Reavinster - 2 655 -144

Reaförluster 1 811 3 726

Erlagd ränta -17 887 -17 704

Erhållen ränta 88 79

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 56 769 27 836

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Ökning (-)/ minskning (+) varulager 155 -25

Ökning (-)/ minskning (+) fordringar -38 845 14

Ökning (+)/ minskning (-) leverantörsskuld -567 1 942

Ökning (+)/ minskning (-) kortfristiga skulder -20 611 17 373

Kassaflöde från löpande verksamheten -3 099 47 140

Investeringsverksamheten

Investering i byggnader och mark -24 999 -43 001

Investering i inventarier -2 229 -3 983

Investering i markanläggning -1 920 -6 146

Försäljning av fastigheter 2 500 54

Försäljning av inventarier 161 91

Kassaflöde från investeringsverksamheten -26 487 -52 985

Finansieringsverksamheten

Ökning/minskning långfristiga lån 29 586 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 29 586 0

Årets kassaflöde 0 -5 845

Likvida medel vid årets början 6 5 851

Likvida medel vid årets slut 6 6
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Noter
till resultaträkning 2020 samt balansräkning 2020-12-31

(Belopp redovisas i tkr)

NOT

1 REDOVISNINGSPRINCIPER

1:1 Årsredovisningen har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i 
jämförelse med föregående år.

1:2 Värderingsprinciper

Tillgångar och skulder har, om inget annat anges nedan, värderats till anskaffningsvärden. Varulager har 
värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.

1:3 Fordringar och skulder

Fordringar har individuellt prövats och upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Låneskulder och 
leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde.

1:4 Pågående nyanläggning

Pågående nyanläggning värderas till nedlagda kostnader. Interna byggherrekostnader räknas med i 
anskaffningsvärdet motsvarande faktiskt nedlagda kostnader. 

1:5 Intäkter

Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser.

1:6 Statligt stöd

Statligt stöd för anskaffning av anläggningstillgångar reducerar tillgångens anskaffningsvärde. 
Nettoanskaffningsvärdet utgör grund för avskrivning. Statligt stöd som hänför sig till kostnader, intäktsförs 
i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera.

1:7 Leasingavtal

Samtliga leasingavtal, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal).
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NOT

1:8 Derivatinstrument

Bolaget utnyttjar derivatinstrument för att säkra sin exponering för ränterisker. Ränteswapar skyddar bolaget 
mot ränteändringar. Eventuella ränteskillnader som ska erhållas eller erläggas på grund av en ränteswap 
redovisas som intäkts-  eller kostnadsränta. Bolaget tillämpar säkringsredovisning.

1:9 Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffnings-
värdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggnings-
tillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens 
anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter 
läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid 
anskaffningstidpunkten. 

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. I samband med fastighetsförvärv 
bedöms om fastigheten väntas ge upphov till framtida kostnader för rivning och återställande av platsen. I 
sådana fall görs en avsättning och anskaffningsvärdet ökas med samma belopp. Realisationsvinst respektive 
realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig 
rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Bolagets 
mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av 
materiella tillgångar. 

Byggnader 15-100 år

Stomme 100 år

Stomkompletteringar, värme och sanitet, fasad utom trä, fönster och yttertak 50 år

El, 40 år

Fasad trä, transport, yttertak papp och köksinredning 30 år

Ventilation och tekniska installationer 25 år

Styr- och övervakning och inre ytskikt och vitvaror 15 år

Förbättringsutgifter på annans fastighet 2-20 år

Anslutningsavgifter 20 år

Markanläggning 20 år

Inventarier, verktyg och installationer 3-10 år

1:10 Bolagsuppgifter

AB Tierpsbyggen – org. nr 556088-2325 – med säte i Tierp ägs till 100  % av Tierps kommunfastigheter AB.

1:11 Ändrade skattesatser

Skattesatsen i Sverige sänks i två steg från 22  % till 21,4  % för räkenskapsår som inleds efter 31 december 2018 och till 20,6  % för 
räkenskapsår som inleds efter 31 december 2020. Som ett resultat av detta har berörda redovisade värden för uppskjuten skatt 
räknats om. Uppskjuten skatt som förväntas återföras fram till 31 december 2020 har beräknats med användning av den skattesats 
som kommer att gälla i Sverige under den aktuella perioden (21,4  %) och resterande del av den uppskjutna skatten har beräknats 
med den lägre skattesatsen (20,6  %). Beroende på när i tiden koncernen bedömer att återvinning respektive reglering av det 
redovisade värdet kommer att ske, kan de uppskjutna skatterna komma att justeras i efterföljande finansiella rapporter.
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NOT 2020 2019

2 Inköp och försäljning 
mellan koncernföretag

Andel av räkenskapsårets försäljningar 14  % 16  %

Andel av räkenskapsårets inköp 1  % 1  %

3 Hyresintäkter

Bostäder Hyresintäkt brutto 134 052 128 444

Outhyrt -2 309 -2 139

Rabatter -544 -532

Nettohyra bostäder 131 199 125 773

Lokaler Hyresintäkt brutto 46 418 44 599

Outhyrt -2 608 -162

Hyresrabatt -110 -117

Nettohyra lokaler 43 700 44 320

Garage och P-platser Hyresintäkt brutto 2 340 2 290

Outhyrt -691 -698

Nettohyra garage och p-platser 1 649 1 592

Summa hyresintäkter netto 176 548 171 685

4 Reparationer och Underhåll Reparationer 8 727 10 962

Planerat underhåll 22 286 20 442

Summa 31 013 31 404

5 Taxebundna kostnader Vatten 8 013 7 025

El 3 913 4 432

Sophantering 4 229 3 633

Summa 16 155 15 090

6 Uppvärmning Olja 266 504

Fjärrvärme 19 652 19 549

Eluppvärmning 2 320 3 089

Summa 22 238 23 142

7 Övriga externa kostnader

7:1 Ersättning till revisorerna

Revisionsuppdraget 127 145

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 62

Övriga tjänster 20 21

7:2 Operationella leasingavtal

Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas avseende 
icke uppsägningsbara leasingavtal som

Förfaller inom ett år 150 851

Förfaller senare än ett men inom 5 år 3 848 1 935

Förfaller senare än fem år 0 0

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 3 247 3 046

varav maskiner och inventarier 1 234 1 216
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Framtida minimileaseavgifter som ska erhållas avseende 
icke uppsägningsbara leasingavtal som:

Förfaller inom ett år 37 881 35 695

Förfaller senare än ett men inom 5 år 69 629 73 562

Förfaller senare än fem år 0 80 554

Under perioden intäktsförda leasingavgifter 176 548 171 693

De framtida minimileasavgifter som ska erläggas avser i huvudsak lokalhyra och maskiner.De 
framtida minimileasavgifter som ska erhållas avser i huvudsak hyror för bostäder och lokaler. 
Storleken på de framtida leasingavgifterna baseras på nominella värden och kvarvarande 
avtalstid.

Avtalstiden för bostäder är 3 mån i enlighet med hyreslagen. För lokaler varierar avtalstiden 
mellan 3 mån och 25 år. Avtalstiden för maskiner och inventarier är normalt mellan 2-4 år.

8 Fastighetsskatt Fastighetskatt lokaler 438 327

Fastighetskatt bostäder 1 938 1 946

Summa 2 376 2 273

9 Personal

9:1 Medeltalet anställda Antal anställda 109 107

– varav kvinnor 57 55

Könsfördelning bland ledande 
befattningshavare

Styrelseledamöter 5 5

– varav kvinnor 40 % 40  %

VD och andra ledande befattningshavare 7 8

– varav kvinnor 29 % 38  %

9:2 Personalkostnader

Löner och andra ersättningar Styrelse och VD 1 266 1 249

Övriga anställda 41 307 40 275

Sociala kostnader Sociala kostnader – exkl. pensionskostnader 13 373 13 767

Pensionskostnader VD/Styrelse 358 397

Pensionskostnader övrig personal 3 074 3 047

Övriga personalkostnader Kostnadsersättningar 32 33

Övriga personalkostnader 973 1 519

Summa 60 383 60 287

10 Avskrivningar Byggnader 28 709 26 747

Maskiner och inventarier 2 495 2 390

Markanläggningar 1 905 1 754

Förbättringsutgifter på annans fastighet 5 5

Summa 33 114 30 896
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11 Ränteintäkter och  
liknande resultatposter Övriga finansiella intäkter 88 79

Summa 88 79

12 Räntekostnader och  
liknande resultatposter Räntor till kreditinstitut 15 053 15 108

Övriga finansiella kostnader 2 834 2 596 

Summa 17 887 17 704

13 Skatt på årets resultat Aktuell skatt 0 0

Uppskjuten skatt -159 -1 675

Skatt på årets resultat -159 -1 675

Redovisat resultat före skatt 3 209 -6 642

Skatt beräknad enligt gällande skattesats 
(21,4  % (22  %)) -687 1 421

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -32 -3 807

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 36 37

Skatteeffekt av tidigare ej redovisad 
uppskjuten skatt 524 609

Skatteeffekt av ändrad skattesats 0 65

Redovisad skattekostnad -159 -1 675

14 Byggnader Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 1 276 471 1 204 808

Årets investeringar 30 722 77 961

Sålda/utrangerade byggnader - 2 859 -6 298

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 1 304 334 1 276 471

Ingående ackumulerade avskrivningar -374 027 -349 851

Årets avskrivningar enligt plan -28 709 -26 747

Sålda/utrangerade byggnader 2 255 2 571

Utgående ackumulerade avskrivningar -400 481 -374 027

Ingående ackumulerade uppskrivningar 138 500 138 500

Utgående ackumulerade uppskrivningar 138 500 138 500

Ingående ackumulerade nedskrivningar -135 375 -135 375

Såld/utrangerade byggnader -21 290 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar -156 665 -135 375

Bokfört värde 885 688 905 569
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15 Mark Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 23 891 23 893

Årets investeringar 6 500 0

Sålda/utrangerade byggnader -11 -2

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 30 380 23 891

Ingående ackumulerade uppskrivningar 3 500 3 500

Utgående ackumulerade uppskrivningar 3 500 3 500

Ingående ackumulerade nedskrivningar -3 443 -3 443

Utgående ackumulerade nedskrivningar -3 443 -3 443

Bokfört värde 30 437 23 948

Bokfört värde på byggnader och mark för samtliga fastigheter 916 125 929 517

varav fastigheter utan åsatt taxeringsvärde -typ vårdbyggnader 158 859 180 886

Taxeringsvärde för byggnader och mark 787 739 776 188

Bedömt marknadsvärde på fastigheterna 2020-12-31
1 768 000 1 700 000

Fastigheterna har värderats internt. Till stöd vid värderingen har Datschas information  
och analysverktyg för värdering av kommersiella fastigheter använts. Fastigheternas 
värde har bedömts med hjälp av en kassaflödesmodell.

16 Markanläggning Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 37 271 31 125

Nyanskaffning under året 1 920 6 146

Sålda/Utrangerade markanläggningar -356 0

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 38 835 37 271

Ingående ackumulerade avskrivningar -7 138 -5 384

Årets avskrivningar enligt plan -1 905 -1 754

Sålda/utrangerade markanläggningar 189 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -8 854 -7 138

Bokfört värde 29 981 30 133
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17 Förbättringsutgifter 
på annans fastighet Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 95 95

Nyanskaffning under året 0 0

Sålda/utrangerade tillgångar 0 0

Omklassificeringar kostnadsfört 0 0

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 95 95

Ingående ackumulerade avskrivningar -63 -58

Årets avskrivningar enligt plan -4 -4

Sålda/Utrangerade markanläggningar 0 0

Omklassificering 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -67 -63

Bokfört värde 28 33

18 Pågående ny- och 
ombyggnationer Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 37 055 72 014

Årets investeringar/avslutade projekt -12 223 -34 959

Förjävesprojektering -967 0

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 23 865 37 055

19 Inventarier, verktyg 
och installationer Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 39 189 45 408

Årets investering 2 229 3 983

Sålda/utrangerade inventarier --1 329 -10 202

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 40 089 39 189

Ingående ackumulerade avskrivningar -24 038 -31 850

Årets avskrivningar enligt plan -2 495 -2 390

Sålda/utrangerade inventarier 1 261 10 202

Utgående ackumulerade avskrivningar -25 272 -24 038

Bokfört värde 14 817 15  151

20 Långfristiga värdepappersinnehav Husbyggnadsvaror HBV förening 40 40

Summa 40 40

21 Varulager Bränslelager 172 440

Vitvaror, byggmaterial, förnödenheter m m 855 742

Summa varulager 1 027 1 182
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22 Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter Försäkringspremier 4 203 3 831

Kabel TV 212 212

Övriga interima fordringar 801 1 307

5 216 5 350

23 Eget kapital

Aktiekapital 53 700 aktier. Tierps kommunfastigheter AB, 
556901-2171 med säte i Tierp äger samtliga aktier i bolaget.

24 Avsättningar Uppskjuten skatteskuld 9 464 9 305

Byggnader 20 454 21 361

Balanslåneposter -982 -1 154

Uppskjuten skatt på pågående projekt 990 890

Skattemässigt underskott -10 998 -11 792

Skatt på årets resultat avser uppskjuten skatt -159 -1 675

25 Långfristiga skulder Långfristiga skulder till kreditinstitut 875 000 845 414

Redovisning av förfallotider för långfristiga skulder till kreditinstitut

Skulder som 
förfaller inom 1 år 
efter balansdagen

Skulder som förfaller 
mellan 1 och 5 år efter 
balansdagen

Skulder som förfaller  
senare än 5 år efter balansdagen

140  000 685 000 50 000

26 Skulder till koncernföretag

Skulder till koncernföretag innehåller en checkkredit 
som utgör en underkredit till Tierps kommuns 
checkkredit. Vid årsskiftet fanns ett överskott på 
krediten med 36 232 Mkr

Checkkredit

Checkkredit limit 60 000 60 000

Ej utnyttjad kredit -60 000 -43 393

Utnyttjad kredit 0 16 607
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27 Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter Upplupna semester- och löneersättningar 3 629 2 971

Upplupna sociala avgifter 1 789 1 832

Upplupna kostnadsräntor 1 597  1 694

Upplupna sociala avgifter för semesterskuld 1 488 1 220

Övriga upplupna kostnader 2 188 1 495

Summa 10 691 9 212

28 Eventualförpliktelser Garantiförbindelse Fastigo 838 826

29 Derivat 2020-12-31

Bolaget innehar 14 ränteswapar i syfte att räntesäkra lån med korta räntebindnings tider. 
Bolaget tillämpar säkringsredovisning. Bolaget betalar en fast ränta och erhåller en rörlig 
ränta för samtliga swapar.

Bolaget har utöver dessa, 1 st swap på totalt 50 Mkr som startar 2021-10-13 då den ersätter 
en swap på motsvarande belopp. (ingår ej nedan).

Derivatinstrument Belopp Belopp

Ränteswap (betalar fast ränta) 90 000 2021

Ränteswap (betalar fast ränta) 150 000 2022

Ränteswap (betalar fast ränta) 110 000 2023

Ränteswap (betalar fast ränta) 40 000 2024

Ränteswap (betalar fast ränta) 50 000 2025

Ränteswap (betalar fast ränta) 50 000 2026

Ränteswap (betalar fast ränta) 80 000 2027

Ränteswap (betalar fast ränta) 35 000 2028

605 000

2020-12-31 hade bolagets swapar ett värde på -24 311 -29 794
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30 Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Balanserat resultat 39 693 423 kr

Årets resultat 3 049 555 kr

Styrelse föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning 
överförs 42 742 978 kr

Tierp den 25 mars 2021

Pär Oscarsson   Bengt-Olov Eriksson Joakim Larsson 
Ordförande

Stig Lundqvist Viktoria Söderling Roger Kjetselberg
Verkställande direktör 

Vår revisionsberättelse har avgivits den 2021- 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Maria Wigenfeldt Malin Åkesson 
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor

Underskrifter
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Område Lgh yta (m2) Kr/m2 Antal lgh gar ppl Bygg år

TIERP

Rådhusallen 15/Kyrkog 2 2 556 1 095 42 4 14 1964

Rådh.a.17-19 / S.Espl. 10 2 187 1 092 33 4 8 1965

Mattiasgatan 5, 7, 10, 12 6 920 1 075 101 21 1968

Bondegatan 1-19 A-D 10 750 1 122 160 33 50 1970

Bergsg. 4-10, Kyrkog. 5-11 9 166 1 118 136 50 55 1971

Torgg. 7, Rådhusallén 11 1 028 1 482 20 9 1947

Centralgatan (Lejonet) 0 37

Makrillvägen, Manetv. 9 999 1 078 132 59 8 1976

Högbergsgatan 7-9 1 437 1 987 54 2017

Bangårdsgatan 6-8 976 1 131 12 12 1981

Åskarbyg., Tolftaliden 6 0 8 1994

Svängen 1-39 1 160 933 10 20 1980

Tegelbruksg 4-26, 30-44 3 235 1 065 39 38 15 1982

Tegelbruksg 54-76, 80-88 2 749 1 180 46 21 2 1985(-95)

Tegelbruksg 100-116 4 177 1 123 53 14 1988

Badhusgatan 5 723 1 570 96 53 2014

Palmgatan 2-8 2 889 1 189 49 16 86-88

Gustavsgatan 5 1 339 1 562 13 12 94(-04)

Tegvägen 2 549 1 226 12 60-80

KARLHOLMSBRUK

Karlitplan 1-7 4 757 907 79 19 10 40-88

Värdshv. 1-2 2 987 985 42 22 1970

Karlitplan 8 A-B, 9 A-C 2 411 1 142 36 19 1967

Flisvägen 3-11 680 1 041 10 1986

MEHEDEBY

Kapellvägen 1 A-C, 3 A-C 398 1 078 6 5 2 1965

Tallmovägen 15 K, L, M 174 1 071 3 1964

Tallmovägen 15 A-D, H-M 393 1 082 9 2 1964

MÅNKARBO

Gunnarsbovägen 2 768 1 100 12 6 1972

Åsvägen 14 A-C 300 1 016 3 2 1959

Åsvägen 16 A-J 443 1 069 10 1971

Fridhemsvägen 2 A-B 564 1 069 8 6 1953

Fruktvillsvägen 1-19 2 978 1 123 40 19 1990

TIERPS KYRKBY

Backbrovägen 1 148 1 019 3 1955

Backbrovägen 5 A-D 828 1 036 16 1960

Backbrovägen 2 A-B 531 1 050 10 6 4 1962

Backbrovägen 4 A-J 833 1 124 10 4 1980

Lägenhetsbestånd
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Område Lgh yta (m2) Kr/m2 Antal lgh gar ppl Bygg år

ÖRBYHUS

Blomstv. 4 A-J, Vendelv. 5-7 7 557 1 092 117 14 30 1970

Skolv 2 A-D, Tibyv. 2 E-F 2 860 1 171 48 23 1964

Vendelvägen 9, 11 A-B 1 136 1 055 24 1964

Libbarbovägen 43, 45, 47 365 1 112 5 2 1973

Murkelv. 1-69, 2-16, 20-34 4 005 1 143 51 26 1990

TOBO

Bruksg 2 A-H, 4A-B, 6 A-H 2 410 1 101 36 8 1977

Radhusvägen 2-20 816 1 045 10 1964

Bruksvägen 9 255 1 127 4 1957

LÖVSTABRUK

Fägatan 31 A-D, 33 A-D 344 1 040 8 4 1960

Stora gatan / Södra gatan 2 529 826 32 8 1992

Bohagen 2-4 A-C, 6-8 A-B 336 1 055 6 19 88-89

SÖDERFORS

Tamms väg 9 A-C 975 1 031 18 1962

Gullvivsvägen 2-24 570 1 055 12 1967

Claes Grills väg 19-37 1 018 1 110 13 59-66

Tamms väg 20 837 1 207 11 3 4 1966

Ankarströms väg 1 A-B 527 948 10 3 1954

Tallbacksvägen 2,4,6,8,10,12 2 074 1 004 32 9 8 1980

Tamms väg 11 413 1 020 6 2 2 1949

SKÄRPLINGE

Tvärvägen 2 A-B 743 1 042 12 2 1972

Bivägen 1-21, 2-10 1 068 1 199 16 8 88-89

Nordbergavägen 1-16 859 1 072 16 1940

Centralplan 2 121 1 043 2 2 1963

Torget 1 478 1 254 8 5 1979

Hornbergsvägen 5 1 389 1 152 15 16 5 1979

SUMMA 120 385 1 117 1 785 389 484 1976

Bolaget har dessutom 34 471 m2 uthyrningsbar lokalyta i vilken det ingår äldre-
boenden med 16 953 m2.
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Miljöarbetet 2020
2020 års miljöarbete har haft två målområden,
X att minska förbrukningen av energi med 30 % till 2030 (räknat från år 2007)
X att verksamheten ska vara fossilfri senast år 2030 (avser intern användning 

av el, uppvärmning och drivmedel)

Miljömål 1:

Minskad energiförbrukning

Energiförbrukning (kWh/m2)
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Bland de åtgärder som genomförts hittills märks bl.a. följande:
X Installation av styrsystem som styr på inomhustemperatur i första hand med hjälp av 

husets förmåga att lagra värme och väderprognoser.
X Fortsatt utbyggnad av fastighetsautomation ansluten till bredbandet, med möjlighet 

till övervakning och reglering på distans (DUC). Denna typ av utrustning ger en snabb-
are återkoppling vid driftstörningar. Den kan löpande skicka larmmeddelanden via 
e post och sms, vilket minimerar negativa konsekvenser i boendet för hyresgästerna 
i samband med driftstörningar.

X Belysning byts löpande ut till energisnål LED belysning och belysning med närvaro-
styrning installeras där det är lämpligt.

