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Beslut som har delegerats till kommunstyrelsens utskott finns att ta del 
av i respektive utskotts protokoll på Tierp.se.  
 
 
Sara Sjödal    Maria Ekstrand  
Ordförande    Sekreterare 
 
 
Vid eventuella förhinder att delta på mötet, vänligen kontakta 
sekretariatet på e-post sekretariatet@tierp.se.  
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Godkännande av föredragningslistan  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 
 
godkänna föredragningslistan.  
 
 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-06-13  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 54 
Dnr KS/2022:576 

(KS) Information - Suicidprevention i Tierps kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I mars 2022 kom Suicide Zeros rapport från deras undersökning om 
kommunernas arbete med att förebygga självmord. Den utgår från svar på 
en enkät som skickades ut till kommunerna under hösten 2021. Frågorna 
utgick från en sammanställning av suicidpreventiva insatser som har starkt 
stöd i forskningen.  
Där slår man fast att många kommuner saknar insatser för att förebygga 
självmord och har identifierat några övergripande förbättringsområden. 
 

 Struktur för arbetet. En samordnande person och en handlingsplan är 
ett viktigt första steg. 

 Ett bättre stöd för riskgrupper. Detta kräver rutiner, utbildning av 
personal och samarbete. 

 Utveckla insatserna för att främja psykisk hälsa och förebygga 
självmord i skolan. 

 I stort sätt alla behöver åtgärda risker för självmord i den offentliga 
fysiska miljön. 

 
Utifrån de svar som lämnats av Tierps kommun så hamnar kommunen i 
mittenskiktet i rankingen med en klar utvecklingspotential. 
 
Utifrån statistik från Nationellt centrum för suicidforskning och prevention 
(NASP), 2021 så finns det incitament för insatser riktade till hela 
befolkningen i Tierps kommun. Självmordsstatistiken för Tierp 2010 – 2019 
visar att 53 personer tog sina liv (i snitt 5 personer per år) det innebär 30,6 
självmord/100 000 invånare  jämfört med 18,7 självmord/100 000 invånare i 
riket. (Skillnaden mellan rikets genomsnittliga självmordstal för perioden 
och Tierps är statistiskt säkerställd.)  
 
Som ett led i att förbättra Tierps kommuns förmåga att förebygga självmord 
så behöver en ”Handlingsplan för suicidprevention i Tierps kommun” tas 
fram och det behöver fastställas hur arbetet följs upp och finansieras.  
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-06-13  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Suicide Zeros kommunbarometer 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande - Information    Datum Diarienummer 

2022-05-30 2022:576  
  
   
  
    

 

Information om suicidprevention i Tierps kommun 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I mars 2022 kom Suicide Zeros rapport från deras undersökning om 
kommunernas arbete med att förebygga självmord. Den utgår från svar på 
en enkät som skickades ut till kommunerna under hösten 2021. Frågorna 
utgick från en sammanställning av suicidpreventiva insatser som har starkt 
stöd i forskningen.  
Där slår man fast att många kommuner saknar insatser för att förebygga 
självmord och har identifierat några övergripande förbättringsområden. 
 

 Struktur för arbetet. En samordnande person och en handlingsplan 
är ett viktigt första steg. 

 Ett bättre stöd för riskgrupper. Detta kräver rutiner, utbildning av 
personal och samarbete. 

 Utveckla insatserna för att främja psykisk hälsa och förebygga 
självmord i skolan. 

 I stort sätt alla behöver åtgärda risker för självmord i den offentliga 
fysiska miljön. 

 
Utifrån de svar som lämnats av Tierps kommun så hamnar kommunen i 
mittenskiktet i rankingen med en klar utvecklingspotential. 
 
Utifrån statistik från Nationellt centrum för suicidforskning och prevention 
(NASP), 2021 så finns det incitament för insatser riktade till hela 
befolkningen i Tierps kommun. Självmordsstatistiken för Tierp 2010 – 
2019 visar att 53 personer tog sina liv (i snitt 5 personer per år) det innebär 
30,6 självmord/100 000 invånare  jämfört med 18,7 självmord/100 000 
invånare i riket. (Skillnaden mellan rikets genomsnittliga självmordstal för 
perioden och Tierps är statistiskt säkerställd.)  
 
Som ett led i att förbättra Tierps kommuns förmåga att förebygga 
självmord så behöver en ”Handlingsplan för suicidprevention i Tierps 
kommun” tas fram och det behöver fastställas hur arbetet följs upp och 
finansieras.  
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Beslutsunderlag 
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I tjänsten  
 
Karina Vallström 
Samordnare Suicidprevention och psykisk ohälsa/Verksamhetschef 
Elevhälsan 
Utbildning 
 
Anna Hällström 
Närvårdsstrateg 
Kvalitet och strategisk utveckling 
 
 



1
SUICIDE ZERO – EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS ARBETE MED ATT FÖREBYGGA SJÄLVMORD

MARS 2022

Suicide Zeros 
kommunbarometer 

2022
En undersökning om kommunernas arbete 

med att förebygga självmord

Mars 2022



2
SUICIDE ZERO – EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS ARBETE MED ATT FÖREBYGGA SJÄLVMORD

MARS 2022

Suicide Zero är en ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att minska 
självmorden. Varje år tar nära 1 