X Gammal tvättstugeutrustning byts kontinuerligt mot energieffektivare maskiner.
X Vid utbyte av äldre utrustning, t.ex. pumpar och fläktmotorer, övervägs alltid

förutsättningen att utnyttja utrustning som är energieffektivare och som har fler
regleringsmöjligheter.

X Ombyggnad av undercentraler, i samband med andra arbeten, för en förbättrad 
funktion.

X Förbättrad kompetens på styr  och reglerområdet har medfört en aktivare reglering av 
fastigheternas värme  och ventilationssystem.
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X Installation av radiatortermostater i lägenheter samt injustering av värmesystemet.
X Installation av temperaturbegränsande termostater i fastigheters allmänna utrym-

men, t.ex. källargångar och trapphus

Miljömål 2:

Att vara fossilfria 2030

För att på något sätt kunna redovisa målet mot att bli fossilfria 2030, visas 
nedan koldioxidbelastningen från uppvärmning och fordon.

CO2 utsläpp från oljeuppvärmning (ton)
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Verksamhetssystemet

AB Tierpsbyggens verksamhetssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 
9001:2015 och SS-EN ISO 14001:2015. Miljöarbetet inriktar sig mot 
de miljömål som tagits fram inom ramen för verksamhetssystemet och 
baserar sig på de områden där bolaget har störst negativ miljöpåverkan, 
de s.k. betydande miljöaspekterna.

Miljönyckeltal

Nyckeltalen i tabellen nedan beskriver utvecklingen för några övriga av 
AB Tierpsbyggens betydande miljöaspekter.

Beskrivning 2007 2016 2017 2018 2019 2020

Vattenförbrukning*, m3/m2 (lägenhetsyta har tillämpats) 1,50 1,74 1,57 1,56 1,3 1,52

Utsläpp av koldioxid från egen olja/ fossila bränslen för 
uppvärmning, ton

926,1 253,4 202,7 165,5 127,6 49,4

Tjänsteresor, 
Mil/årsanställd

43,5 20,3 8,2 5,7 7,5 6,9

Förbrukning, drivmedel till egna fordon och maskiner, m3 40,1 33,9 36,0 43,5 40,6 37,8

* Vakansgradskorrigerad förbrukning
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i AB Tierpsbyggen, org.nr 556088-2325 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för AB Tierpsbyggen för år 2019. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av AB Tierpsbyggens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för AB Tierpsbyggen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till AB Tierpsbyggen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna 4 samt 35-39. Det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande 
avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och 
överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi 
även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla 
väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets 
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs 
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för AB Tierpsbyggen för år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till AB Tierpsbyggen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till 
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den 
verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat 
vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 
att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Uppsala den 8 april 2020 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Maria Wigenfeldt  Malin Åkesson 
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor 
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Till årsstämman i AB Tierpsbyggen 

Granskningsrapport för år 2019 

Vi har granskat AB Tierpsbyggens (org.nr 556088-2325) verksamhet för år 2019. 

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och kontroll och  
pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal 
verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Vår granskning har utgått från de 
direktiv bolagets ägare fattat samt att verksamheten håller sig inom de ramar 
bolagsordningen anger. Samordning har skett mellan oss som lekmannarevisorer och de 
auktoriserade revisorerna från PwC.  

Vi har även löpande följt styrelsens arbete och under året. Vi har haft två sammanträden 
med bolagets styrelseordförande och VD under året. Vi konstaterar att styrelseprotokollen 
numera är publicerade på Tierp kommuns hemsida. Vi har även tagit del av den 
auktoriserade revisorns avrapportering avseende räkenskapsår 2019. 

Granskningen visar att bolaget arbetar enligt de direktiv som är uppställda i 
kommunfullmäktige. Ägarstyrningen fungerar väl. Vi noterar dock att av fyra mål uppnås 
bara miljö och kvalitetsmålet. Resultatet för 2019 uppgår till -8,3 mkr, vilket är en 
väsentlig avvikelse mot det långsiktiga resultatmålet på 7,1 mkr. 

Vi anser att vår granskning ger oss en rimlig grund för våra uttalanden nedan. 

Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt sätt samt att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig. Vi finner därför inte anledning till anmärkning mot 
styrelsens ledamöter eller verkställande direktören.  

Tierp 2020-05-07

Karl-Gunnar Marklund Inger Klockerman 

Lekmannarevisor  Lekmannarevisorssuppleant
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AB TIERPSBYGGEN
Box 2, 815 21 Tierp

Besöksadress
Centralgatan 17, 815 38 TIERP

Tel: 0293-130 25

E-post: info@tierpsbyggen.se

www.tierpsbyggen.se
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Styrelsen och verkställande direktören för TEMAB Fjärrvärme AB avger följande årsredovisning för

räkenskapsåret 2020.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp

i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Företaget har sitt säte i Tierp.

Styrelse
Styrelsen har haft följande sammansättning

Ledamöter utsedda av Tierps kommun

Ordinarie             Suppleanter

Kenneth Karlsson, ordförande Ann-Cathrin Larsson 

Jonas Nyberg, vice ordförande Linda Friberg

Björn Hellstedt Oskar Jonsson

Klas Jakobsson Bert Karlsson

Gunnar Jansson Lars-Ola Sandström

Extern verkställande direktör
Tomas Ulväng 

Revisorer
Ordinarie

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Huvudrevisor

Niclas Bergenmo, Uppsala, aukt. revisor

Öhrlings PricewaterhouseCopers AB

Lekmannarevisorer
Lekmannarevisorer utsedda av Tierps kommun

Ordinarie Suppleant
Göran Carlsson Peter Staland

Styrelsen fattar årligen beslut om arbetsordning enligt aktiebolagslagen, instruktion om
arbetsfördelning mellan styrelse och Vd samt en instruktion om insamling och rapportering av

uppgifter till styrelsen.

Styrelsen för Tierps Fjärrvärme AB har under året haft sju protokollförda sammanträden.
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Information om verksamheten

Ägandeförhållanden/uppdrag
Bolaget grundades år 1985. TEMAB Fjärrvärme AB bedriver produktion och distribution av

fjärrvärme i Tierp och Örbyhus samt närvärme i Karlholm.

Den 1 januari 2016 övergick ägandet från Tierps kommun till Tierps Energi & Miljö AB,

559031-4315 (ägs till 100 % av Tierps Energi & Miljö AB). Vd för bolaget har varit Tomas Ulväng.

Produktion
Det har varit ett projekttungt år där vi omstartat byggnationen av rökgasreningen och
rökgaskondenseringen till fastbränslepanna 2 i Tierp. Andra projekt är ny bränslevåg, ställverk samt
ombyggnation av energicentralen. Bolagets spetspannor är dessutom försedda med reservkraft för
att kunna användas vid längre strömavbrott. Ett stort steg i vårt hållbarhetsarbete är att vi under året
bytt ut vår sista del av fossila bränslen mot förnyelsebara. Vi har dessutom påbörjat installation av

solceller på panncentralens tak i Örbyhus.

Pandemin har så klart påverkat företaget. Vår strategi har varit ”vi ställer inte in, utan vi ställer om”.
Detta innebär att vi har anpassat våra dagliga arbetssätt för att minimera pandemins påverkan. Vi ser

ingen ekonomisk skada i företaget och vi ser heller ingen ökning av kundfordringar.

Vi har som många andra företag stängt kontoret för besökare och genomfört de flesta mötena via
digitala hjälpmedel. Även våra externa driftkontor har stängt för besök, såväl utifrån som från vår
egen personal. Vi har dessutom underlättat för personalen att undvika kollektiva transportmedel och
den personal som har haft möjlighet har fått jobba hemifrån. Sjuktalet har varit stabilt lågt under

hela året.

All personal har direkt accepterat och även varit duktiga på att följa de förändringar vi har beslutat,
vilket troligen varit den viktigaste anledningen till att vi inte har haft någon smittspridning internt.

Under 2020 har vi endast haft en person med konstaterad smitta.

Trots att vi i år har varit tvungna att ändra ett flertal arbetsprocesser på grund av pandemin har vi

lyckats bra med att förändra och förbättra vår verksamhet.

Anläggningarna har följande produktionskapacitet:

Tierp 32 MW, Örbyhus 8,5 MW och Karlholm 4,4 MW.

Bränslefördelning i % av tillförd energi under året(Karlholm tillförd energi): 

Bränsle Tierp Karlholm Örbyhus Totalt

Skogsflis 65,5 53,5

RGK   9,7   7,9

Pellets 23,7  98,0 26,2

Briketter   93,7   11,3

Eo1   0,03    0,03  0,03

Neste My   1,1    2,0  1,07

El     6,3  0,8
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Nyanslutningar
Under året har 7 stycken fastigheter anslutits. Totalt är det nu 476 st. anslutna fastigheter.

Värmeavgifter
Den totala energiförsäljningen har uppgått till 53 430 MWh, fördelat på ca 43 100 MWh i Tierp,

ca 6 600 MWh i Örbyhus samt ca 3 730 MWh i Karlholm.

Miljöredovisning
TEMAB Fjärrvärmes verksamhet påverkar den yttre miljön genom utsläpp till luft och vatten samt

genom buller och lukt.

Miljömätningar har utförts i enlighet med gällande kontrollplaner.

I samband med byggnationen av ny rökgasrening och rökgaskondensering för fastbränslepanna 2
har TEMAB Fjärrvärme erhållit nya försiktighetsmått som är anpassade till kraven i MCP-direktivet.

Försiktighetsmåtten framgår av delegationsbeslut daterat 2017-11-22 (Dnr 2017/1477-6). 

Utsläpp till luft

Kontroll av pannornas förbränning sker dels med kontinuerlig mätning av O2-halt i rökgas efter

pannorna samt dels genom mätning av eldstadstemperatur ovanför eldstaden.

Kontroll av emissioner till luft sker med ett mätsystem för kväveoxider efter multicykloner,
rökgaskondensering respektive elektrofilter. Mätsystemet mäter halten O2, NO, CO,
rökgastemperatur, nyttiggjord energi samt bestämmer massflödet av kväveoxider med rökgaserna.

Registrering sker i särskild mätdator.

Kväveoxider

Utsläpp till luft av kväveoxider får, enligt delegationsbeslut, som riktvärde ej överstiga 300 mg/Nm3

vid 6% O2-halt.

Medelvärdet för kväveoxidhalter (NOx) har under året varit ca 72 mg/Nm3 för flispanna 1(FP1)

och för flispanna 2 (FP2) ca 109 mg/Nm3.

Koldioxid
Tillstånd till utsläpp av koldioxid enligt lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid har erhållits för

våra anläggningar i Tierp.

I februari genomfördes ett byte av bränsle i Oljepanncentralen(OPC) i Tierp där Eo1 ersatts med
Neste My. Genom byte av bränsle har ett kolidioxidutsläpp från fokssila bränslen om ca 193 tom
undvikits. Det totala utsläppet av koldioxid från fossila bränslen uppgick för januari och delar av

februari, dvs innan bränsle bytet, till ca 5,7 ton. 

Stoft
Stoft är partiklar av aska som släpps ut i luften. Rökgaserna från flispannorna i Tierp renas från stoft

via multicykloner, ett elektrofilter samt en rökgaskondenseringsanläggning.
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Utsläpp till vatten
Rening av kondensatet från rökgaskondenseringsanläggningen sker via en sedimenteringsanläggning
och sandfilter. Efter reningen pH-justeras vattnet innan det slutligen släpps ut i kommunens

dagvattennät. En viss del av kondensatet återförs som befuktning av bränsle.

Aska
Analys av aska och slagg har utförts med avseende på cesiumhalten. Aska levereras till Gatmot och

används som utjämningsmaterial innan sluttäckning.

Analyser har även utförts på askans innehåll av metaller. Mängden metaller i askan låg klart under

Skogsstyrelsens rekommendationer för högsta godtagbara halter av metaller.

Kontroll av bränsle

Varje leverans av bränsleflis kontrollvägs och fukt bestäms för beräkning av effektivt energiinnehåll.

Personal
All personal har överförts till TEMAB från 2017-04-01. TEMAB hyr ut personal till TFAB.

Utsikter för framtiden
Långsiktiga mål 2025 för koncernen:
Genom strategiska och långsiktiga beslut ta hand om och vårda bolagets tillgångar
För att uppfylla vår vision om att lägga grunden för ett hållbart Tierp ska vi börja med oss själva. Vi
ska ta hand om det som vi redan har, innan vi börjar titta på nya lösningar. Genom att underhålla

och vårda det som redan finns ämnar vi spara på såväl pengar som resurser och miljö.

Inspirera till och göra det lätt att göra rätt
Vi vill vara den självklara ledaren för miljöarbetet inom Tierps kommun. Genom att ta kloka och
miljöfokuserade beslut i vår egen organisation ska vi inspirera våra kunder, samarbetspartners och
medborgare att följa vårt exempel. Vi ska visa att det går att vara effektiv och miljömedveten. Våra

taxor ska vara miljöstyrda och hjälpa våra kunder att ta miljövänliga beslut.

Effektivisera organisationen genom att mäta, analysera och utmana nuvarande arbetssätt
För att fortsätta vår utvecklingsresa ska vi arbeta vidare med att kontinuerligt utmana våra
nuvarande arbetssätt. Vi ska vara en organisation som har högt i tak och som ständigt är öppen för

nya idéer. Genom att mäta, analysera och utmana oss säkerställer vi en fortsatt utveckling.

Strategier för att uppnå satta mål på koncernen till 2025 inom fjärrvärmen
Det ska finnas framtagna underhållsplaner för ledningsnätet och värmeproduktionen som baseras på
tillståndsbaserat underhåll. Underhållet och driften ska vara digitaliserat och stöd från artificiell

intelligens ska vara en naturlig del av underhållet.

Huvuddelen av bränslet ska vara baserat på grot och skogsflis. Styrning av produktionen ska utgå
från historiskt uppmätt produktionsdata samt prognosen framåt. Val av produktionsstrategi ska utgå

från leveranssäkerhet och produktionskostnad.

Det ska finnas en tjänsteportfölj som syftar till att stödja kunden med energieffektiviseringar. Vi ska

ställa krav på förnyelsebara transporter vid leveranser till fjärrvärmen.

Ett effektivt nätverk ska finnas på plats där vi närliggande energibolag hjälps åt med kritiska resurser.
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Flerårsöversikt (Tkr) 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 41 591 42 289 41 820 41 408

Resultat efter finansiella poster 581 2 058 2 725 3 695

Balansomslutning 133 711 134 859 125 627 116 538

Rörelsemarginal (%) 1,9 6,7 5,7 7,6

Soliditet (%) 15,7 15,4 15,5 15,1

Kassalikviditet (%) 76,1 106,2 34,0 86,0

Förändring av eget kapital (Tkr)
Aktie- Reserv- Balanserat Årets Totalt

kapital fond resultat resultat
Belopp vid årets ingång 2 500 500 1 851 361 5 213
Disposition enligt beslut

av årets årsstämma: 1 -1 0
Utdelning -360 -360
Årets resultat 455 455
Belopp vid årets utgång 2 500 500 1 852 455 5 308

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 1 852 789

årets vinst 454 997

2 307 786

disponeras så att

till aktieägare utdelas 360 000

i ny räkning överföres 1 947 786

2 307 786

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt

följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav

verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets

konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt

kassaflödesanalys med noter.
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Resultaträkning
Tkr

Not 2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

kassaflödesanalys med noter.

Nettoomsättning 2 41 591 42 289

Aktiverat arbete för egen räkning 231 0

Övriga rörelseintäkter 928 74

42 750 42 363

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -21 412 -20 259

Övriga externa kostnader 3 -12 031 -10 955

Personalkostnader 4, 5 0 0

Avskrivningar av materiella och immateriella

anläggningstillgångar -8 490 -8 327

Övriga rörelsekostnader -11 0

-41 944 -39 541
Rörelseresultat 806 2 822

Resultat från finansiella poster
Avyttring av utsläppsrätter 670 0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 5

Räntekostnader och liknande resultatposter -901 -769

-225 -764
Resultat efter finansiella poster 581 2 058

Bokslutsdispositioner 6 0 -1 595

Resultat före skatt 581 463

Skatt på årets resultat 7 -126 -102

Årets resultat 455 361
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Balansräkning
Tkr

Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande

arbeten 8 51 101

51 101

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 9 23 454 24 429

Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 33 363 33 807

Kulvertnät och installationer 11 60 370 63 232

Pågående nyanläggningar och förskott avseende

materiella anläggningstillgångar 12 5 458 111

122 645 121 579

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 5

5 5
Summa anläggningstillgångar 122 701 121 685

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Råvaror och förnödenheter 3 642 3 152

3 642 3 152

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 379 1 608

Fordringar hos koncernföretag 3 223 3 401

Övriga fordringar 392 480

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 2 374 2 478

7 368 7 967

Kassa och bank 0 2 055

Summa omsättningstillgångar 11 010 13 174

SUMMA TILLGÅNGAR 133 711 134 859
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Balansräkning
Tkr

Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 14, 15

Bundet eget kapital
Aktiekapital 2 500 2 500

Reservfond 500 500

3 000 3 000

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 1 853 1 851

Årets resultat 455 361

2 308 2 212
Summa eget kapital 5 308 5 212

Obeskattade reserver 16 20 037 20 037

Långfristiga skulder 17, 18

Skulder till kreditinstitut 98 688 100 488

Summa långfristiga skulder 98 688 100 488

Kortfristiga skulder 18

Checkräkningskredit 826 0

Skulder till kreditinstitut 1 850 1 850

Leverantörsskulder 5 491 5 737

Aktuella skatteskulder 80 63

Övriga skulder 0 16

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 1 431 1 456

Summa kortfristiga skulder 9 678 9 122

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 133 711 134 859
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Kassaflödesanalys
Tkr

Not 2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 581 2 058

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 20 8 324 8 327

Betald skatt -109 -54

Resultat efter finansiella poster 8 796 10 331

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbete -489 -871

Förändring av kundfordringar 229 2 783

Förändring av kortfristiga fordringar 371 -5 935

Förändring av leverantörsskulder -246 -1 879

Förändring av kortfristiga skulder -43 -3 930

Kassaflöde från den löpande verksamheten 8 618 499

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -9 546 -11 491

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 208 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -9 338 -11 491

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 0 15 000

Amortering av lån -1 800 -1 600

Utbetald utdelning -360 -360

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 160 13 040
Årets kassaflöde -2 880 2 048

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början 2 054 6

Likvida medel vid årets slut -826 2 054
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Noter
Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning

och koncernredovisning (K3). 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i

den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och

intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med

ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter 20,00

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 2,50

Markanläggningar 5,00

Maskiner 6,67

Inventarier, verktyg och installationer 6,67

Kulvertnät 4,00

Kontorsinventarier 20,00

Komponentindelning
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när

komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts

ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens

anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

Låneutgifter
De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den period

de uppstår.

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när

bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen

när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i

stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från

balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.
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balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina

anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov.

Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som

förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för

transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid

förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av

instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet

och det belopp som ska återbetalas.

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen

endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en

samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella

anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas

individuellt. 

Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på

balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med

försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.

Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då

underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i

eget kapital.

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs

inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per

balansdagen.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.

Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder

och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive

skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med

ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av

förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten

skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
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skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag

redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga

överskott.

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna

skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Avsättningar
Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret

eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst

men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast

transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker

och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har

en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i

investeringsverksamheten. 

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Rörelsemarginal (%)

Rörelseresultat i procent av omsättningen.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av

balansomslutning.

Kassalikviditet (%)

Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.
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Not 2 Omsättningens fördelning
2020 2019

Nettoomsättningen per rörelsegren
Värmeavgifter 40 905 41 563

Anslutningsavgifter 686 726

41 591 42 289

Not 3 Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och

verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att

utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller

genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

2020 2019

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB
Revisionsuppdrag 75 93

Övriga tjänster 9 22

84 115

Not 4 Medelantalet anställda
2020 2019

Medelantalet anställda 0 0

Not 5 Anställda och personalkostnader
Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats.

Not 6 Bokslutsdispositioner
2020 2019

Förändring av överavskrivningar 0 -1 595

0 -1 595
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Not 7 Aktuell och uppskjuten skatt
2020 2019

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt -126 -102

Totalt redovisad skatt -126 -102

Avstämning av effektiv skatt
2020 2019

Procent Belopp Procent Belopp
Redovisat resultat före skatt 581 464

Skatt enligt gällande skattesats 21,40 -124 21,40 -99

Ej avdragsgilla kostnader -2 -3

Redovisad effektiv skatt 21,40 -126 22,10 -102

Not 8 Balanserade utgifter
2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 253 253

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 253 253

Ingående avskrivningar -152 -101

Årets avskrivningar -51 -51

Utgående ackumulerade avskrivningar -203 -152

Utgående redovisat värde 50 101

Not 9 Byggnader, markanläggnigar och mark
2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 38 326 36 904

Inköp 0 1 422

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 38 326 38 326

Ingående avskrivningar -13 897 -12 992

Årets avskrivningar -975 -905

Utgående ackumulerade avskrivningar -14 872 -13 897

Utgående redovisat värde 23 454 24 429
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Not 10 Maskiner och andra tekniska anläggningar
2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 94 418 90 275

Inköp 3 325 4 143

Försäljningar/utrangeringar -210

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 97 533 94 418

Ingående avskrivningar -60 611 -56 991

Försäljningar/utrangeringar 152

Årets avskrivningar -3 711 -3 620

Utgående ackumulerade avskrivningar -64 170 -60 611

Utgående redovisat värde 33 363 33 807

Not 11 Kulvertnät och installationer
2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 116 660 110 846

Inköp 874 5 814

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 117 534 116 660

Ingående avskrivningar -53 428 -49 676

Årets avskrivningar -3 737 -3 752

Utgående ackumulerade avskrivningar -57 165 -53 428

Utgående redovisat värde 60 369 63 232

Not 12 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar
2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 111 0

Inköp 5 398 111

Omklassificeringar -51 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 458 111

Utgående redovisat värde 5 458 111

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2020-12-31 2019-12-31

Förutbetalda kostnader 63 93

Uppl intäkter 2 311 2 385

2 374 2 478
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Not 14 Antal aktier och kvotvärde

Namn
Antal
aktier

Kvot-
värde

Antal A-Aktier 2 500 1 000

2 500

Not 15 Disposition av vinst eller förlust
2020-12-31

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserad vinst 1 853

årets vinst 455

2 308

disponeras så att

till aktieägare utdelas  360

i ny räkning överföres 1 948

2 308

Not 16 Obeskattade reserver
2020-12-31 2019-12-31

Ack överavskr kulvert 16 366 16 366

Ackumulerade överavskrivningar 3 671 3 671

20 037 20 037

Not 17 Långfristiga skulder
2020-12-31 2019-12-31

Förfaller senare än fem år efter balansdagen
Kreditinstitut 92 225 93 088

92 225 93 088

Not 18 Skulder som avser flera poster
Företagets banklån om 100 537 500 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

2020-12-31 2019-12-31
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 98 688 100 488

98 688 100 488

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 1 850 1 850

1 850 1 850
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1 850 1 850

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2020-12-31 2019-12-31

Upplupna räntekostnader 74 44

Övriga upplupna kostnader 1 357 1 414

1 431 1 458

Not 20 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
2020-12-31 2019-12-31

Avskrivningar 8 322 8 327

Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar -9 0

Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar 11 0

8 324 8 327

Not 21 Ställda säkerheter
Det finns inga ställda säkerheter och eventualförpliktelser.

Not 22 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Vi har särskilt beaktat hur effekterna av COVID-19 pandemin har och kan fortsätta påverka bolagets

framtida utveckling samt eventuella risker som kan påverka den finansiella rapporteringen framåt.

Idagsläget ser vi inte att det ska ha någon negativ påverkan på vår verksamhet i och med att vi utför

samhällsnyttiga tjänster. Vår samlade bedömning just nu är att påverkan på bolaget kommer att vara

minimal och att det inte kommer att påverka våra långsiktiga planer.

I övrigt har inga andra väsentliga händelser skett efter räkenskapsårets slut.
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Tierp 

Kenneth Karlsson Jonas  Nyberg

Ordförande

Björn Hellstedt Gunnar Jansson

Klas Jakobsson Tomas Ulväng

Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 

Öhrlings PricewaterhouseCooper AB 

Niclas Bergenmo Malin Åkesson

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

Huvudansvarig revisor 
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Styrelsen och verkställande direktören för Tierps Energi & Miljö AB avger följande årsredovisning och

koncernredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i

tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Företaget har sitt säte i Tierp.

Information om verksamheten

Styrelsen har haft följande sammansättning

Ledamöter utsedda av Tierps kommun

Ordinarie Suppleanter
Kenneth Karlsson, ordförande Ann-Cathrin Larsson 

Jonas Nyberg, vice ordförande Linda Friberg 

Björn Hellstedt Oskar Jonsson

Klas Jakobsson Bert Karlsson

Gunnar Jansson Lars-Ola Sandström

Extern verkställande direktör

Tomas Ulväng

Revisorer

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Huvudrevisor 
Niclas Bergenmo, Uppsala, aukt. revisor, 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Lekmannarevisorer utsedda av Tierps kommun

Ordinarie  Suppleant
Göran Carlsson Peter Staland

Styrelsen fattar årligen beslut om arbetsordning, instruktion om arbetsfördelning mellan styrelse och Vd samt en

instruktion om insamling och rapportering av uppgifter till styrelsen.

Styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB har under verksamhetsåret haft sju protokollförda sammanträden.
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Ägandeförhållanden/uppdrag

Tierps Energi & Miljö AB är ett av Tierps kommun, org. nr 212000-0266, helägt bolag. Tierps kommun innehar

20 000 aktier med kvotvärde på 1 000 kr/st.

Tierps Fjärrvärme AB har under året bytt namn till TEMAB Fjärrvärme AB, org. nr 556249-4723, är ett helägt

dotterbolag till Tierps Energi & Miljö AB. Innehav 2 500 aktier med ett kvotvärde på 1 000 kr/st.

Bolaget registrerades 2015-10-21. Tierps Energi & Miljö AB övertog verksamheterna från Tierps kommun

2016-01-01 och har genom sina verksamheter följande uppdrag:

Gata och park ska ansvara för skötsel av offentliga områden, samt drift och skötsel året runt av kommunala

vägar. Verksamheten utförs i första hand på uppdrag från Tierps kommun, men även åt systerbolag i

kommunkoncernen.

Vatten och avlopp ska leverera ett dricksvatten av hög kvalitet, samt ta hand om spillvatten och dagvatten på

ett tillförlitligt och miljöriktigt sätt. Verksamheten ska vara 100 % taxefinansierad.

Renhållning ska tillse att alla kommuninvånare och verksamheter inom Tierps kommun har tillgång till

avfallshantering enligt renhållningsförordningen för Tierps kommun. Verksamheten ska vara 100 %

taxefinansierad.

TEMAB Fjärrvärme AB ska producera och distribuera fjärrvärme och närvärme.

Affärsidé
Med ansvarsfull omsorg för miljön erbjuder TEMAB tjänster av hög kvalitet och god service som bidrar till ett

rent och vackert Tierp.

Vision
Vi lägger grunden för ett hållbart Tierp.

Värdegrund
Våra tre värdeord är MILJÖOMSORG, NYSKAPANDE och KVALITET.

Med miljöomsorg menar vi:
Vi följer kundens och lagstiftningens krav genom att ha tydliga miljömål. Vi tar ett stort miljöansvar genom att

vara energieffektiva och eftersträva att arbeta med miljövänliga produkter, maskiner och arbetsmetoder. Genom

respekt, lyhördhet och omtanke gentemot varandra skapar vi tillsammans ett trivsamt arbetsklimat. 

Med nyskapande menar vi:
Genom ständig omvärldsbevakning arbetar vi med att utveckla arbetssätten inom vår organisation.  Vi är alla

positivt engagerade att ta fram nya metoder som är det bästa för kunden och TEMAB. Vi har alla ett öppet sinne

för idéer och nya samarbeten mellan verksamheterna.

Med kvalitet menar vi:

Vi har väl beskrivna kvalitetsstandarder som garanterar våra leveranser. Vi levererar och utför kostnadseffektiva

och professionella arbeten i rätt tid, på rätt sätt med rätt material. Vi har den kompetens och utrustning som krävs

och väljer för kunden den bästa lösningen. Vi samarbetar, följer upp och återkopplar.
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Vd Tomas Ulväng har ordet:

År 2020 har varit ett år med stort fokus på struktur och samarbete. Sedan starten av året har vi samlat
huvuddelen av verksamheten i gemensamma lokaler, vilket har drastiskt förbättrat samarbeten inom Temab.

Vi ser att det är mycket enklare att forma gemensamma processer och arbetssätt när vi sitter nära varandra. 

Pandemin har så klart påverkat företaget. Vår strategi har varit ”vi ställer inte in, utan vi ställer om”. Detta innebär
att vi har anpassat våra dagliga arbetssätt för att minimera pandemins påverkan. Vi ser ingen ekonomisk skada

i företaget och vi ser heller ingen ökning av kundfordringar.

Vi har som många andra företag stängt kontoret för besökare och genomfört de flesta mötena via digitala
hjälpmedel. Även våra externa driftkontor har stängt för besök, såväl utifrån som från vår egen personal. Vi
har dessutom underlättat för personalen att undvika kollektiva transportmedel och den personal som har haft

möjlighet har fått jobba hemifrån. Sjuktalet har varit stabilt lågt under hela året.

All personal har direkt accepterat och även varit duktiga på att följa de förändringar vi har beslutat, vilket
troligen varit den viktigaste anledningen till att vi inte har haft någon smittspridning internt. Under 2020 har

vi endast haft en person med konstaterad smitta.

Trots att vi i år har varit tvungna att ändra ett flertal arbetsprocesser på grund av pandemin har vi lyckats bra

med att förändra och förbättra vår verksamhet.

Förändringsarbetet har utgått från fyra fokusområden: Kundfokus, Hållbarhet, ekonomisk utveckling och

verksamhetsutveckling.

Kundfokus

För våra kunder har vi infört nya digitala tjänster och möjlighet att identifiera sig med BankID. Ett digitalt
nyhetsbrev skickas ut 8 gånger om året till våra kunder och andra intressenter. Vi har genomfört en ny och
mer optimerad process för hantering av ickebetalande kunder. Under året har vi dessutom genomfört en

kundundersökning för att få svar på vilka förbättringsområden vi har att utveckla. 

Vi har tecknat ett leveransavtal med Gästrike Vatten för att leverera vatten till Östhammars kommun, ett
avtal som inte bara gör att vi minskar bristen på vatten i Östhammars kommun utan även ger nya

samarbetsmöjligheter mellan Temab och Gästrike Vatten.

Hållbarhet

Utifrån vår vision ”För ett hållbart Tierp” har ett antal projekt påbörjats och slutförts under året. Det största
och mest innovativa är att vi har installerat ett reningssteg i Tierps reningsverk där vi renar bort organiska

föroreningar från avloppsvattnet. 

Vi har i Temabs dotterbolag TEMAB fjärrvärme AB installerat solceller på produktionsanläggningen i
Örbyhus. Inom fjärrvärmen har vi dessutom ersatt allt fossilt bränsle med förnyelsebart sådant. Vi har även

varit pådrivande för att en biogasmack ska etableras på orten. 

Ett viktigt strategiskt projekt som kommer att hjälpa oss i hållbarhetsresan är uppstart och införande av

ledningssystem. Målet är att inom några år certifiera oss inom ISO 14001.
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Ekonomisk utveckling

Flera interna processer har setts över och förbättrats för att säkra den framtida ekonomiska utvecklingen. Vi
har infört ett nytt ekonomisystem samt infört ett arbetsordersystem. I arbetsordersystemet följer vi utfallet för
samtliga arbetsorder och projekt både gällande externa kostnader men även upparbetat tid. All personal
rapporterar idag in all sin tid. Under hösten har vi startat upp ett arbete för att optimera maskinutnyttjandet,
vilket resulterat i att vi har sålt av en del maskiner och lagt en plan för kommande inköp. Vi ser en stor

förbättringspotential i detta arbete. 

Verksamhetsutveckling

Vi har startat upp två viktiga projekt som är centrala för det fortsatta arbetet med att utveckla verksamheten.
Det är införandet av ledningssystem och säkerhetsskyddsanalys. Syftet med ledningssystemet är att skapa en
tydlig ledningsstruktur och kontrollstruktur. Vårt mål är att inom två år vara certifieringsklara inom miljö,
arbetsmiljö och kvalitet. Som koppling till ledningssystem har vi tagit fram en struktur för dokumenthantering
(dokumenthanteringsplan) och en plan för införande av ett dokumenthanteringssystem. Vi har skapat nya
rutiner gällande arbetsmiljöfrågor och samtliga har genomgått grundläggande arbetsmiljöutbildning. Som en
följd av det försämrade säkerhetsläget har vi i år fokuserat på att öka säkerhetsskyddarbetet. Här har vi nu en

struktur för det fortsatta arbetet med den fysiska säkerheten, personalsäkerhet och dokumentsäkerhet.

Det ni läst ovan är ett axplock av alla de aktiviteter som vi har genomfört under året. Jag är otroligt

imponerad över den förändringsdrivkraft som finns i bolaget.

Verksamheternas ekonomiska utfall i tkr:

Gata och park 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Intäkter 19 575 28 212       29 747

Kostnader -18 770 -28 104 -29 353

Resultat 805 108 394

Vatten och avlopp
Intäkter 55 074 47 597       49 932

Kostnader -56 700 -45 604 -48 098

Bokslutsdispositioner 1 626 -1 993 -1 834

Resultat 0 0 0

Renhållning
Intäkter 30 859 28 378       28 510

Kostnader -31 126 -30 060 -29 065

Bokslutsdispositioner 0 0 0

Resultat -267 -1 682 -555

Miljöpåverkan

De verksamheter som Tierps Energi & Miljö AB bedriver inom vatten och avlopp samt inom renhållningen är till

största delen tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Tillstånden innebär att verksamheterna är förenade med olika

villkor för att minimera påverkan på människors hälsa och miljö vilket också är syftet med bolagets verksamheter.

Verksamheten bedrivs i enlighet med gällande tillstånd. Vatten- och avloppsverksamheten ska uppfylla de krav

och villkor som ställs enligt lagen om allmänna vattentjänster, miljöbalken och tillstånd meddelade enligt

miljöbalken samt livsmedelslagen. Renhållningen ska uppfylla de krav, villkor och tillstånd som följer av

miljöbalken och dess författningar samt i övrigt bedrivas enligt gällande avfallsplan.
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miljöbalken och dess författningar samt i övrigt bedrivas enligt gällande avfallsplan.

Produktionsuppgifter

Genom avtal med Tierps kommun har bolaget köpt administrativa tjänster av kommunen avseende bl.a.

upphandling, HR, lönehantering och IT-tjänster.

Vatten och avlopp har producerat 1 669 097 m3 vatten och behandlat 2 861 595 m3 avloppsvatten.

Renhållningen har under året hanterat/levererat: 2 379 ton hushållsavfall, 1 768 ton industriavfall och

1 134 ton matavfall, 109 ton farligt avfall, 897 ton metall och skrot, 342 ton elavfall samt 2 611 ton returträ, 228

ton impregnerat och 349 ton grenar och grövre ris på Tierps Energi & Miljö AB:s tre återvinningscentraler i

Gatmot(Tierp), Skärplinge och Söderfors.

Gata och park har enbart utfört tjänster till Tierps kommun och systerbolagen i kommunkoncernen. I Tierp sköter

Gata och park om all yttre skötsel på kommunal mark. Vi ansvarar även för gatu underhåll, framtagande av

långsiktigt beläggningsprogram samt skötsel av lekplatser och tömning av papperskorgar i hela kommunen. 

Personal
Per sista december var 57 (54) personer anställda varav 13 (12) kvinnor och 44 (42) män.

Medelåldern är 46 år(48 år). Sjukfrånvaron 5,4%(4,24%).

Framtida utveckling

Styrelsen i Temab har under året tagit fram långsiktiga mål med sikte mot 2025:

Genom strategiska och långsiktiga beslut ta hand om och vårda bolagets tillgångar
För att uppfylla vår vision om att lägga grunden för ett hållbart Tierp ska vi börja med oss själva. Vi ska ta
hand om det som vi redan har, innan vi börjar titta på nya lösningar. Genom att underhålla och vårda det

som redan finns ämnar vi spara på såväl pengar som resurser och miljö.

Inspirera till och göra det lätt att göra rätt
Vi vill vara den självklara ledaren för miljöarbetet inom Tierps kommun. Genom att ta kloka och
miljöfokuserade beslut i vår egen organisation ska vi inspirera våra kunder, samarbetspartners och
medborgare att följa vårt exempel. Vi ska visa att det går att vara effektiv och miljömedveten. Våra taxor ska

vara miljöstyrda och hjälpa våra kunder att ta miljövänliga beslut.

Effektivisera organisationen genom att mäta, analysera och utmana nuvarande arbetssätt
För att fortsätta vår utvecklingsresa ska vi arbeta vidare med att kontinuerligt utmana våra nuvarande
arbetssätt. Vi ska vara en organisation som har högt i tak och som ständigt är öppen för nya idéer. Genom att

mäta, analysera och utmana oss säkerställer vi en fortsatt utveckling.

Strategier för att uppnå målen till 2025

Ledning
Utifrån de uppsatta långsiktiga målen ska vi anpassa och skapa en organisation som leder mot måluppfyllnad.
Vi behöver säkerhetsställa effektiva arbetssätt och där det är möjligt även digitalisera och automatisera. En
tydlig genomförandeplan ska finnas för att uppnå ett fossilfritt bolag, där inga fossila drivmedel används i

verksamheten. 
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Verksamheten ska vara certifierad inom kvalitet, miljö samt arbetsmiljö och verksamheten ska följas upp
kontinuerligt. LEAN-filosofin ska vara en naturlig del i ledarskapet och tydliga processer finnas för arbetet

med ständiga förbättringar. Långsiktiga och strategiska planer för att vårda bolagets tillgångar ska upparbetas. 

Det ska vara lätt för kunden att göra rätt, vilket innebär att vi ska ha en tydlig miljöstyrd tjänsteportfölj utifrån
lagkrav och satta hållbarhetsmål. Därtill ska vi genom våra egna miljöfokuserade val inspirera våra kunder,

samarbetspartners och medborgare att följa vårt exempel.

Vatten och avlopp
Genom väl underbyggd prioritering och planering ska vi underhålla och reinvestera i ledningsnät och
anläggningar för att vårda våra tillgångar. Vi ska säkerställa att dricksvattnet håller god kvalitet hos kunden
och att avloppsvattnet alltid uppfyller utsläppskrav samt skapar minimalt med bräddningar. Vi ska också säkra

dricksvattnet med mikrobiologiska barriärer i drift i alla vattenverk.

Samtidigt som brandposter låses ska vi bygga vattenkiosker i totalt fem orter i kommunen. Detta för att
minska vattenförlust genom otillåten tappning från brandposter och samtidigt kunna ta betalt för det vatten

som hämtas ut till spolbilar, tankbilar med mera.

All insamling av förbrukningsdata ska vara baserad på faktisk förbrukning insamlat via fjärravläsning. Vi ska
erbjuda tjänster där vi dels hjälper kunden att ha koll på sin interna förbrukning och dels motiverar hen att

minska på denna.

Renhållning
Vi ska komplettera fordonsparken med sopbilar som är anpassade till framtidens krav för att kunna hantera
olika insamlingssystem och minska våra utsläpp. Genom systematiskt arbete med miljö- och kvalitetssäkring

samt omvärldsbevakning ska vi uppnå ett hållbart och strategiskt arbete inom renhållningens verksamhet

Insamling och hantering av insamlat material ska hanteras utifrån begreppet cirkulär ekonomi. Återbruk och
återanvändning ska vara en naturlig del av bolagets verksamhet. Tillståndsbaserad hantering av
avfallsfraktioner ska utredas, vilket innebär att vi exempelvis kan ha sensorer som signalerar när det är dags

att tömma soptunnor.

Vi ska ta en naturlig plats som utbildare och informationsförmedlare till medborgarna och skolan inom
hållbarhet och cirkulär ekonomi. Nya innovativa möjligheter för insamling av avfall ska vara implementerade

som på ett tydligt och effektivt sätt hjälper kunden att ta hand om sitt avfall på rätt sätt.

Gata och park
Vi ska arbeta mot att bli en effektiv organisation som stödjer hela kommunens verksamhetsområde. Maskiner
och utrustning ska vara anpassade för att på ett effektivt sätt utföra beställda arbeten. Vi ska arbeta för att

maskiner och handredskap ska vara fossilfria.

Tydlig gränsdragning ska finnas mellan beställare och utförare och produktionsplaner ska finnas inom
samtliga områden. En tydlig uppföljnings- och beslutsstruktur ska finnas på plats. Uppdragen inom
verksamheten ska vara planerade och optimerade så att transporter minskas mellan dessa. Våra tjänster ska

vara tillgängliga för beställning även för privata aktörer.
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Flerårsöversikt (Tkr)
Koncernen 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 143 274 138 989 138 273 128 008

Resultat efter finansiella poster 760 22 2 307 4 180

Balansomslutning 572 059 574 322 466 688 387 665

Rörelsemarginal (%) 3,6 3,0 3,4 4,8

Soliditet (%) 8,1 8,0 10,1 11,8

Moderbolaget 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 108 611 102 527 102 760 90 983

Resultat efter finansiella poster 538 -1 678 -58 845

Balansomslutning 448 835 449 019 356 607 284 927

Rörelsemarginal (%) 4,0 1,4 2,3 3,5

Soliditet (%) 8,8 8,7 11,5 14,6

Förändring av eget kapital

Koncernen
Aktie-

kapital
Övrigt tillskjutet

kapital
Annat eget kapital
inkl. årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 20 000 19 850 6 478 46 328
Utdelning -360 -360
Årets resultat 633 633
Belopp vid årets utgång 20 000 19 850 6 751 46 601
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Moderbolaget 
Aktie-

kapital
Balanserat

resultat
Årets

resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 20 000 19 527 -1 575 37 952
Utdelning -360 -360
Årets resultat 538 538
Belopp vid årets utgång 20 000 19 527 -1 397 38 130

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 17 591 634

årets vinst 538 324

18 129 958

disponeras så att

till aktieägare utdelas 360 000

i ny räkning överföres 17 769 958

18 129 958

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och

balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.
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Koncernens
Resultaträkning
Tkr

Not 2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.

Nettoomsättning 2, 3 143 274 138 989

Förändring av lager 175 -377

Aktiverat arbete för egen räkning 2 111 3 831

Övriga rörelseintäkter 4 3 420 1 704

148 980 144 147
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -46 363 -51 329

Övriga externa kostnader 5, 6 -37 603 -34 500

Personalkostnader 7, 8 -37 663 -35 956

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och

immateriella anläggningstillgångar -21 734 -18 056

Övriga rörelsekostnader -222 0

-143 584 -139 841
Rörelseresultat 5 395 4 306
Resultat från finansiella poster
Avyttring av utsläppsrätter 670 0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 90 55

Räntekostnader och liknande resultatposter -5 395 -4 339

-4 636 -4 284
Resultat efter finansiella poster 760 23

Resultat före skatt 760 23
Skatt på årets resultat -126 -102

Uppskjuten skatt 0 -399

Årets resultat 633 -479

Hänförligt till moderföretagets aktieägare 993 0
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Koncernens
Balansräkning
Tkr

Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter 9 51 101

Goodwill 10 0 0

51 101
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 11, 12 129 484 126 447

Maskiner och andra tekniska anläggningar 13 80 417 63 464

Inventarier, verktyg och installationer/Markinventarier,

ledningsnät/anordning 14 269 477 261 803

Pågående nyanläggningar och förskott avseende

materiella anläggningstillgångar 15 36 583 52 691

515 961 504 405
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 16 5 5

5 5
Summa anläggningstillgångar 516 017 504 511
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter 4 743 4 079

4 743 4 079
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 5 319 5 903

Fordringar hos koncernföretag 13 730 15 970

Aktuella skattefordringar 288 354

Övriga fordringar 1 076 4 955

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17, 18 3 232 3 914

23 645 31 097

Kassa och bank 27 654 34 636

27 654 34 636
Summa omsättningstillgångar 56 042 69 811
SUMMA TILLGÅNGAR 572 059 574 322
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Koncernens
Balansräkning
Tkr

Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 20 000 20 000

Övrigt tillskjutet kapital 19 850 19 850

Annat eget kapital inklusive årets resultat 6 751 6 478

Summa eget kapital 46 601 46 328

Avsättningar 19

Avsättningar för pensioner och liknande  förpliktelser 5 831 4 445

Avsättningar för uppskjuten skatt 4 619 4 619

10 450 9 064
Långfristiga skulder 20

Skulder till kreditinstitut 448 688 450 488

Övriga skulder 34 987 20 118

483 675 470 605
Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 826 0

Skulder till kreditinstitut 1 850 1 850

Förskott från kunder 0 7 830

Leverantörsskulder 12 089 21 022

Skulder till koncernföretag 3 409 4 242

Aktuella skatteskulder 80 63

Övriga skulder 2 589 1 220

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 10 490 12 098

31 333 48 325
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 572 059 574 322
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Koncernens
Kassaflödesanalys
Tkr

Not 2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 760 22

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 22 36 876 19 391

Betald skatt -43 -200

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 37 593 19 213
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager och pågående arbeten -665 -495

Förändring kundfordringar 4 418 3 906

Förändring av kortfristiga fordringar 2 042 7 752

Förändring leverantörsskulder -8 933 -5 575

Förändring av kortfristiga skulder -7 976 -484

Kassaflöde från den löpande verksamheten 26 480 24 318
Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -33 525 -108 773

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 397 155

Kassaflöde från investeringsverksamheten -32 128 -108 618
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 0 115 000

Amortering av lån -1 800 -1 600

Utbetald utdelning -360 -360

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 160 113 040
Årets kassaflöde -7 808 28 739
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början 23 34 636 24 783

Likvida medel vid årets slut 26 828 53 522
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Moderbolagets
Resultaträkning
Tkr

Not 2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

Nettoomsättning 2 108 611 102 527

Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga

varor och pågående arbete för annans räkning 175 -377

Aktiverat arbete för egen räkning 1 880 3 831

Övriga rörelseintäkter 4 2 493 1 639

113 159 107 620

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -28 174 -30 133

Övriga externa kostnader 5, 6 -30 024 -30 680

Personalkostnader 7, 8 -36 917 -35 597

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och

immateriella anläggningstillgångar -13 244 -9 729

Övriga rörelsekostnader -211 0

-108 570 -106 139
Rörelseresultat 4 589 1 481

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 24 360 360

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 84 50

Räntekostnader och liknande resultatposter -4 495 -3 569

-4 051 -3 159
Resultat efter finansiella poster 538 -1 678

Resultat före skatt 538 -1 678

Skatt på årets resultat 25, 26 0 103

Årets resultat 538 -1 575
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Moderbolagets
Balansräkning
Tkr

Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 10 0 0

0 0

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 11 106 031 102 018

Maskiner och andra tekniska anläggningar 13 47 055 29 657

Inventarier, verktyg och installationer 14 209 107 198 571

Pågående nyanläggningar och förskott avseende

materiella anläggningstillgångar 15 31 124 52 579

393 317 382 825

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 27 13 800 13 800

13 800 13 800
Summa anläggningstillgångar 407 117 396 625

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Råvaror och förnödenheter 1 102 926

1 102 926

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 3 940 4 295

Fordringar hos koncernföretag 34 752 40 908

Aktuella skattefordringar 289 354

Övriga fordringar 777 4 479

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 858 1 436

40 616 51 472

Summa omsättningstillgångar 41 718 52 398

SUMMA TILLGÅNGAR 448 835 449 023
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Moderbolagets
Balansräkning
Tkr

Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 28, 29

Bundet eget kapital
Aktiekapital 20 000 20 000

20 000 20 000

Fritt eget kapital
Överkursfond 19 850 19 850

Balanserad vinst eller förlust -2 258 -324

Årets resultat 538 -1 575

18 130 17 951
Summa eget kapital 38 130 37 951

Obeskattade reserver 30 1 545 1 545

Avsättningar 19

Avsatt för pensioner och likande förpliktelser enligt

tryggandelagen 5 831 4 445

Summa avsättningar 5 831 4 445

Långfristiga skulder 20

Skulder till kreditinstitut 350 000 350 000

Övriga skulder 34 987 20 117

Summa långfristiga skulder 384 987 370 117

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder 0 7 830

Leverantörsskulder 6 598 15 242

Övriga skulder 2 682 1 225

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 9 062 10 668

Summa kortfristiga skulder 18 342 34 965

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 448 835 449 023
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Moderbolagets
Kassaflödesanalys
Tkr

Not 2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 538 -1 677

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 22 27 946 10 968

Betald skatt 66 -145

Resultat efter finansiella poster 28 550 9 146

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbete -175 377

Förändring av kundfordringar 4 189 -2 711

Förändring av kortfristiga fordringar 1 671 -1 269

Förändring av leverantörsskulder -8 687 -3 697

Förändring av kortfristiga skulder -7 933 -3 189

Kassaflöde från den löpande verksamheten 17 615 -1 343

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -23 979 -90 493

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 797 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -22 182 -90 493

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 0 100 000

Utbetald utdelning -360 -360

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -360 99 640
Årets kassaflöde -4 927 7 804

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början 23 32 581 24 777

Likvida medel vid årets slut 27 654 32 581
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Noter
Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och

BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Moderföretaget och koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper om inte annat framgår nedan.

Koncerntillhörighet
Bolaget ägs av Tierps Kommun, orgnr 212000-0266. Bolaget är i sin tur moderbolag till det helägda

bolaget TEMAB Fjärrvärme AB, orgnr 556249-4723.

Redovisning av VA's anslutningsavgifter
Den del av anslutningsavgiften som avser att täcka direkta  kostnader har intäktsförts direkt över

resultaträkningen. Den del av anslutningsavgifterna som avser att täcka investeringen skuldförs initalt

och intäkten periodiseras, därefter intäktsförs den succesivt i samma takt som ett genomsnitt av

investeringsutgiftens nyttjande period. 

Redovisning av gata och parks tjänsteuppdrag
Under 2019 har Tierps Energi & Miljö AB genom Gata och Park utfört uppdrag åt Tierps Kommun

enligt avtal. Intäkterna har redovisats på respektive kostnadsställe i verksamheten som motsvaras av det

uppdrag Tierps Energi & Miljö AB erhållit från kommunen.

Hantering av överuttag/underskott för vatten- och avloppsverksamheten
Vatten- och avloppsverksamhet lyder under lagen om allmänna vattentjänster och ska tillämpa

självkostnadsprincipen. Självkostnadsprincipen innebär att vatten och avlopps intäkter maximalt får

redovisas motsvarande för vattten och avlopps kostnader. Om vatten och avlopps-kollektivet under ett

räkenskapsår har fakturerats mer än de nödvändiga kostnaderna uppstår ett överuttag. Ett överuttag kan

nyttjas för täckande av högst tre år gamla underuttag/underskott, fonderas för framtida nyinvesteringar

eller återbetalas till kollektivet inom tre år. När avgifterna för vatten och avlopp överstiger kostnaderna

(överuttag) särredovisas dessa i balansräkningen under rubriken "upplupna kostnader och förutbetalda

intäkter", eller om det är aktuellt skall överuttaget återställa tidigare underkott(negativt eget kapital).

När avgifterna för vatten och avlopp understiger kostnaderna(underskott) skall underskottet redovisas

som negativt egtet kapital, eller om det är aktuellt, återställa tidigar överuttag(förutbetald intäkt).

Hantering av överuttag/underskott för renhållningsverksamheten
När avgifterna för renhållning överstiger kostnaderna(överuttag) redovisas överuttaget bland obeskattade

reserver. När avgifterna för renhållning understiger kostnaderna(underskott) redovisas underskottet som

negativt eget kapital, eller om det är aktuellt upplöses motsvarande bland obeskattade reserver.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i

den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och

intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
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intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Koncernredovisning

Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters

identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys.

Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade

nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.

Dotterföretag
Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga företag i vilka moderföretaget direkt

eller indirekt har mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt innehar det bestämmande inflytandet och

därmed har en rätt att utforma företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska

fördelar.

Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncernredovisningen från och med tidpunkten för

förvärvet till och med den tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett bestämmande inflytande över

dotterföretaget.

Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade

vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen

motsvarar ett nedskrivningsbehov.

Förändring av internvinst under räkenskapsåret har elimineras i koncernresultaträkningen.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med

ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 3 år

Avskrivningsperiod för goodwill är beräknad utifrån den period som posten bedöms generera

ekonomiska fördelar.

Inventarier 3-5

Maskiner 2-10

Bilar och andra transportmedel 1-10

Ledningsnät* 33-70

Vattentorn 0-33

Pumpstationer 0-40

Tak 20-50

Byggnadsinventarier 10-20

Markanläggningar 5
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Komponentindelning
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när

komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts

ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens

anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

För Tierps Energi & Miljö AB har utgångspunkten för komponentindelning, gällande byggnader,

anpassats efter återstående nyttjande period från tidpunkt vid övertagandet från kommunen. Ytterligare

komponenter aktiveras alltefter de investeras. Om syftet med byggnaden är ett skal för att skydda

produktionen så beaktas den tekniska anläggningen som byggnadsinventarie.

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när

bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen

när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i

stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från

balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I

anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella

kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.

Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som

förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för

transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid

förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av

instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet

och det belopp som ska återbetalas.

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen

endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en

samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella

anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas

individuellt. 

Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella

leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Finansiella leasingavtal medför att rättigheter och skyldigheter redovisas som tillgång respektive skuld i

balansräkningen. Tillgången och skulden värderas till det lägsta av tillgångens verkliga värde och

nuvärdet av minimileaseavgifterna. Utgifter som direkt kan hänföras till leasingavtalet läggs till
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nuvärdet av minimileaseavgifterna. Utgifter som direkt kan hänföras till leasingavtalet läggs till

tillgångens värde. Leasingavgifterna fördelas på ränta och amortering enligt effektivräntemetoden.

Variabla avgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Den leasade tillgången skrivs av

linjärt över leasingperioden.

Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på

balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med

försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.

Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då

underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i

eget kapital.

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs

inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per

balansdagen.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.

Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder

och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive

skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med

ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av

förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten

skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag

redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga

överskott.

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna

skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Avsättningar
Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret

eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst

men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.

Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och

ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en

skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare

händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Avgångsvederlag
Enligt avtal äger VD rätt till 12 månadslöner vid uppsägning från bolaget sida.
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Enligt avtal äger VD rätt till 12 månadslöner vid uppsägning från bolaget sida.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
I företaget finns förmånsbestämda pensionsplaner. Redovisning sker enligt förenklingsreglerna.

Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner där en pensionspremie betalas och redovisar dessa planer

som avgiftsbestämda planer i enlighet med förenklingsregeln i BFNAR 2012:1 (K3).

Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner som finansieras via Alecta, vilka redovisas som

avgiftsbestämda planer då det inte finns tillräcklig information för att redovisa planen som

förmånsbestämd.

Företaget har en förmånsbestämd pensionsförpliktelse som är knuten till en pensionsstiftelse. Företaget

redovisar en avsättning för den del stiftelsens förmögenhet, värderad till marknadsvärde, understiger

förpliktelsen.

Offentliga bidrag
Bidrag från staten redovisas till verkligt värde när det är rimligt och säkert att bidraget kommer att

erhållas och företaget kommer uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Bidrag avsedda att

täcka investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar reducerar tillgångarnas

anskaffningsvärden och därmed det avskrivningsbara beloppet.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast

transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker

och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har

en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i

investeringsverksamheten. 

Likvida medel
Bolaget har medel på koncernkonto hos Tierps kommun, Tierps Energi & Miljö AB disponerar sedan

2018 20 miljoner av Tierps Kommuns kontokredit hos Nordea.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Rörelsemarginal (%)

Rörelseresultat i procent av omsättningen.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av

balansomslutning.
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balansomslutning.

Not 2 Nettoomsättningens fördelning
Koncernen

2020 2019

Nettoomsättningen per rörelsegren
Vatten och avlopp 53 202 40 737

Renhållning 30 256 27 898

Gata och park 18 837 28 065

Värmeavgifter 40 489 41 563

Anslutningsavgifter 490 726

143 274 138 989

Rörelseresultat per rörelsegren
Avgifter monopolverksamhet VA och Renhållning 83 458 68 635

Tjänster och övrigt 19 327 28 791

Värmeavgifter 40 489 41 563

143 274 138 989

Moderbolaget
2020-01-01 2019-01-01

-2020-12-31 -2019-12-31

Nettoomsättningen per rörelsegren
Vatten och avlopp 53 677 40 737

Renhållning 30 258 27 898

Gata och park 18 858 28 065

Övriga intäkter 5 818 5 827

108 611 102 527

Rörelseresultat per rörelsegren
Avgifter monopolverksamhet VA och Renhållning 83 935 68 635

Tjänster och övrigt 24 676 33 892

108 611 102 527

Not 3 Omsättningens fördelning
Koncernen

2020 2019

Nettoomsättningen per rörelsegren
Vatten och avlopp 43 202 40 737

Renhållning 30 256 27 898

Gata och Park 18 837 28 065

Värmeavgifter 40 489 41 563

Anslutningsavgifter 490 726

143 274 138 898
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Rörelseresultat per rörelsegren
Avgifter monopolverksamhet VA och Renhållning 83 458 68 635

Tjänster och övrigt 19 327 28 791

Värmeavgifter 40 489 41 563

143 274 138 989

Övriga rörelseintäkter
Övriga intäkter 0 0

0 0

Not 4 Övriga rörelsintäkter
Koncernen

2020 2019

Erhållna offentliga bidrag, fördelning
Vatten och avlopp 144 1

Gata och park 62 0

Renhållning 114 114

Övriga rörelseintäkter förutom bidrag 3 100 1 597

3 420 1 704

Moderbolaget
2020-01-01 2019-01-01

-2020-12-31 -2019-12-31

Erhållna offentliga bidrag, fördelning
Vatten och avlopp 144 1

Gata och park 62 0

Renhållning 114 114

Övriga rörelseintäkter förutom bidrag 2 173 1 523

2 493 1 638

Not 5 Arvode till revisorer
Koncernen
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och

verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att

utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller

genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

2019 2018

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB
Revisionsuppdrag 378 625

Övriga tjänster 9 44

387 669
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Moderbolaget

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och

verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att

utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller

genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

2020-01-01 2019-01-01
-2020-12-31 -2019-12-31

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB
Revisionsuppdrag 302 532

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 22

302 554

Not 6 Leasing, leastagaren
Koncernen

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 1 267 tkr och fg år 1 402 tkr.

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

2020-01-01 2019-01-01
-2020-12-31 -2019-12-31

Inom ett år  0 0

Senare än ett år men infom fem år 0 0

Senare än fem år 0 0

   0 0

Moderbolaget

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 1 172 tkr och fg år 1 402 tkr.

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

2020-01-01 2019-01-01
-2020-12-31 -2019-12-31

Inom ett år 0 0

Senare än ett år men inom fem år 0 0

Senare än fem år 0 0

0 0
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Not 7 Medelantalet anställda
Koncernen

Moderbolaget
2020-01-01 2019-01-01

-2020-12-31 -2019-12-31

Medelantalet anställda 57 54

Not 8 Anställda och personalkostnader
Koncernen

2020-01-01 2019-01-01
-2020-12-31 -2019-12-31

Medelantalet anställda
Kvinnor 13 12

Män 44 42

57 54

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör 1 303 1 326

Övriga anställda 24 799 23 721

26 102 25 047

Sociala kostnader
Sociala avg för styrelse och verkställande direktör 409 417

Pensionskostnader för övriga anställda 2 819 2 522

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 7 412 7 711

10 640 10 650

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 36 742 35 697

Moderbolaget
2020-01-01 2019-01-01

-2020-12-31 -2019-12-31

Medelantalet anställda
Kvinnor 13 12

Män 44 41

57 53

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör 1 303 1 326

Övriga anställda 24 799 23 721

26 102 25 047
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Sociala kostnader
Sociala kostnader för styrelse och verkställande direktör 409 417

Pensionskostnader för övriga anställda 2 819 2 522

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 7 412 7 711

10 640 10 650

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 36 742 35 697

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen 0 % 0 %

Andel män i styrelsen 100 % 100 %

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 20 % 20 %

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 80 % 80 %

Avtal om avgångsvederlag
Enligt avtal äger VD rätt till 12 månadslöner vid uppsägning från bolagets sida.

Not 9 Balanserade utgifter
Koncernen

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 253 253

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 253 253

Ingående avskrivningar -152 -101

Årets avskrivningar -50 -51

Utgående ackumulerade avskrivningar -202 -152

Utgående redovisat värde 51 101

Not 10 Goodwill
Koncernen

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 7 528 7 528

Försäljningar/utrangeringar -7 528

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 7 528

Ingående avskrivningar -7 528 -7 528

Försäljningar/utrangeringar 7 528

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 -7 528

Utgående redovisat värde 0 0
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Moderbolaget
2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 7 528 7 528

Försäljningar/utrangeringar -7 528

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 7 528

Ingående avskrivningar -7 528 -7 528

Försäljningar/utrangeringar 7 528

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 -7 528

Utgående redovisat värde 0 0

Not 11 Byggnader och mark
Koncernen

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 145 916 77 131

Inköp 0 1 422

Omklassificeringar 7 812 67 363 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 153 728 145 916

Ingående avskrivningar -19 469 -16 802

Årets avskrivningar -4 775 -2 667

Utgående ackumulerade avskrivningar -24 244 -19 469

Utgående redovisat värde 129 484 126 447

Bokfört värde bygnader 101 477 99 912

Bokfört värde mark samt markanläggning 28 007 26 535

Moderbolaget
2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 107 591 40 228

Inköp 0 0

Omklassificeringar 7 812 67 363

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 115 403 107 591

Ingående avskrivningar -5 572 -3 811

Årets avskrivningar -3 799 -1 762

Utgående ackumulerade avskrivningar -9 371 -5 573

Utgående redovisat värde 106 032 102 018

Bokfört värde byggnader 79 591 77 127

Bokfört värde mark samt markanläggningar 26 440 24 891

106 031 102 018
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Not 12 Byggnader, markanläggnigar och mark
Koncernen

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 38 326 36 904

Inköp 0 1 422

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 38 326 38 326

Ingående avskrivningar -13 897 -12 992

Årets avskrivningar -975 -905

Utgående ackumulerade avskrivningar -14 872 -13 897

Utgående redovisat värde 23 454 24 429

Not 13 Maskiner och andra tekniska anläggningar
Koncernen

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 128 271 113 367

Inköp 3 325 4 143

Försäljningar/Utrangeringar -210

Omklassificeringar 19 494 10 761

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 150 880 128 271

Ingående avskrivningar -64 807 -59 739

Försäljning/Utrangering 152

Årets avskrivningar -5 808 -5 068

Utgående ackumulerade avskrivningar -70 463 -64 807

Utgående redovisat värde 80 417 63 464

Moderbolaget
2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 33 853 23 092

Inköp 0 0

Omklassificeringar 19 494 10 761

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 53 347 33 853

Ingående avskrivningar -4 197 -2 748

Årets avskrivningar -2 097 -1 448

Utgående ackumulerade avskrivningar -6 294 -4 196

Utgående redovisat värde 47 053 29 657
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Not 14 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen

2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden 334 922 310 105

Inköp 1 735 17 192

Försäljning/Utrangering -682 0

Omklassficeringar 17 266 7 625

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 353 241 334 922

Ingående avskrivningar -73 119 -62 945

Försäljning/Utrangering 453 0

Årets avskrivningar -11 098 -10 174

Utgående ackumulerade avskrivningar -83 764 -73 119

Utgående redovisat värde 269 477 261 803

Moderbolaget
2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 218 262 199 259

Inköp 861 11 378

Försäljningar/utrangeringar -682 0

Omklassificeringar 17 266 7 625

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 235 707 218 262

Ingående avskrivningar -19 691 -13 269

Försäljningar/utrangeringar 453 0

Årets avskrivningar -7 362 -6 422

Utgående ackumulerade avskrivningar -26 600 -19 691
Utgående redovisat värde 209 107 198 571

Not 15 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar
Koncernen

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 52 691 59 214

Inköp 29 259 79 226

Omklassificeringar -45 367 -85 749

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 36 583 52 691

Utgående redovisat värde 36 583 52 691

Moderbolaget
2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 52 579 59 214

Inköp 23 860 79 115

Omklassificeringar -45 315 -85 749

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 31 124 52 580

Utgående redovisat värde 31 124 52 580
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Utgående redovisat värde 31 124 52 580

Not 16 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Koncernen

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 5 5

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 5 5

Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen

2020-12-31 2019-12-31

Förutbetalda kostnader 625 1 089

Upplupna intäker 2 607 2 825

Förutbetald försäkring 0

3 232 3 914

Moderbolaget
2020-12-31 2019-12-31

Förutbetalda kostnader 562 996

Upplupna intäkter 296 440

858 1 436

Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen

2019-12-31 2018-12-31

Förutbetald hyra 0 107

Förutbetalda försäkringspremier 0 213

Förutbetalda kostnader 1 089 474

Uppl intäkter 2 825 925

3 567 1 719

Not 19 Avsättningar
Koncernen

 2020-12-31            2019-12-31
Pensioner och liknande förpliktelser

Belopp vid året ingång  4 446           3 240

Årets avsättning 1 385           1 206

5 831           4 446

Uppskjuten skatteskuld
Belopp vid årets ingång 4 619          4 220

Årets avsättningar        0 399

4 619 4 619
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4 619 4 619

Moderbolaget
2020-12-31 2019-12-31

Pensioner och liknande förpliktelser
Belopp vid årets ingång 4 446 3 240

Årets avsättningar 1 385 1 206

5 831 4 446

Uppskjuten skatteskuld
Belopp vid årets ingång 0 103

Årets avsättningar 0 0

Under året återförda belopp 0 -103

0 0

Not 20 Långfristiga skulder
Koncernen

2020-12-31 2019-12-31

Förfaller senare än fem år efter balansdagen
Externa lån vatten och avlopp 350 000 350 000

Anslutningsavgifter vatten och avlopp 22 185 19 769

Investeringsbidrag vatten och avlopp 7 744 348

Externa lån kreditinstitut 92 225 93 088

472 154 463 205

Moderbolaget
2020-12-31 2019-12-31

Förfaller senare än fem år efter balansdagen
Externa lån Vatten och Avlopp 350 000 350 000

Anslutningsavgifter Vatten och Avlopp 22 185 19 769

Investeringsbidrag Vatten och Avlopp 7 744 348

379 929 370 117

Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen

2020-12-31 2019-12-31
Upplupna kostnader avseende personal 3 215 2 356

Upplupna räntekostnader 326 290

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 949 9 452

10 490 12 098

Moderbolaget
2020-12-31 2019-12-31

Upplupna kostnader avseende personal 3 215 2 356

Upplupna räntekostnader 252 245

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 593 8 068

9 060 10 669
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9 060 10 669

Not 22 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Koncernen

2020-12-31 2019-12-31

Avskrivningar 21 733 18 057

Förändring av periodiserade anslutningsavgifter och bidrag 14 870 128

Avsättning pensioner 1 386 1 206

Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar -1 335 0

Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar 222 0

36 876 19 391

Moderbolaget
2020-12-31 2019-12-31

Avskrivningar 13 258 9 634

Förändring av periodiserade anslutningsavgifter och bidrag 14 417 128

Avsättning pensioner 1 386 1 206

Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar -1 326 0

Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar 211 0

27 946 10 968

Not 23 Likvida medel
Koncernen

2020-12-31 2019-12-31

Likvida medel
Tillgodohavanden på koncernkonto 26 828 32 581

26 828 32 581

Likvida medel klassificeras som koncernmellanhavanden i balansräkningen och som likvida medel i

kassaflödesanalysen.

Moderbolaget
2020-12-31 2019-12-31

Likvida medel
Tillgodohavanden på koncernkonto 27 654 32 581

27 654 32 581

Likvida medel klassificeras som koncernmellanhavanden i balansräkningen och som likvida medel i

kassaflödesanalysen.
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Not 24 Resultat från andelar i koncernföretag
Moderbolaget

2020-01-01 2019-01-01
-2020-12-31 -2019-12-31

Erhållna utdelningar 360 360

360 360

Not 25 Skatt på årets resultat
Koncernen

2020-12-31 2019-12-31

Aktuell skatt -126 -102

Uppskjuten skatt 0 -399

-126 -501

Moderbolaget
2020-01-01 2019-01-01

-2020-12-31 -2019-12-31

Aktuell skatt 0 0

Uppskjuten skatt 0 0

Justering avseende tidigare år 0 103

0 103

Not 26 Aktuell och uppskjuten skatt
Koncernen

2020-12-31 2019-12-31

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt -126 -102

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 0 -399

Totalt redovisad skatt -126 -501

Avstämning av effektiv skatt
2020-12-31 2019-12-31

Procent Belopp Belopp
Redovisat resultat före skatt 760 22

Skatt enligt gällande skattesats 21,40 163 5

Ej avdragsgilla kostnader 25 -61

Ej skattepliktiga intäkter 70

Justering avseende skatter för föregående år -61 -515

Redovisad effektiv skatt -16,62 126 -501
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Moderbolaget
2020-01-01 2019-01-01

-2020-12-31 -2019-12-31

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt 0 0

Justering avseende tidigare år 0 103

Totalt redovisad skatt 0 103

Avstämning av effektiv skatt
2020-01-01 2019-01-01

-2020-12-31 -2019-12-31
Procent Belopp Procent Belopp

Redovisat resultat före skatt 538 -1 575

Skatt enligt gällande skattesats 21,40 -115 21,40 337

Ej avdragsgilla kostnader 16 58

Ej skattepliktiga intäkter -70

Justering avseende skatter för föregående

år 99 -222

Redovisad effektiv skatt 0,00 0 6,52 103

Not 27 Specifikation andelar i koncernföretag
Moderbolaget

Namn
Kapital-

andel
Rösträtts-

andel
Antal

andelar
Bokfört

värde
TEMAB Fjärrvärme AB 100 100 2 500 13 800

13 800

Org.nr Säte Eget kapital Resultat
TEMAB Fjärrvärme AB 556249-4723 Tierp 5 308 456

Not 28 Antal aktier och kvotvärde
Moderbolaget

Namn
Antal
aktier

Kvot-
värde

Antal A-Aktier 20 000 1 000

20 000
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Not 29 Disposition av vinst eller förlust
Moderbolaget

2020-12-31

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserad vinst 17 592

årets vinst 538

18 130

disponeras så att

till aktieägare utdelas  360

i ny räkning överföres 17 770

18 130

Not 30 Obeskattade reserver
Moderbolaget

2020-12-31 2019-12-31

Övriga obeskattade reserver 1 545 1 545

1 545 1 545

Not 31 Ställda säkerheter
Koncernen
Det finns inga ställda säkerheter och eventualförpliktelser.

Moderbolaget
Det finns inga ställda säkerheter och eventualförpliktelser.

Not 32 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Koncernen

Vi har särskilt beaktat hur effekterna av COVID-19 pandemin har och kan komma att fortsätta påverka

bolagets framtida utveckling samt eventuella risker som kan påverka den finansiella rapporteringen

framåt. Idagsläget ser vi inte att det ska ha någon negativ påverkan på vår verksamhet i och med att vi

utför samhällsnyttiga tjänster. Vår samlade bedömning just nu är att påverkan på bolaget kommer att vara

minimal och att det inte kommer att påverka våra långsiktiga planer.

I övrigt har inga andra väsentliga händelser skett efter räkenskapsårets slut. 
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Moderbolaget

Vi har särskilt beaktat hur effekterna av COVID-19 pandemin har och kan kan komma att fortsätta

påverka bolagets framtida utveckling samt eventuella risker som kan påverka den finansiella

rapporteringen framåt. Idagsläget ser vi inte att det ska ha någon negativ påverkan på vår verksamhet i

och med att vi utför samhällsnyttiga tjänster. Vår samlade bedömning just nu är att påverkan på bolaget

kommer att vara minimal och att det inte kommer att påverka våra långsiktiga planer.

I övrigt har inga andra väsentliga händelser skett efter räkenskapsårets slut. 
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VD har ordet

Detta år har verkligen varit annorlunda på grund av pandemin även om 
den inte har påverkat bolagets verksamhet så mycket. Vi har haft lite färre 
reparationer och en utökning av lokalvården i kommunens verksamheter. 

Den stora händelsen detta år var ett stort läckage i utomhus bassängen på 
Vendelbadet i Örbyhus vilket gjorde att vi, i samråd med Kultur & Fritid, 
fick stänga bassängen. Bolaget konstaterade att vi inte kunde garantera 
säkerheten på badet och att det inte var ekonomiskt försvar bart att försöka 
reparera badet. Bolaget rekommenderade kommunen att bygga en ny 
utomhusbassäng samt att i nästa etapp bygga ett nytt inomhusbad. Detta 
ledde till att kommunen tog tillbaka förvaltningen av badet och 
sporthallen för att reparera utomhusbassängen under våren 2021.

Vi har fått en beställning på en ny förskola och skola i Kyrkbyn och 
projekteringen är påbörjad. 

Bolaget och Kultur & Fritid har kommit överens om att inte förändra 
skötseln på kommunens fritidsanläggningar. Tydligare gränsdra g nings
listor och avtal kommer att underlätta och tydliggöra skötseln och 
ansvaret.

Brandstationen i Tierp och Söderfors bad och camping såldes av 
kommunen under året till privata aktörer, men detta har inte påverkat vår 
bemanning.

Det goda samarbetet med TEMAB har fortsatt beträffande den yttre 
skötsel men i ett långsammare tempo på grund av pandemin. Vi har hittat 
flera områden som vi kan utveckla samarbetet på och där bägge parter ser 
effektiviseringsvinster eller kostnadsbesparingar. Vi har även ett mycket 
gott samarbete med kommunens verksamheter. 

Utredningar angående fastighetsaffären, det vill säga det beslut som 
Kommunfullmäktige tog 2012 att bolaget ska köpa kommunens 
fastigheter, har genomförts och ytterligare utredningar kommer att 
genomföras under 2021.

Roger Kjetselberg
VD
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Årsredovisning och 
koncernredovisning 
Styrelsen och verkställande direktören för Tierps kommunfastig heter AB 
avger härmed följande årsredovisning och koncernredo visning för verk
samhetsåret 20200101–20201231.

Förvaltningsberättelse
Styrelse 

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter utsedda av Tierps kommun

Pär Oscarsson, ordförande, Älvkarleby fr o m 20201103 
Catarina Deremar, ordförande, Tierp t o m 20201102 
BengtOlov Eriksson, Månkarbo 
Joakim Larsson, Örbyhus 
Stig Lundqvist, Tierp 
Viktoria Söderling, Tierp

Styrelsesuppleanter utsedda av Tierps kommun 

Eva Berglund, Söderfors 
Helen Jaktlund, Björklinge 
Daniel Ringefors, Tierp 
Pia Wårdsäter, Örbyhus 
Jonhas Åker, Lövstabruk

Verkställande direktör

Roger Kjetselberg 

Revisorer
Revisorer valda av bolagsstämman

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB  
Huvudansvarig revisor, Maria Wigenfeldt

Lekmannarevisorer

Karl Gunnar Marklund, Tobo, ordinarie revisor 
Inger Klockerman, Örbyhus, suppleant
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Information om verksamheten
Bolagets övergripande mål  

1. Minska användandet av fossila bränslen för att nå fossilfri verksamhet 
2030. Bolaget ska också minska  energiförbrukningen per kvm med 
2,4 % per år.  
 
Energiförbrukning (kWh/m2)

2020 73,5 (-10,0 %)

2019 81,7 (-0,1 %)

2018 81,8 (-3,2 %)

2017 84,5 (-2,8 %)

2013 86,9

CO2 utsläpp fö uppvärmning (ton)

2020 57,9

2019 93,0

2018 135,9

2017 203,2

2013 383,0

2. Nöjdkundindex (NKI) ska i december 2024 uppgå till 58.  
 
2020 Ingen mätning

2019 48

2018 Ingen mätning

2017 52

2016 55

3. Nedlagt underhåll ska under 20202024 ligga på i snitt 68 kr/m2 och år.  
 
(kr/m2) totalt i resultatet

2020 173 54

2019 192 41

2018 80 35

2017 138 37

2016 114 21
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Verksamhet

Tierps kommunfastigheter AB är ett, av Tierps kommun, helägt 
fastighetsbolag. Bolaget äger 100  % av aktierna i AB Tierpsbyggen. Bolaget 
registrerades 20120820 men startade verksamheten 20130201 då man 
tog över all drift och administration av de flesta av Tierps kommuns 
fastigheter, förutom vatten och reningsverk.

Bolaget hyr för närvarande merparten av fastigheterna från Tierps 
kommun och hyr i sin tur ut dem med drift och underhåll till hyresgäs
terna. Alla investeringar som sker på de hyrda fastigheterna sker i Tierps 
kommunfastigheter AB som förbättringsutgifter i annans fastighet. Det 
innebär att bolaget har ett totalansvar för fastigheterna. Avsikten är att bo
laget över tiden skall förvärva de fastigheter som hyrs idag. Endast mindre 
fastighetsförvärv har hittills skett i enlighet med den förvärvsplan som 
tagits fram. Enligt planen skall de flesta fastigheterna förvärvas 2022.

Bolaget har även förvärvat några strategiska fastigheter från andra än 
kommunen och även uppfört en förskola och en idrottshall, i egen regi.

Bolaget har ingen egen personal utan köper skötsel, administration, 
teknisk förvaltning och lokalvård från dotterbolaget Tierpsbyggen. Utöver 
det anlitas entreprenörer för många andra tjänsterna, som tex hantverks
tjänster och yttre skötsel.

Totalt förvaltar bolaget 119 381 m2 lokalyta (20201231). Lokalerna 
består framförallt av skolor, förskolor, fritidsanläggningar och omsorgs
fastigheter men även av vissa affärslokaler. Merparten av lokalerna hyrs ut 
inom Tierps kommunkoncern.

Fastigheterna finns på 12 av kommunens orter och huvuddelen av lokaler
na finns i Tierp. Fastighetsbestånd se s. 34.

Viktiga händelser
Energiåtgärder 
Bolaget arbetar aktivt för att skapa bättre förutsättningar för kontroll och 
övervakning av fastigheterna. När ett energieffektiviseringsprojekt ge
nomförs är det självklart att komponenterna som installeras är uppkopp
lingsbara, detta för att snabbare kunna agera när avvikelser uppkommer i 
fastigheterna. Bland åtgärderna som utförts under 2020 kan nämnas:

 X Högbergsskolan har fått ny fjärrvärmeväxlare, 3 ventilationsaggregat  
har ersatts med 2 nya.

 X Örbyhusskola har fått ny fjärrvärmeväxlare, 5 ventilationsaggregat 
har ersatts med 2 nya. Värmesystemet har injusterats och ett stort 
förberedande arbete, för att kunna koppla upp installationerna, har 
genomförts.

 X Skolorna i Hållnäs och Vendel har fått nya bergvärmepumpar installerade, 
även de med möjlighet att fjärrövervaka.
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Viktiga åtgärder på fastigheterna 
En betydligt lägre investeringstakt, jämfört med de senaste åren, präg lade 
2020. Även Coronapandemin har förskjutit ett antal mindre projekt framåt 
i tiden. Nedan framgår några projekt och renoverings åtgärder genomförts 
eller pågår.

Stationshuset i Tierp
Renoveringen av Stationshuset, där färger på fasad och originaldetaljer 
återskapats från tidigt 1900tal, färdigställdes under våren 2020. Även ett 
miljöhus byggdes i samma stil som Stationshuset i övrigt. 

Kyrkbyns skola, förskola och idrottshall
I Kyrkbyn pågår en projektering där bolaget undersöker förutsättningarna 
för att bygga om & till skolan för att inrymma årskurserna F6. Förstudien 
omfattar även en nybyggnad av SKR:S konceptförskola för att inrymma 6 
avdelningar. Projekteringen fortlöper under 2021.

Planerat underhåll Tierps kommunfastigheter
PEKHallen Byte av rörbädd,nya betongplattor, mark

isolering m.m.
PEKHallen Byte kylkompressor/köldbärarpump/omb. 

kylinstallation
Örbyhusskola Hus B Byte av taktätskikt 

Högbergsskolan Hus E Byte yttertak på högdel och en lågdel

Möbeln Högdelen Byte av taktätskikt

Högbergsskolan Hus C Installation av ventilerat golv och relining  
av avloppsstam

Bofinksvägen 4 
Vid Bofinksvägen i Tierp bygger Tierpsbyggen ett LSSboende med 6 
lägenheter, gemensamhetsytor och personalutrymmen för kommunens 
räkning. Beräknad färdigställandetid är hösten 2021.

Planerat underhåll Tierpsbyggen 
Tegelbruksgatan Etapp. 1&2 Byte av 34 st garageportar

Bondegatan 15,17,19 Renovering av fasader och byte av  
entrépartier

Kyrkogatan 9 Byte av taktätskikt

Tammsväg 9 Byte av tegeltak 

Backbrovägen 4 Byte av fönster och balkongdörrar
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Hyror
För 2020 skedde en hyreshöjning med 1,6 % för de lokaler som Tierps 
kommun hyr.

Hyrorna för de lokaler som bolaget hyr från Tierps kommun var  
oförändrade och externa hyresavtal regleras som regel med index.

För bostäderna i Tierpsbyggen höjdes hyrorna med 1,99 %  
fr.o.m. 20200101.

Resultatutveckling
Bolagets åttonde verksamhetsår visade ett resultat på 3,4 Mkr (1,8 Mkr).  
I enlighet med de nya redovisningsreglerna K3, som infördes 2014, har 
14,5 Mkr (18,6 Mkr) av underhållskaraktär redovisats som anläggnings
tillgångar. Koncernens samlade resultat blev 0,3 Mkr (6,5 Mkr).

Koncernens negativa resultat har orsakats av moderbolagets underskott  
på 3,4 Mkr. I underskottet finns nedskrivningar på 5,0 Mkr.

Intäkter
Intäkterna består i huvudsak av hyresintäkter och lokalbeståndet var i 
princip fullt uthyrt. 

Intäkterna har påverkats av engångsintäkter på 3,2 Mkr. De avser sålda 
anläggningstillgångar i samband med att kommunen sålt Rörholmsbadet  
i Söderfors och brandstationen i Tierp samt återtagit skötseln av Vendel
badet i egen regi. 

Under året har även tilläggshyror på 7,8 Mkr avseende lokalanpassningar 
förtidslösts av hyresgästen. Då anpassningarna inte antas vara till nytta 
för andra hyresgäster har motsvarande avskrivning skett av dessa investe
ringar, vilket framgår av extra hög avskrivningar 2020.
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Reparationer och underhåll
Reparationskostnaderna uppgick till 4,6 Mkr (4,9 Mkr).

Underhåll motsvarande 6,6 Mkr (5,0 Mkr) har genomförts på fastigheterna. 
Tillsammans med de investeringar, av underhållskaraktär, på 14,5 Mkr  
(18,6 Mkr) som lagts ned 2020, har således underhåll på totalt 21,1 Mkr 
(23,6 Mkr) lagts på fastigheterna, vilket motsvarar 177 (192) kr/m2. 

Reparation och underhåll 2016-2020
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Taxebundna- och uppvärmningskostnader
De taxebundna och uppvärmningskostnaderna minskade med 14 % 
jämfört med 2019.

Den faktiska förbrukningen av värme minskade med 12,3 % och den 
 klimatkorrigerade förbrukningen ökade med 1,7 % jämfört med 2019. 
Detta på grund av att 2020 varit nästan 23 % varmare än ett normalår.

Elförbrukningen minskade med 10 % jämfört med 2019 och vatten
förbrukningen minskade med 38 % jämfört med 2019.

Vattenförbrukningen 2020 har påverkats av att Vendelbadet återfördes 
till kommunen vid halvårsskiftet. Under 2019 fanns dessutom ett större 
vattenläckage vid anläggningen.
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Förbrukning av värme 2016-2020 
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Miljöredovisning 
Tierps kommunfastigheter AB bedriver verksamheter som är tillstånds 
och anmälningspliktiga till Tierps kommun eller Länsstyrelsen i Uppsala 
län.

Tillståndspliktiga verksamheter är: 

X Hantering av brandfarliga varor d.v.s. förvaring och hantering av
klass 1-2 vätskor, gas samt hantering av klass 3 vätskor ovan jord.

X Spridning av bekämpningsmedel.

X Nyinstallation av köldmedieanläggning som innehåller mer än 14 ton
koldioxidekvivalenter köldmedium.

Anmälningspliktiga verksamheter är: 

X Transport av farligt avfall som uppkommit i egen verksamhet.

X Förvaring av klass 3 vätska i mark och ovan jord inom
vattenskyddsområden.

X Köldmedieanläggningar som innehåller mer än 14 ton
koldioxidekvivalenter köldmedium.

X Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

X Energideklarationer

Besiktning av cisterner (oljetankar) sker med regelbundna intervaller 
enligt förordningen om brandfarliga varor samt miljölagstiftningen. 
Besiktningarna säkerställer cisternernas standard för att minimera risken 
för utsläpp och förorening av mark och grundvatten. Vid 2020 års utgång 
fanns 3 stycken cisterner i drift i verksamheten.

Anläggningar med köldmedium förekommer av tre orsaker. 

4. Vid värmeproduktion från omgivning eller tillvaratagande av värme i
frånluften med värmepump. Företaget förvaltar 3 stycken fastigheter med
dessa installationer vid 2020 års utgång.

5. I lokaler som utnyttjas av verksamheter med någon form av kylbehov.
Det kan t.ex. bestå av kylning/frysning av livsmedel/soprum. Denna
konsumtion står för mindre än 5 % av fastighetselen i verksamheten.

6. I anläggningar som genom sin drift skapar en bättre arbetsmiljö med liten
påverkan i form av buller. Det kan t.ex. avse lokaler med behov av air-
condition. Även denna konsumtion är mindre än 5 % av fastighetselen.

Anläggningar med mer än 5 ton koldioxidekvivalenter köldmedium 
genomgår periodisk läcksökning enligt de föreskrifter som finns. En 
kontrollrapport skickas årligen till miljöförvaltningen avseende de köld 
medieanläggningar vilkas totala fyllnadsmängd uppgår till 14 ton koldiox
idekvivalenter eller mer.

I verksamheten finns för närvarande 10 stycken sådana anläggningar, 
fördelade på 6 fastigheter.
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Förväntad utveckling
Det är positivt att det i kommunens flerårsplan framgår att bolaget 
kommer att få en beställning på en ny förskola i Söderfors under 2021 och 
en ny förskola i Skärplinge under 2022. Detta underlättar den lång siktiga 
planeringen av resursbehov m.m. Fokus den närmaste tiden kommer att 
vara på att hantera det eftersatta underhållet samt utredning arna angående 
bolagets eventuella förvärv av kommunens fastigheter.

Förändring i eget kapital i koncern
Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital Totalt kapital

Eget kapital 2019-01-01 53 750 5 483 58 913 118 146

Årets resultat -6 499 -6 499

Eget kapital 2019-12-31 53 750 5 483 52 414 111 647

Eget kapital 2020-01-01 53 750 5 483 52 414 111 647

Årets resultat -334 -334

Eget kapital 2020-12-31 53 750 5 483 52 080 111 313

Förändring i eget kapital i moderbolaget
Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Summa eget kapital

Eget kapital 2019-01-01 53 750 10 950 64 700

Årets resultat 1 770 1 770

Eget kapital 2019-12-31 53 750 12 720 66 470

Eget kapital 2020-01-01 53 750 12 720 66 470

Årets resultat -3 384 -3 384

Eget kapital 2020-12-31 53 750 9 336 63 086

Förslag till vinstdisposition i moderbolaget
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat 12 720 109 kr

Årets resultat -3 383 575 kr

Summa 9 336 534 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen på 9 336 534 kr balanseras i ny räkning.
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Nyckeltal
Nyckeltal för moderbolaget
RESULTATRÄKNING (TKR) 2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning 179 052 167 054 155 279 142 980 136 058

Reparationer -4 604 -4 860 -4 490 -5 643 -5 045

Underhåll -6 644 -5 040 -4 146 -4 368 -2 455

Taxebundna kostnader -13 187 -15 677 -12 932 -13 584 -13 791

Uppvärmning -8 908 -9 910 -10 070 -10 445 -10 273

Övriga externa kostnader -110 608 -108 082 -104 580 -98 127 -98 136

Fastighetsskatt -88 -81 -80 -76 -40

Personalkostnader -165 -156 -116 -142 -105

Avskrivningar -27 616 -17 472 -12 903 -8 545 -6 766

Nedskrivningar -5 000 0 0 0 0

Räntenetto inkl borgensavgift -5 663 -4 801 -2 677 -1 915 -1 688

Obeskattade reserver 0 0 220 0 0

Skatt på årets resultat 47 795 -1 158 -104 -149

Årets resultat -3 384 1 770 2 347 30 -2 390

Bokfört värde på byggn., mark och förb. utg. på annans 
fast tkr

412 342 418 027 324 683 227 260 209 574

Taxeringsvärde för byggnader och mark tkr 8 791 8 110 8 386 8 213 7 696

Likviditet  % 41 15 9 8 11

Räntetäckningsgrad  % 39 120 223 107 -32

Skuldtäckningsgrad  % 119 120 145 122 87

Soliditet  % 10,1 10,8 12,4 15,0 20,7

Belåningsgrad  % 96,3 92,4 86,5 91,9 90,4

Räntabilitet på totalt kapital  % 0,4 0,9 1,1 0,5 -0,2

Räntabilitet på eget kapital  % -5,4 1,5 5,1 0,2 -3,6

Årets snittränta  % 0,77 0,71 0,51 0,60 0,67

Förklaring till nyckeltal

Nyckeltal Förklaring

Likviditet Omsättningstillgångar exkl varulager / Kortfristiga skulder

Räntetäckningsgrad (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) / Finansiella kostnader

Skuldtäckningsgrad (Resultat före avskrivningar + finansiella intäkter) / (Räntekostnader +avskrivningar 
för byggnader och förbättringsutgifter på annans fastighet)

Soliditet Eget kapital / Totalt kapital

Belåningsgrad Långfristiga skulder inkl. kortfristig del / Bokfört värde för Materiella anläggningstillgångar 
exkl inventarier

Räntabilitet på totalt kapital (Resultat efter finansiella poster + räntekostnader + övriga finansiella kostnader) / Totalt 
kapital

Räntabilitet på eget kapital Resultat efter finansiella poster / Eget kapital

Snittränta Årets räntekostnader / Genomsnittlig lånestock under året
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Koncernens resultaträkning för verksamhetsåret 
2020-01-01--2020-12-31

KONCERN

(Belopp redovisas i tkr) NOT 2020 2019

1

Rörelsens intäkter

Hyresintäkter 2, 3 348 428 334 335

Aktiverat arbete för egen räkning 934 1 575

Övriga rörelseintäkter 38 424 387 786 11 269 347 179

Rörelsens kostnader

Reparationer och underhåll 4 -42 143 -41 160

Taxebundna kostnader 5 -29 342 -30 767

Uppvärmning 6 -31 073 -33 052

Övriga externa kostnader 7 -111 956 -114 276

Fastighetskatt 8 -2 464 -2 354

Personalkostnader 9 -60 548 -60 443

Avskrivningar 10 -60 730 -48 368

 Nedskrivningar -26 290 -364 546 0 -330 420

Rörelseresultat 23 240 16 759

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och liknande resultatposter 11 88 79

Räntekostnader och liknande resultatposter 12 -23 550 -23 462 -22 505 -23 426

Resultat efter finansiella poster -222 -5 667

Skatt på årets resultat 13 -112 -832

ÅRETS RESULTAT -334 -6 499
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Koncernens balansräkning per 2020-12-31

KONCERN

(Belopp redovisas i tkr) NOT 2020 2019

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader 14 1 030 602 1 063 361

Mark 15 40 721 34 232

Markanläggning 16 45 661 46 993

Förbättringsutgifter på annans fastighet 17 257 172 249 984

Pågående ny- och ombyggnationer 18 125 571 132 226

Inventarier, verktyg och installationer 19 34 554 1 534 281 36 684 1 563 480

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav 20 40 40 40 40

Summa anläggningstillgångar 1 534 321 1 563 520

Omsättningstillgångar

Varulager 21 1 205 1 205 1 358 1 358

Kortfristiga fordringar

Hyres- och kundfordringar 951 823

Fordringar hos koncernföretag 22 026 0

Övriga fordringar 22 568 9 859

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 7 269 52 814 7 221 17 903

Kassa och bank 6 6 6 6

Summa omsättningstillgångar 54 025 19 267

SUMMA TILLGÅNGAR 1 588 346 1 582 787
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Koncernens balansräkning per 2020-12-31

KONCERN

(Belopp redovisas i tkr) NOT 2020 2019

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 23

Aktiekapital 53 750 53 750

Övrigt tillskjutet kapital 5 483 5 483

Annat eget kapital inklusive årets resultat 52 080 52 414

Summa eget kapital 111 313 111 647

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 24 12 033 12 033 11 921 11 921

Skulder

Långfristiga skulder 25

Skulder till kreditinstitut 30 1 385 000 1 385 000 1 335 414 1 335 414

Kortfristiga skulder

Checkkredit 27 3 250 32 837

Leverantörsskuld 39 895 32 769

Skulder till koncernföretag 8 597 34 264

Aktuella skatteskulder 0 0

Övriga kortfristiga skulder 3 319 3 144

Förskottsbetalda hyror 10 575 9 216

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 14 364 80 000 11 575 123 805

Summa skulder 1 465 000 1 459 219

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 588 346 1 582 787
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Koncernens kassaflödesanalys 2020-12-31
enligt indirekt metod 

KONCERN

(Belopp redovisas i tkr) NOT 2020 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat 23 240 16 759
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 60 730 48 368
Nedskrivningar 26 290 0
Reavinster -2 687 -144
Reaförluster 2 689 3 782

Erlagd ränta -23 550 -22 505
Erhållen ränta 88 79
Inkomstskatt 13 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 86 800 46 339

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Ökning (-)/ minskning (+) varulager 153 -8
Ökning (-)/ minskning (+) fordringar -50 054 -2 251
Ökning (+)/ minskning (-) leverantörsskuld 18 556 -22 636
Ökning (+)/ minskning (-) kortfristiga skulder -47 217 29 666

Kassaflöde från löpande verksamheten 8 238 51 110

Investeringsverksamheten

Investering i byggnader och mark -59 471 -143 725
Investering i inventarier -3 827 -12 201
Investering i markanläggning -1 920 -6 174
Försäljning av fastigheter 5 685 54
Försäljning av inventarier 161 91
Jämkning av moms 1 548

Kassaflöde från investeringsverksamheten -57 824 -161 955

Finansieringsverksamheten

Ökning/minskning långfristiga lån 49 586 105 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 49 586 105 000

Årets kassaflöde 0 -5 845

Likvida medel vid årets början 6 5 851

Likvida medel vid årets slut 6 6
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Moderbolagets resultaträkning för verksamhetsåret 
2020-01-01--2020-12-31

MODERBOLAG

(Belopp redovisas i tkr) NOT 2020 2019

1,2

Rörelsens intäkter

Hyresintäkter 3 172 802 163 644

Övriga rörelseintäkter 6 250 179 052 3 410 167 054

Rörelsens kostnader

Reparationer och underhåll 4 -11 248 -9 900

Taxebundna kostnader 5 -13 187 -15 677

Uppvärmning 6 -8 908 -9 910

Övriga externa kostnader 7 -110 608 -108 082

Fastighetskatt 8 -88 -81

Personalkostnader 9 -165 -156

Avskrivningar 10 -27 616 -17 472

 Nedskrivningar -5 000 -176 820 0 -161 278

Rörelseresultat 2 232 5 776

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och liknande resultatposter 11 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter 12 -5 663 -5 663 -4 801 -4 801

Resultat efter finansiella poster -3 431 975

Skatt på årets resultat 13 47 795

ÅRETS RESULTAT -3 384 1 770 
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Moderbolagets balansräkning per 2020-12-31

MODERBOLAG

(Belopp redovisas i tkr) NOT 2020 2019

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader 14 144 914 157 792

Mark 15 10 284 10 284

Markanläggning 16 15 680 16 860

Förbättringsutgifter på annans fastighet 17 257 144 249 951

Pågående ny- och ombyggnationer 18 101 706 95 171

Inventarier, verktyg och installationer 19 19 737 549 465 21 533 551 591

Finansiella anläggningstillgångar 20

Andelar i koncernföretag 53 700 53 700 53 700 53 700

Summa anläggningstillgångar 603 165 605 291

Omsättningstillgångar

Varulager 21 178 178 176 176

Kortfristiga fordringar

Hyres- och kundfordringar 66 23

Fordringar hos koncernföretag 0 0

Övriga fordringar 17 125 6 140

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 2 053 19 244 1 871 8 034

Kassa och bank 0 0 0 0

Summa omsättningstillgångar 19 422 8 210

SUMMA TILLGÅNGAR 622 587 613 501
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Moderbolagets balansräkning per 2020-12-31

MODERBOLAG

(Belopp redovisas i tkr) NOT 2020 2019

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 23

Bundet eget kapital

Aktiekapital  53 750 53 750 53 750 53 750

Fritt eget kapital    

Balanserat resultat  12 720 10 950

Årets resultat -3 384 9 336 1 770 12 720

Summa eget kapital 63 086 66 470

Avsättningar 24

Uppskjuten skatteskuld 2 569 2 569 2 616 2 616

Skulder

Långfristiga skulder 25

Skulder till kreditinstitut 30 510 000 510 000 490 000 490 000

 

Kortfristiga skulder

Leverantörsskuld 28 837 9 714

Skulder till koncernföretag 26 13 922 42 125

Övriga kortfristiga skulder 19 23

Förskottsbetalda hyror  480 190

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 3 674 46 932 2 363 54 415

Summa skulder 556 932 544 415

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 622 587 613 501
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Moderbolagets kassaflödesanalys 2020-12-31 
enligt indirekt metod

MODERBOLAG

(Belopp redovisas i tkr) NOT 2020 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat 2 232 5 776

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 27 616 17 472

Nedskrivningar 5 000 0

Reavinster -32 0

Reaförluster 878 56

Erlagd ränta -5 663 -4 801

Erhållen ränta 13 0 0

Inkomstskatt 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 30 031 18 503

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Ökning (-)/ minskning (+) varulager -2 17

Ökning (-)/ minskning (+) fordringar -11 209  -2 265  

Ökning (+)/ minskning (-) leverantörsskuld 19 123  -24 578  

Ökning (+)/ minskning (-) kortfristiga skulder -26 606 12 293

Kassaflöde från löpande verksamheten 11 337 3 970

Investeringsverksamheten

Investering i byggnader och mark -34 472 -100 724

Investering i inventarier -1 598 -8 218

Investering i markanläggning 0 -28

Jämkning moms 1 548  0  

Försäljning anläggningstillgångar 3 185

Kassaflöde från investeringsverksamheten -31 337 -108 970

Finansieringsverksamheten

Ökning/minskning långfristiga lån 20 000  105 000  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 20 000 105 000
0 0

Årets kassaflöde 0 0

Likvida medel vid årets början 0 0

Likvida medel vid årets slut 0 0
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Noter
till resultaträkning 2020 samt balansräkning 2020-12-31

(Belopp redovisas i tkr)

NOT

1 REDOVISNINGSPRINCIPER

1:1 Årsredovisningen har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse 
med föregående år.

1:2 Värderingsprinciper

Tillgångar och skulder har, om inget annat anges nedan, värderats till anskaffningsvärden. Varulager har värderats 
till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.

1:3 Fordringar och skulder

Fordringar har individuellt prövats och upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Låneskulder och 
leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde.

1:4 Koncernredovisning

I koncernens noter till balans- och resultaträkning har ingående värden från dotterbolaget
AB Tierpsbyggen använts.

I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50  % av 
rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. 
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretagens egna kapital vid 
förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I 
koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter 
förvärvet. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet. I moderföretagets bokslut redovisas andelar i 
dotterföretag till anskaffningsvärde. Under året förvärvade företag inkluderas i koncernredovisningen med belopp 
avseende tiden efter förvärvet.

1:5 Pågående nyanläggning

Pågående nyanläggning värderas till nedlagda kostnader. Fr o m 2019 ingår ingen ränta i anskaffningsvärdet för 
kapital som lånats för att finansiera pågående projekt.

1:6 Intäkter

Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser.

1:7 Statligt stöd

Statligt stöd för anskaffning av anläggningstillgångar reducerar tillgångens anskaffningsvärde. 
Nettoanskaffningsvärdet utgör grund för avskrivning. Statligt stöd som hänför sig till kostnader intäktsförs i den 
period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera.

1:8 Leasingavtal

Samtliga leasingavtal, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal)
1:9 Derivatinstrument

Koncernen utnyttjar derivatinstrument för att säkra sin exponering för ränterisker. Ränteswapar skyddar mot 
ränteändringar. Eventuella ränteskillnader som skall erhållas eller erläggas på grund av en ränteswap redovisas 
som intäkts- eller kostnadsränta. Bolaget tillämpar säkringsredovisning.
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NOT

1:10 Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet 
ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts 
ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffnings-
värde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till 
anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid 
anskaffningstidpunkten.

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.
I samband med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten väntas ge upphov till framtida kostnader för rivning och 
återställande av platsen. I sådana fall görs en avsättning och anskaffningsvärdet ökas med samma belopp.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig 
rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över 
tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i 
förekommande fall tillgångens restvärde. Koncernens mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. 
Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Förbättringsutgifter på annans fastighet (byggnad) och byggnader 15-100 år

Stomme 100 år

Stomkompletteringar, värme och sanitet, fasad utom trä, fönster och yttertak 50 år

El 40 år

Fasad trä, transport, yttertak papp och köksinredning 30 år

Ventilation och tekniska installationer 25 år

Styr- och övervakning och inre ytskikt och vitvaror 15 år

Förbättringsutgifter på annans fastighet (markanläggning) 2-20 år

Maskiner och inventarier 5-10 år

Markanläggning 20 år

Konst skrivs inte av

1:11 Bolagsuppgifter

Tierps kommunfastigheter AB, 556901-2171 – med säte i Tierp ägs till 100  % av Tierps kommun
Tierps kommunfastigheter AB, 556901-2171 äger till 100  % AB Tierpsbyggen 556088-2325

1:12 Ändrade skattesatser

Skattesatsen i Sverige sänks i två steg från 22  % till 21,4  % för räkenskapsår som inleds efter 31 december 2018 
och till 20,6  % för räkenskapsår som inleds efter 31 december 2020. Som ett resultat av detta har berörda 
redovisade värden för uppskjuten skatt räknats om. Uppskjuten skatt som förväntas återföras fram till 31 
december 2020 har beräknats med användning av den skattesats som kommer att gälla i Sverige under den 
aktuella perioden (21,4  %) och resterande del av den uppskjutna skatten har beräknats med den lägre 
skattesatsen (20,6  %). Beroende på när i tiden koncernen bedömer att återvinning respektive reglering av det 
redovisade värdet kommer att ske, kan de uppskjutna skatterna komma att justeras i efterföljande finansiella 
rapporter.
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MODERBOLAG

NOT 2020 2019

2 Inköp och försäljning 
mellan koncernföretag

Andel av räkenskapsårets försäljningar 1 % 1 %

Andel av räkenskapsårets inköp 24 % 23 %

KONCERN MODERBOLAG

NOT 2020 2019 2020 2019

3 Hyresintäkter

Bostäder
Hyresintäkt brutto 134 052 128 444 0 0
Outhyrt -2 309 -2 139 0 0
Rabatter -544 -532 0 0
Nettohyra bostäder 131 199 125 773 0 0

Lokaler
Hyresintäkt brutto 222 635 211 963 177 139 168 358
Outhyrt -2 608 -162 0 0
Hyresrabatt -4 493 -4 868 -4 383 -4 751
Nettohyra lokaler 215 534 206 933 172 756 163 607

Garage och P-platser
Hyresintäkt brutto 2 386 2 327 46 37
Outhyrt -691 -698 0 0
Nettohyra garage och p-platser 1 695 1 629 46 37

Summa hyresintäkter netto 348 428 334 335 172 802 163 644

4 Reparationer och Underhåll
Reparationer 13 218 15 678 4 604 4 860
Planerat underhåll 28 925 25 482 6 644 5 040
Summa 42 143 41 160 11 248 9 900

5 Taxebundna kostnader
Vatten 9 771 9 211 1 758 2 186

 El 14 235 16 851 10 322 12 419
Sophantering 5 336 4 705 1 107 1 072
Summa 29 342 30 767 13 187 15 677

6 Uppvärmning
Olja 309 827 117 323
Fjärrvärme 28 444 29 136 8 791 9 587
Eluppvärmning 2 320 3 089 0 0
Summa 31 073 33 052 8 908 9 910
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KONCERN MODERBOLAG

NOT 2020 2019 2020 2019

7 Övriga externa kostnader

7:1 Ersättning till revisorerna
Revisionsuppdraget 256 255 129 110
Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget

0 130 0 68

Övriga tjänster 28 30 8 9

7.2 Övriga externa kostnader

Operationella leasingavtal

Framtida minimileaseavgifter som ska 
erläggas avseende 
icke uppsägningsbara leasingavtal som:

Förfaller inom ett år 4 805 5 039 4 655 4 188
Förfaller senare än ett men inom 5 år 110 957 169 392 107 109 167 457
Förfaller senare än fem år 0 0 0 0
Under perioden kostnadsförda 
leasingavgifter 62 317 63 165 59 070 60 119

varav maskiner och inventarier 1 840 1 717 606 501

Framtida minimileaseavgifter som ska  
erhållas avseende 
icke uppsägningsbara leasingavtal som:

Förfaller inom ett år 41 443 48 004 3 562 12 309
Förfaller senare än ett men inom 5 år 270 042 337 539 200 413 263 977
Förfaller senare än fem år 517 132 569 920 517 132 489 366
Under perioden intäktsförda 
leasingavgifter 349 350 335 337 172 802 163 644

De framtida minimileasavgifter som skall erläggas avser i huvudsak lokalhyror.
De framtida minimileasavgifter som skall erhållas avser i huvudsak hyror för 
bostäder och lokaler.
Storleken på de framtida leasingavgifterna baseras på nominella värden och 
kvarvarande avtalstid.

Avtalstiden för bostäder är 3 mån, i enlighet med hyreslagen. För lokaler varierar 
avtalstiden mellan 3 mån och 25 år. Avtalstiden för maskiner och inventarier är 
mellan 2-4 år.

8 Fastighetsskatt

Fastighetskatt lokaler 526 408 88 81
Fastighetskatt bostäder 1 938 1 946 0 0
Summa 2 464 2 354 88 81
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KONCERN MODERBOLAG

NOT 2020 2019 2020 2019

9 Personal

9:1 Medeltalet anställda

Antal anställda 109 107 0 0
 - varav kvinnor 57 55 0 0
Könsfördelning bland ledande 
befattningshavare

Styrelseledamöter 5 5 5 5
- varav kvinnor 40 % 40 % 40 % 40 %

VD och andra ledande befattningshavare 7 8 7 8
- varav kvinnor 29 % 38 % 29 % 38 %

9:2 Personalkostnader

Löner och andra ersättningar
Styrelse och VD 1 392 1 367 126 118

 Övriga anställda 41 307 40 275 0 0

Sociala kostnader
Sociala kostnader - exkl. pensionskostnader 13 407 13 800 34 33
Pensionskostnader VD/Styrelse 358 397 0 0
Pensionskostnader övrig personal 3 074 3 047 0 0

Övriga personalkostnader
Kostnadsersättningar 37 38 5 5
Utbildning etc 973 1 519 0 0
Summa 60 548 60 443 165 156

10 Avskrivningar

Byggnader 40 758 31 465 12 049 4 718
Maskiner och inventarier 5 440 4 362 2 945 1 972
Markanläggningar 3 012 2 732 1 107 978
Förbättringsutgifter på annans fastighet 11 520 9 809 11 515 9 804
Summa 60 730 48 368 27 616 17 472

11 Ränteintäkter och liknande resultatposter

Övriga finansiella intäkter 88 79 0 0
Summa 88 79 0 0
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KONCERN MODERBOLAG

NOT 2020 2019 2020 2019

12 Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntor till kreditinstitut 19 044 18 433 3 991 3 325
 Övriga finansiella kostnader 4 506 4 072 1 672 1 476

Summa 23 550 22 505 5 663 4 801

13 Skatt på årets resultat

Aktuell skatt 0 0 0 0
Uppskjuten skatt -112 -880 47 795
Skatt på årets resultat -112 -880 47 795

Redovisat resultat före skatt -222 -5 667 -3 431 975

Skatt beräknad enligt gällande  
skattesats (21,4  %) 48 1 391 734 -209
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -33 -4 841 0 -1 034
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 36 37 0 0
Skatteeffekt av tidigare ej redovisad  
uppskjuten skatt

-163 2 408 -687 1 977

Skatteeffekt av ändrad skattesats 0 126 0 61
Redovisad skattekostnad -112 -880 47 795

14 Byggnader

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 1 448 273 1 375 611 171 802 170 803
Årets investeringar 36 643 78 960 5 921 999
Jämkning moms -1 398 0 -1 398 0
Sålda/utrangerade byggnader -3 437 -6 298 -578 0
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 1 480 081 1 448 273 175 747 171 802

Ingående ackumulerade avskrivningar -388 037 -359 143 -14 010 -9 292
Årets avskrivningar enligt plan -40 759 -31 465 -12 050 -4 718
Sålda/utrangerade byggnader 2 482 2 571 227 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -426 314 -388 037 -25 833 -14 010

Ingående ackumulerade uppskrivningar 138 500 138 500 0 0
Utgående ackumulerade uppskrivningar 138 500 138 500 0 0

Ingående ackumulerade nedskrivningar -135 375 -135 375 0 0
Årets nedskrivning -26 290 0 -5 000 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar -161 665 -135 375 0 0

Bokfört värde 1 030 602 1 063 361 144 914 157 792
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15 Mark

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 34 175 31 509 10 284 7 616

Årets investeringar 6 500 2 668 0 2 668
Såld mark -11 -2 0 0
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 40 664 34 175 10 284 10 284

Ingående ackumulerade uppskrivningar 3 500 3 500 0 0
Utgående ackumulerade uppskrivningar 3 500 3 500 0 0

Ingående ackumulerade nedskrivningar -3 443 -3 443 0 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar -3 443 -3 443 0 0

Bokfört värde 40 721 34 232 10 284 10 284

Bokfört värde på byggnader och mark
för samtliga fastigheter 1 071 323 1 097 593 155 198 168 076

varav fastigheter utan åsatt taxeringsvärde 
-typ vårdbyggnader 300 422 337 542 141 563 156 656

Taxeringsvärde för byggnader och mark 796 530 784 298 8 791 8 110

Bedömt marknadsvärde på fastigheterna 1 962 000 1 936 000 194 000 236 000

Bedömt marknadsvärde på fastigheterna 2020-12-31
Fastigheterna i dotterbolaget har värderats internt. Till stöd vid värderingen har 
Datschas information- och analysverktyg för värdering av kommersiella 
fastigheter använts. Fastigheternas värde har bedömts med hjälp av en 
kassaflödesmodell.

16 Markanläggning

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 56 753 50 579 19 482 19 454
Nyanskaffning under året 1 920 6 174 0 28
Sålda/utrangerade markanläggningar -415 0 -59 0
Jämkning moms -30 0 -30 0

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 58 228 56 753 19 393 19 482

Ingående ackumulerade avskrivningar -9 760 -7 032 -2 622 -1 648
Årets avskrivningar enligt plan -3 012 -2 728 -1 107 -974
Sålda/utrangerade markanläggningar 205 0 16 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -12 567 -9 760 -3 713 -2 622

Bokfört värde 45 661 46 993 15 680 16 860
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KONCERN MODERBOLAG

NOT 2020 2019 2020 2019

17 Förbättringsutgifter på annans fastighet

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 276 709 172 514 276 614 172 420
Nyanskaffning under året 22 016 104 259 22 016 104 259
Sålda/utrangerade tillgångar -3 929 -65 -3 929 -65
Omklassificeringar 0 0 0 0
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 294 796 276 708 294 701 276 614

Ingående ackumulerade avskrivningar -26 726 -16 921 -26 663 -16 864
Årets avskrivningar enligt plan -11 519 -9 812 -11 515 -9 808
Sålda/utrangerade tillgångar 621 9 621 9
Omklassificering 0 0 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -37 624 -26 724 -37 557 -26 663

Bokfört värde 257 172 249 984 257 144 249 951

18 Pågående ny- och ombyggnationer

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 132 226 174 387 95 171 102 373
Årets investeringar och avslutade projekt -5 688 -42 161 -6 535 -7 202
Förjävesprojektering -967 0 0 0
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 125 571 132 226 101 706 95 171

19 Inventarier, verktyg och installationer

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 68 407 66 451 29 218 21 043
Årets investering 3 827 12 201 1 598 8 218
Sålda/utrangerade inventarier -1 821 -10 245 -492 -43
Jämkning moms -120 0 -120 0
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 70 293 68 407 30 204 29 218

Ingående ackumulerade avskrivningar -5 440 -37 607 -2 945 -5 756
Årets avskrivningar enligt plan 1 424 -4 362 163 -1 972
Sålda/utrangerade inventarier -35 739 -10 246 -10 467 43
Utgående ackumulerade avskrivningar -31 723 -31 723 -7 685 -7 685

Bokfört värde 34 554 36 684 19 737 21 533

20 Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav
Husbyggnadsvaror HBV förening 40 40 0 0

Andelar i koncernföretag
Aktier i dotterbolag AB Tierpsbyggen, 
556088-2325

0 0 53 700 53 700

med säte i Tierp, ägd andel 100  %.  
53 750 aktier á 1 000 kr. 
2020-12-31 uppgick EK till 101 927 tkr och 
årets resultat var 3 050 tkr.
Summa 40 40 53 700 53 700
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21 Varulager

Bränslelager 350 616 178 176
Vitvaror, byggmaterial, förnödenheter m m 855 742 0 0
Summa varulager 1 205 1 358 178 176

22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Modulhyra 1 481 1 452 1 481 1 452
Försäkringar 4 203 3 831 0 0
Kabel TV 212 212 0 0
Övriga interima fordringar 1 373 1 726 572 419
Summa 7 269 7 221 2 053 1 871

23 Eget kapital
Aktiekapital 53 750 aktier. Tierps kommun 
äger samtliga aktier i bolaget.

24 Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 12 033 11 921 2 569 2 616

Byggnader och förbättringsutgifter i annans 
fastighet

32 457 30 847 12 003 9 486

Skattemässigt underskott -21 717 -20 562 -10 719 -8 770
Uppskjuten skatt på pågående projekt 2 275 2 790 1 285 1 900
Balanslåneposter -982 -1 154 0 0

Skatt på årets resultat avser uppskjuten skatt -112 -880 47 795

25 Långfristiga skulder

Långfristiga skulder till kreditinstitut 1 385 000 1 335 414 510 000 490 000

Redovisning av förfallotider för långfristiga 
skulder till kreditinstitut

Skulder som förfaller inom 1 år efter 
balansdagen

190 000 265 000 50 000 95 000

Skulder som förfaller mellan 1 och 5 år efter 
balansdagen

1 100 000 910 414 415 000 295 000

Skulder som förfaller senare än 5 år efter 
balansdagen

95 000 160 000 45 000 100 000

26 Skulder till koncernföretag

Skulder till koncernföretag innehåller en checkkredit som utgör en underkredit till Tierps kommuns checkkredit

Checkkredit
Checkkredit limit 60 000 60 000
Ej utnyttjad kredit -56 750 -27 163
Utnyttjad kredit 3 250 32 837
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27 Checkkredit

Checkkrediten utgör en underkredit till Tierps kommuns checkkredit

Checkkredit
Checkkredit limit 120 000 120 000
Ej utnyttjad kredit -116 750 -70 555
Utnyttjad kredit 3 250 49 445

28 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna semester- och löneersättningar 3 629 2 971 0 0
Upplupna sociala avgifter 1 805 1 852 16 20
Upplupna kostnadsräntor 2 058 2 188 461 494
Upplupna sociala avgifter för semester-  
och löneskuld

1 488 1 220 0 0

Övriga upplupna kostnader 5 384 3 344 3 197 1 849
Summa 14 364 11 575 3 674 2 363

29 Eventualförpliktelser
Garantiförbindelse Fastigo 826 781 0 0

30 Derivat 2020-12-31
Koncernen innehar 25 ränteswapar i syfte att räntesäkra lån med korta räntebindningstider. Koncernen tillämpar 
säkringsredovisning. Koncernen betalar en fast ränta och erhåller en rörlig ränta för samtliga swapar. Dotterbolaget har 
utöver dessa 1 st swap på totalt 50 Mkr som startar 2021-10-13. (ingår ej nedan)

Derivatinstrument Slutdag

Ränteswap (erhåller fast ränta) 2020 0 40 000 0 0
Ränteswap (betalar fast ränta) 2021 150 000 150 000 60 000 60 000
Ränteswap (betalar fast ränta) 2022 200 000 200 000 50 000 50 000
Ränteswap (betalar fast ränta) 2023 160 000 160 000 50 000 50 000
Ränteswap (betalar fast ränta) 2024   60 000 60 000 20 000 20 000
Ränteswap (betalar fast ränta) 2025 50 000 50 000 0 0
Ränteswap (betalar fast ränta) 2026 100 000 100 000 50 000 50 000
Ränteswap (betalar fast ränta) 2027 130 000 50 000 50 000 50 000
Ränteswap (betalar fast ränta) 2028 95 000 35 000 60 000 0
Ränteswap (betalar fast ränta) 2029 45 000 45 000 45 000 45 000
Ränteswap (betalar fast ränta) 2030 0 0

990 000 890 000 385 000 325 000

Ränteswaparnas värde 2020-12-31 -30 050 -32 082 -5 739 -2 288
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Tierp den 25 mars 2021

Pär Oscarsson     BengtOlov Eriksson   Joakim Larsson 
Ordförande

Stig Lundqvist     Viktoria Söderling   Roger Kjetselberg
           Verkställande direktör 

Vår revisionsberättelse har avgivits den 2021 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Maria Wigenfeldt    Malin Åkesson 
Auktoriserad revisor    Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor

Underskrifter

NOT

31 Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Balanserat resultat 12 720 109 kr
Årets resultat -3 383 575 kr
Summa 9 336 534 kr

Styrelse föreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överförs 9 336 534 kr
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Årsredovisning 2020

34 Org. nr 556901-2171 Tierps kommunfastigheter AB

Fastighetsförteckning

Benämning Ort Fastighetsbeteckning Total lokalyta Total 
bostadsyta

Aspenskolan Tierp Tierp 127:1 8 057,0

Högbergsskolan Tierp Tierp 11:2, 4:68 19 808,0

Centralskolan Tierp Tierp 84:11 5 210,0

Humlegården Tierp Tierp 89:8 720,0

Industrihuset Tierp Tierp 58:1 10 008,0

Vegavallen Tierp Tierp 2:67 5 318,0

Aspenbadet Tierp Tierp 134:1 1 851,0

Sjukarby ridanläggning Tierp Vallskoga 1:120 2 535,0

Vallskoga förskola Tierp Tierp 2:74 779,0

Möbeln Tierp Tierp 75:1 6 106,0

Kommunhuset Tierp Tierp 140:1 3 308,0

Brandstation Tierp Tierp Tierp 61:1 2 687,0

Kommunhuset Tierp Tierp 140:1 3 308,0

Kyrkskolan/förskola Tierps kyrkby Tierps Kyrkby 2:1 3 228,0

Tallbacksskolan/förskola Månkarbo Yttrö 55:1 1 730,0

Mehede skola/förskola Mehedeby Mehedeby 3:43 1 406,0

Örbyhus skola/förskola Örbyhus Libbarbo 3:1 7 287,0

Vendels skola/förskola Vendel Hovgårdsberg 1:16 1 645,0

Tobo skola/förskola Tobo Pesarby 2:60 868,7

Fyrklövern Örbyhus Libbarbo 8:3 1 050,0

Örbyhus Sporthall Örbyhus Libbarbo 1:179 1 552,0

Bruksskolan/förskola Söderfors Jörsön 1:310 4 101,0

Solgläntan Söderfors Jörsön 1:32 1 373,0

B-huset Söderfors Söderfors Jörsön 1:310 385,0 120,0

Bruksvallen Söderfors Jörsön 9:2 507,0

Brandstation Söderfors Söderfors Jörsön 9:1 965,0

Slagghus Söderfors Jörsön 9:1 206,0

Björkängsskolan Karlholm Nöttö 50:46 3 377,0

Gullvivan Karlholm Nöttö 50:47 933,0

Ol-Andersskolan Skärplinge Skärplinge 1:77 4 440,0

Linnean 1 & 2 Skärplinge Skärplinge 1:80 420,0

PEK-hallen Skärplinge Skärplinge 1:76 3 300,0

Hållnäs skola/förskola Hållnäs Hållnäs 1:6 2 092,0

Brandstation Hjälmunge Hållnäs Hjälmunge 1:41 98,0

Gula Villan Tierp Tierp 75:1 244,0

Stationshus Tierp Tierp 1:1 447,5
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Årsredovisning 2020

Org. nr 556901-2171 Tierps kommunfastigheter AB

Benämning Ort Fastighetsbeteckning Total lokalyta Total 
bostadsyta

Garage S-fors Söderfors Söderfors Bruk 1:67 168,0

Garage Karlholm Karlholm Karlholm 1:48 120,0

Friluftsgård (kollot) Hållnäs Göksnåret 7:228 625,0

Masugn Tobo Tobo 1:8 10,0

Greven Tierp Tierp 75:7 1 129,0

Centralgatan 3 Tierp Tierp 33:2 674,5

Ängsvägen 17 Örbyhus Libbarbo 8:24 511,5

Smedjan Karlholm Karlholm 1:48 1 199,0

Grekiska Templet Söderfors Jörsön 9:1 250,0

Bäggeby Tierp Tierp 4:402 1 449,8

Kvarnen Skärplinge Skärplinge Skärplinge 1:74 127,0

Centralhallen Tierp Tierp 84:12 1 871,0

Kvarnbackens förskola Tierp Tierp 4:114 1 572,5

Missionskyrkan Månkarbo Yttrö 5:20 520,00

Crosshallen Tierp Tierp 1:1 3 195,0

Brädgårdsvägen Tierp Tierp 100:11 251,00

   119 260,6 120,0
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Tierps Kommunfastigheter AB, org.nr 556901-2171 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Tierps Kommunfastigheter AB för år 2019. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 
december 2019 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget 
och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på 
sidorna 4 samt 35-36. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget 
uttalande med bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information 
som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt 
bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar 
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för 
bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen och koncernredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på 
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Tierps Kommunfastigheter AB för år 2019 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till 
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som 
bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens 
egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat 
att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är 
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande 
om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, 
eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Uppsala den 8 april 2020 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Maria Wigenfeldt  Malin Åkesson 
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor 
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Till årsstämman i Tierps kommunfastigheter AB

Granskningsrapport för år 2019

Vi har granskat Tierps kommunfastigheter AB:s (org.nr 556901-2171) verksamhet för år 
2019.

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och kontroll och  
pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal 
verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Vår granskning har utgått från de 
direktiv bolagets ägare fattat samt att verksamheten håller sig inom de ramar 
bolagsordningen anger. Samordning har skett mellan oss som lekmannarevisorer och de 
auktoriserade revisorerna från PwC. 

Vi har löpande följt styrelsens arbete och under året haft två möten med verkställande 
direktör och styrelsens ordförande. Vi var den 17 oktober närvarande vid seminariet 
rörande omstruktureringen av kommunens fastighetsbestånd. Vi har även tagit del av den 
auktoriserade revisorns avrapportering avseende räkenskapsår 2019.

Granskningen visar att bolaget arbetar enligt de direktiv som är uppställda i 
kommunfullmäktige. Ägarstyrningen fungerar väl.  

Vi anser att vår granskning ger oss en rimlig grund för våra uttalanden nedan. 

Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt sätt samt att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig. Vi finner därför inte anledning till anmärkning mot 
styrelsens ledamöter eller verkställande direktören.

Tierp 2020-05-07

Karl Gunnar Marklund Inger Klockerman

Lekmannarevisor Lekmannarevisorssuppleant
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TIERPS KOMMUNFASTIGHETER AB 
Box 2, 815 21 Tierp

Besöksadress
Centralgatan 17, 815 38 TIERP

Tel: 0293-130 25

E-post: info@tierpskommunfastigheter.se

www.tierpsbyggen.se

715



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges presidium 
2020-09-14 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 

§ 1

Reglemente för revisorerna i Tierps kommun 

Beslut  
Fullmäktiges presidium föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 

att fastställa Reglemente för revisorerna i enlighet med föreliggande förslag, 
samt 

att Reglemente för Tierps kommuns revisorer fastställt av 
kommunfullmäktige §54/2006 därmed upphör att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige gav, § 14/2020, presidiet i uppdrag att revidera 
revisorernas reglemente efter en skrivelse från revisorerna om att 
reglementet behöver revideras och anpassas. 

I skrivelsen önskar revisionen även att reglementet Ersättningar till Tierps 
kommuns förtroendevalda ERS 2018 ska revideras. Detta önskemål kommer 
att beaktas vid nästa revidering av ersättningsreglementet. 

Vid revideringen av revisorsreglementet har vi utgått från Sveriges 
Kommuners och Regioners ”PM Underlag till Revisionsreglemente”, från 
2018-05-03, där gällande lagstiftning och i övrigt förekommande nya 
förutsättningar finns beaktade. 

Kommunens revisorer och kommunfullmäktiges presidium har medverkat i 
revideringen av reglementet. 

Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges presidium 
2020-09-14 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 

Beslutsunderlag 
 Handläggares tjänsteutlåtande
 Reglemente för revisorerna
 Kommunfullmäktiges beslut §14/2020 Revidering av Reglemente

för Tierps kommuns revisorer
 Nu gällande Reglemente för Tierps kommuns revisorer (version: 18

april 2006):
(https://www.tierp.se/download/18.d45058c15c1587bc39bee51/1496
828364325/Revisorernas%20reglemente.pdf )

Beslutet skickas till 
 Ordförande kommunfullmäktige
 Chef Kvalitet och strategisk utveckling
 Kommunens revisorer
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande  
Datum Diarienummer

2021-02-23 KS 2021/254

Reglemente för revisorerna i Tierps kommun 

Förslag till beslut 
Fullmäktiges presidium föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 

att fastställa Reglemente för revisorerna i enlighet med föreliggande 
förslag, samt 

att Reglemente för Tierps kommuns revisorer fastställt av 
kommunfullmäktige §54/2006 därmed upphör att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige gav, § 14/2020, presidiet i uppdrag att revidera 
revisorernas reglemente efter en skrivelse från revisorerna om att 
reglementet behöver revideras och anpassas. 

I skrivelsen önskar revisionen även att reglementet Ersättningar till Tierps 
kommuns förtroendevalda ERS 2018 ska revideras. Detta önskemål 
kommer att beaktas vid nästa revidering av ersättningsreglementet. 

Vid revideringen av revisorsreglementet har vi utgått från Sveriges 
Kommuners och Regioners ”PM Underlag till Revisionsreglemente”, från 
2018-05-03, där gällande lagstiftning och i övrigt förekommande nya 
förutsättningar finns beaktade. 

Kommunens revisorer och kommunfullmäktiges presidium har medverkat i 
revideringen av reglementet. 

Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
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Beslutsunderlag 
 Handläggares tjänsteutlåtande
 Reglemente för revisorerna
 Kommunfullmäktiges beslut §14/2020 Revidering av Reglemente

för Tierps kommuns revisorer
 Nu gällande Reglemente för Tierps kommuns revisorer (version: 18

april 2006):
(https://www.tierp.se/download/18.d45058c15c1587bc39bee51/149
6828364325/Revisorernas%20reglemente.pdf )

Beslutet skickas till 
 Ordförande kommunfullmäktige
 Chef Kvalitet och strategisk utveckling
 Kommunens revisorer

I tjänsten 

Ulf Hardenborg  
Utredare/Utvecklare 
Kvalitet och strategisk utveckling 

Kristina Sennblad 
Enhetschef 
Kvalitet och strategisk utveckling
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Revisorernas uppdrag och formella reglering 

Roll och uppdrag 
1 §  De förtroendevalda revisorerna (i bolagen benämnda lekmannarevisorerna) 

är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för 
granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, 
nämnder, fullmäktigeberedningar, bolag och stiftelser. 
Att vara revisor och lekmannarevisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är 
att med oberoende, saklighet och integritet främja, granska och bedöma 
verksamheten. 

Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och 
kontrollen av all verksamhet som kommunen ansvarar för. Den har därmed 
en viktig funktion i det lokala självstyret. 
Revisionen kan skänka legitimitet och förtroende åt verksamheten, men 
också vara förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina insatser 
kan revisionen också generera bidrag till förbättring och utveckling. 

Den övergripande revisionsuppgiften i kommunen är att granska om 
verksamheten följer fullmäktiges beslut och om verksamheten uppnår de 
politiska målen inom givna ekonomiska ramar. En väsentlig del är att främja 
arbetet med styrning och kontroll av verksamheten. 

Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till fullmäktige. I 
revisionsberättelsen redogör revisorerna för resultatet av sin granskning och 
lämnar ett särskilt utlåtande om de tillstyrker att ansvarsfrihet ska beviljas 
eller nekas. Revisorerna kan också rikta anmärkningar i sin 
revisionsberättelse. På motsvarande sätt rapporterar lekmannarevisorer och 
revisorer i bolag och stiftelse – med granskningsrapporter och 
revisionsberättelser. 

Formell reglering  
2 §  För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta 

reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Den 
kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 12. 
Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10. Regler för 
revision finns också i lagstiftning för andra företagsformer, t.ex. 
stiftelselagen.  

God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda 
principer, förhållningssätt och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna 
när kommunal revision utförs. God revisionssed i kommunal verksamhet 
utgår från den kommunala sektorns förhållanden. Revisionsarbetet i 
kommunen ska bedrivas med utgångspunkt från den goda sed som senast är 
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uttolkat och uttryckt i skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet”1 
från Sveriges Kommuner och Regioner. 

När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga 
delar också regelverket för beslutsfattande m.m. i kommunallagen och 
kommunens nämndreglemente. 

Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som allmänt gäller i 
offentlig verksamhet – tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och 
sekretesslagen, förvaltningslagen, dataskyddsförordningen, lagen om 
offentlig upphandling m.fl. Revisorerna ska även följa 
kommunövergripande riktlinjer från fullmäktige. 

Revisorerna granskar verksamhet som i sin tur regleras av 
speciallagstiftning. Revisorerna behöver därför även vara orienterade inom 
denna lagstiftning för att ha insikt om hur de styr och påverkar de organ som 
revisorerna granskar. 

Revisorernas antal och organisation 

Antal revisorer 
3 § Efter allmänna val utses av fullmäktige fem revisorer för en mandatperiod.  

Om en revisor avgår eller uppdraget på annat sätt upphör under 
mandatperioden förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt. 

Organisation 
4 § Varje revisor är självständig. Enligt god redovisningssed samverkar 

revisorerna med hela granskningsarbetet i en samlad revision. 

Lekmannarevisorer/revisorer i kommunens bolag och stiftelser 
5 §  Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och 

suppleanter till kommunens aktiebolag och revisorer med suppleanter i 
kommunala stiftelser i det antal som fastställs för varje enskilt bolag och 
stiftelse. 

Ordförande 
6 §  Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en ordförande och 

en vice ordförande. Ordförande är sammankallande och leder gemensamma 
sammankomster och sammanträden.  

Ordförande ska hämtas ut minoritetens partier i fullmäktige. 

 
1 Källa: SKL (2018). God revisionssed i kommunal verksamhet 2018. Stockholm: Sveriges 
Kommuner och Landsting (numera Sveriges Kommuner och Regioner). 

724



6 

Uppdragstid 
7 §  Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört 

när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av 
det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året 
i mandatperioden inleds därför med dubbla revisionsgrupper. 

Tillkommande uppdrag 
8 §  Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till 

kommunen lämnade donationsstiftelser. 

Revisorernas sakkunniga biträden 

Sakkunniga biträden 
9 §  Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga2 till sin 

granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt 
god revisionssed.  

Revisorerna och lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling av 
sakkunniga. Vid upphandling tillämpas kommunens riktlinjer för 
upphandling.  

Sakkunnigas rätt till upplysningar 
10 §  Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om 

revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder 
revisorerna och lekmannarevisorerna. 

Revisorernas ekonomi och förvaltning 

Revisorernas budget 
11 §  Revisorerna gör framställning om budget till kommunfullmäktiges 

presidium i den ordning som presidiet bestämmer. Under det första året i 
mandatperioden, då revisorerna arbetar med dubbla grupper revisorer är 
kostnaderna för revisorerna högre, vilket innebär att budgeten måste utökas 
särskilt för det året. 

Fullmäktiges presidium upprättar förslag till budget för revisorerna, 
lekmannarevisorerna och av fullmäktige utsedda revisorer i fonder och 
stiftelser. 

 
2 Sakkunnig används för yrkesrevisor eller annan specialist som biträder förtroendevalda 
revisorer/lekmannarevisorer, dvs. arbetar på deras uppdrag. Källa: SKL (2018). God revisionssed i 
kommunal verksamhet 2018. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting (numera Sveriges 
Kommuner och Regioner). 
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Fullmäktige beslutar om budget för revisorerna. Budgeten ska utgöra en 
särskild budgetpost, skild från kommunstyrelsens budget. 

Lekmannarevisorernas budget 
12 § Fullmäktige beslutar om budget för lekmannarevisionen och av fullmäktige 

utsedda revisorer i stiftelser. Särskilda revisionsinsatser bekostas av berörda 
bolag. 

Revisorernas förvaltningsbeslut 
13 §  För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder 

revisorerna enligt de regler som gäller för en kommunal nämnd. 

Granskning av revisorernas ekonomi och förvaltning 
14 §  Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av fullmäktiges 

presidium. Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för 
denna granskning. 

Revisorernas arbetsformer 

Revisorernas sammankomster och sammanträden 
15 §  Ordförande kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och 

till sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Kallelsen anger 
tid och plats för mötet, den kan ske skriftligt eller elektroniskt. Revisorerna 
får även kalla sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i 
fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster. 

Revisorer får om särskilda skäl föreligger delta i sammankomst eller 
sammanträde på distans. Revisor som önskar delta på distans anmäler detta 
till ordförande som avgör om så är möjligt. Deltagande på distans kan endast 
ske om det finns ljud- och bildöverföring i realtid på ett sådant sätt att alla 
närvarande kan se och höra varandra på lika villkor. 

Minnesanteckningar 
16 §  Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i 

granskningsarbetet. Ordförande ansvarar för att anteckningar upprättas. 

Protokoll 
17 §  De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i 

protokoll. Ordförande ansvarar för att protokoll upprättas.  

Protokollet justeras av ordförande och vice ordförande. Revisorerna kan 
besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt innan den justeras. 
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Skrivelse från revisorerna 
18 §  Varje revisor är självständig i sitt granskningsuppdrag och kan själv 

bestämma om skrivelser med anledning av granskningsarbetet. En skrivelse 
(eller motsvarande) i samtliga revisorernas namn i granskningsarbetet 
fordrar att alla revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas 
av ordförande och vice ordförande. 

Revisorerna och fullmäktige 

Revisorerna och fullmäktiges presidium 
19 §  Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, 

minst två gånger per år. 

Revisorerna och fullmäktige 
20 §  Revisorerna har en stående punkt på fullmäktiges sammanträden vid vilken 

revisorerna kan informera om revisionens arbete och resultat. I ärenden som 
avser och berör revision har revisionen rätt att yttra sig till och i fullmäktige. 

Revisorernas initiativrätt och rapportering 
21 §  Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige med anledning av sin 

granskning och om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs. 
Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till 
behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett. 

Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser med anledning av 
sin granskning, när de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar 
för att sådana ärenden tas upp till behandling så snart som möjligt.  

Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit 
misstanke om brott av förmögenhetsrättslig karaktär eller att allmän 
förvaltningsdomstols avgörande har åsidosatts. Om berörd nämnd inte vidtar 
tillfredsställande åtgärder med anledning därav rapporterar revisorerna till 
fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp 
till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett. 

Revisorernas rapportering 

Löpande rapportering i fullmäktige 
22 §  Revisionens granskningar tillställs ledamöterna i fullmäktige löpande under 

året. De sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från 
revisorerna tillställs fullmäktiges presidium så snart en granskning är 
avslutad. 
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Detta uppfyller kravet i kommunallagen att de sakkunnigas rapporter ska 
fogas till revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter 
som förmedlats till fullmäktige och som formellt hör till 
revisionsberättelsen. 

Utlåtanden om delårsrapport 
23 §  Revisorernas utlåtande om måluppfyllelse i samband med delårsrapport ska 

lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktiges presidium 
bestämmer. 

Revisionsberättelse 
24 §  Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som 

fullmäktiges presidium bestämmer. Till revisionsberättelsen fogas en 
sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas granskning. 

Granskningsrapporter från lekmannarevisorer 
25 §  Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäktige vid 

den tidpunkt som fullmäktiges presidium bestämmer. 

Revisorerna är personuppgiftsansvariga 

Personuppgiftsansvar 
26 §  Revisorerna är personuppgiftsansvariga för den behandling av 

personuppgifter som sker inom revisionens verksamhet och utser 
dataskyddsombud. 

Revisorernas arkiv 

Arkivvård 
27 §  För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av 

kommunen fastställt arkivreglemente. 

 

728



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-02-25

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 14
Dnr 2019/844     

Revidering av Reglemente för Tierps kommuns revisorer

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att ge kommunfullmäktiges presidium i uppdrag att utarbeta förslag till nytt 
Reglemente för Tierps kommuns revisorer anpassad till gällande lagstiftning 
samt i övrigt förekommande nya förutsättningar.

Sammanfattning av ärendet
I en skrivelse ställd till kommunfullmäktiges presidium har revisorerna i 
Tierps kommun konstaterat att Reglemente för Tierps kommuns revisorer, 
fastställt av kommunfullmäktige den 18 april 2006, inte harmoniserar med 
gällande lagstiftning. 

Med anledning av detta föreslår revisionen följande:

att kommunfullmäktige genomför en revidering och anpassning av gällande 
reglemente antaget av kommunfullmäktige den 18 april 2006 § 54. 

Revisionen påtalar även att reglemente Ersättningar till Tierps kommuns 
förtroendevalda ERS 2018 bör revideras så att samtliga revisorer erhåller en 
månatlig ersättning för sina uppdrag. En översyn av Ersättningar till Tierps 
kommuns förtroendevalda ERS 2018 kommer att göras så att en ny kan 
antas till nästa mandatperiod, hösten 2022.

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut
 Skrivelse revisorerna om revidering och anpassning av reglemente
 Reglemente för Tierps kommuns revisorer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet arbete och omsorg 
2021-03-09 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 

§ 18
Dnr 2020/435 

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4 2020 Utskottet 
Arbete och omsorg  

Beslut  
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2020. 

Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 

att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2020 till 
handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, eller 
beviljad insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(1993:387), LSS, inte har verkställts inom tre månader. Kommunen ska 
även rapportera till IVO när ett tidigare rapporterat beslut har blivit 
verkställt, när ett beslut av någon anledning har avslutats innan det har 
verkställts samt när ett verkställt beslut har avbrutits och inte verkställts på 
nytt inom tre månader.  

Det har rapporterats totalt 15 beslut enligt LSS (avser samtliga LSS-beslut) 
och SoL (avser SoL-beslut för vuxna över 21 år) till IVO för perioden 1 
oktober till 31 december 2020, kvartal 4. 

Ej verkställda beslut: 
- Korttidsvistelse i form av stödfamilj enligt LSS. Beslutsdatum:

2019-09-20. Huvudsakligt skäl till dröjsmålet är kommunens
generella svårighet att rekrytera lämpliga stödfamiljer. I avvaktan på
verkställighet av stödfamilj har korttidsboende erbjudits som
alternativ.

- Korttidsvistelse i form av stödfamilj enligt LSS. Beslutsdatum:
2020-01-14. Huvudsakligt skäl till dröjsmålet är kommunens
generella svårighet att rekrytera lämpliga stödfamiljer.

- Dagverksamhet enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-04-07. Orsak till
dröjsmålet är att dagverksamheten har stängt med anledning av
Covid-19. I avvaktan på att verksamheten öppnar är alternativa
stödinsatser verkställda.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet arbete och omsorg 
2021-03-09 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 

- Korttidsboende/växelvård enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-07-17.
Orsak till dröjsmålet är att den enskilde har tackat nej till erbjuden
plats med anledning av Covid-19.

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-09-11.
Skäl till dröjsmålet är dels att det har varit begränsad inflyttning på
flera boenden med anledning av Covid-19. Ett erbjudande om plats
har lämnats till den enskilde men svar har ännu inte inkommit.

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-08-11.
Orsak till dröjsmålet är att den enskilde har tackat nej till erbjuden
plats.

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-04-22.
Orsak till dröjsmålet är att den enskilde har tackat nej till två
erbjudanden. Alternativa stödinsatser är verkställda i avvaktan.

- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11.
Med anledning av att den enskilde vistas på HVB tills tidigast 2021-
03-31 kommer beslutet om permanent boende inte att verkställas
dessförinnan.

Avbrott i verkställighet: 
- Daglig verksamhet enligt LSS. Datum för avbrott i verkställighet:

2020-03-09. Den enskilde vill byta arbetsplats. Med anledning av
situation hos den enskilde har ännu inte möte för planering kunnat
hållas ännu.

- Korttidsvistelse i form av stödfamilj enligt LSS. Datum för avbrott i
verkställighet: 2020-06-22. Den enskilde valde själv att säga upp
befintlig stödfamilj. Rekrytering av ny stödfamilj pågår.

Beslut som avslutats utan verkställighet: 
- Daglig verksamhet enligt LSS. Beslutsdatum: 2020-06-10. Datum

för avslut: 2020-10-19. Den enskilde har på egen begäran valt att
avsluta ärendet.

- Korttidsboende/växelvård enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-07-17.
Datum för avslut: 2021-01-10. Den enskilde har flyttat till ett särskilt
boende och insatsen om korttidsboende/växelvård avslutas.

- Kontaktperson enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-05-18. Datum för
avslut: 2020-10-26. Den enskilde har valt att säga upp insatsen trots
att det har funnits förslag på kontaktperson.

- Hemtjänst enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-06-03. Datum för avslut:
2020-11-10. Den enskilde avböjde till en början insatsen och valde
till sist att avsluta ärendet.

Beslut som har verkställts: 
- Daglig verksamhet enligt LSS. Datum för verkställighet: 2020-10-

19. Huvudsakligt skäl till dröjsmålet är omständigheterna kring
Covid-19.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet arbete och omsorg 
2021-03-09 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 

Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms inte påverkas av den rapportering som görs till IVO 
av ej verkställda beslut.  

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till 
 Kvalitet och strategisk utveckling.
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande  
Datum Diarienummer

2021-02-02 KS 2020/435

Redovisning av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL 

Förslag till beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2020. 

Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 

att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2020 till 
handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, eller 
beviljad insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(1993:387), LSS, inte har verkställts inom tre månader. Kommunen ska 
även rapportera till IVO när ett tidigare rapporterat beslut har blivit 
verkställt, när ett beslut av någon anledning har avslutats innan det har 
verkställts samt när ett verkställt beslut har avbrutits och inte verkställts på 
nytt inom tre månader.  

Det har rapporterats totalt 15 beslut enligt LSS (avser samtliga LSS-beslut) 
och SoL (avser SoL-beslut för vuxna över 21 år) till IVO för perioden 1 
oktober till 31 december 2020, kvartal 4. 

Ej verkställda beslut: 
- Korttidsvistelse i form av stödfamilj enligt LSS. Beslutsdatum:

2019-09-20. Huvudsakligt skäl till dröjsmålet är kommunens
generella svårighet att rekrytera lämpliga stödfamiljer. I avvaktan
på verkställighet av stödfamilj har korttidsboende erbjudits som
alternativ.

- Korttidsvistelse i form av stödfamilj enligt LSS. Beslutsdatum:
2020-01-14. Huvudsakligt skäl till dröjsmålet är kommunens
generella svårighet att rekrytera lämpliga stödfamiljer.

- Dagverksamhet enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-04-07. Orsak till
dröjsmålet är att dagverksamheten har stängt med anledning av

733



2 (3) 

Covid-19. I avvaktan på att verksamheten öppnar är alternativa 
stödinsatser verkställda. 

- Korttidsboende/växelvård enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-07-17.
Orsak till dröjsmålet är att den enskilde har tackat nej till erbjuden
plats med anledning av Covid-19.

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-09-11.
Skäl till dröjsmålet är dels att det har varit begränsad inflyttning på
flera boenden med anledning av Covid-19. Ett erbjudande om plats
har lämnats till den enskilde men svar har ännu inte inkommit.

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-08-11.
Orsak till dröjsmålet är att den enskilde har tackat nej till erbjuden
plats.

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-04-22.
Orsak till dröjsmålet är att den enskilde har tackat nej till två
erbjudanden. Alternativa stödinsatser är verkställda i avvaktan.

- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11.
Med anledning av att den enskilde vistas på HVB tills tidigast
2021-03-31 kommer beslutet om permanent boende inte att
verkställas dessförinnan.

Avbrott i verkställighet: 
- Daglig verksamhet enligt LSS. Datum för avbrott i verkställighet:

2020-03-09. Den enskilde vill byta arbetsplats. Med anledning av
situation hos den enskilde har ännu inte möte för planering kunnat
hållas ännu.

- Korttidsvistelse i form av stödfamilj enligt LSS. Datum för avbrott
i verkställighet: 2020-06-22. Den enskilde valde själv att säga upp
befintlig stödfamilj. Rekrytering av ny stödfamilj pågår.

Beslut som avslutats utan verkställighet: 
- Daglig verksamhet enligt LSS. Beslutsdatum: 2020-06-10. Datum

för avslut: 2020-10-19. Den enskilde har på egen begäran valt att
avsluta ärendet.

- Korttidsboende/växelvård enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-07-17.
Datum för avslut: 2021-01-10. Den enskilde har flyttat till ett
särskilt boende och insatsen om korttidsboende/växelvård avslutas.

- Kontaktperson enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-05-18. Datum för
avslut: 2020-10-26. Den enskilde har valt att säga upp insatsen trots
att det har funnits förslag på kontaktperson.

- Hemtjänst enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-06-03. Datum för
avslut: 2020-11-10. Den enskilde avböjde till en början insatsen
och valde till sist att avsluta ärendet.

Beslut som har verkställts: 
- Daglig verksamhet enligt LSS. Datum för verkställighet: 2020-10-

19. Huvudsakligt skäl till dröjsmålet är omständigheterna kring
Covid-19.
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Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms inte påverkas av den rapportering som görs till IVO 
av ej verkställda beslut.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande. 
 
Beslutet skickas till  

 Kvalitet och strategisk utveckling. 
 
 
I tjänsten  
 
Johanna Kastenholm 
Utredare/utvecklare 
Kvalitet och strategisk utveckling 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet barn och ungdom 
2021-03-10 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 

§ 71
Dnr 2020/434 

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4 2020 Utskottet 
Barn och ungdom  

Beslut  
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2020. 

Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  

att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2020 till 
handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, inte har 
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när ett 
tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut av någon anledning 
har avslutats innan det har verkställts samt när ett verkställt beslut har avbrutits 
och inte verkställts på nytt inom tre månader.  

Vid rapporteringen av kvartal 4 har det rapporterats totalt tre beslut enligt SoL 
för barn och unga. 

Ej verkställda beslut: 
- Personligt stöd i form av stödsamtal. Beslutsdatum: 2020-10-01. Orsak

till dröjsmålet är att den externa utförare som ska verkställa beslutet har
viss väntetid.

Beslut som har verkställts: 
- Kontaktperson. Beslutsdatum: 2020-06-23. Datum för verkställighet:

2020-11-03. Huvudsakligt skäl till dröjsmålet var kommunens
generella svårighet att hitta lämplig person för uppdraget.

- Kontaktperson. Beslutsdatum: 2020-06-26. Datum för verkställighet:
2020-11-03. Huvudsakligt skäl till dröjsmålet var dels att kund
tackade nej till ett erbjudande som lämnades i september 2020, och
dels den generella svårigheten att hitta lämplig uppdragstagare.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet barn och ungdom 
2021-03-10 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 

Barnrättskonsekvenser 
Bedömningen är att barn och unga inte påverkas av den rapportering av ej 
verkställda beslut som görs till IVO.  

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till 
 Kvalitet och strategisk utveckling.
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1 (2) 

Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande  
Datum Diarienummer

2021-02-02 KS 2020/434

Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL 

Förslag till beslut 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2020. 

Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  

att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2020 till 
handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, inte har 
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när ett 
tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut av någon 
anledning har avslutats innan det har verkställts samt när ett verkställt beslut 
har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  

Vid rapporteringen av kvartal 4 har det rapporterats totalt tre beslut enligt SoL 
för barn och unga. 

Ej verkställda beslut: 
- Personligt stöd i form av stödsamtal. Beslutsdatum: 2020-10-01.

Orsak till dröjsmålet är att den externa utförare som ska verkställa
beslutet har viss väntetid.

Beslut som har verkställts: 
- Kontaktperson. Beslutsdatum: 2020-06-23. Datum för

verkställighet: 2020-11-03. Huvudsakligt skäl till dröjsmålet var
kommunens generella svårighet att hitta lämplig person för
uppdraget.

- Kontaktperson. Beslutsdatum: 2020-06-26. Datum för
verkställighet: 2020-11-03. Huvudsakligt skäl till dröjsmålet var
dels att kund tackade nej till ett erbjudande som lämnades i
september 2020, och dels den generella svårigheten att hitta lämplig
uppdragstagare.
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2 (2) 

Barnrättskonsekvenser 
Bedömningen är att barn och unga inte påverkas av den rapportering av ej 
verkställda beslut som görs till IVO.  

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till 
 Kvalitet och strategisk utveckling.

I tjänsten 

Johanna Kastenholm 
Utredare/utvecklare 
Kvalitet och strategisk utveckling 
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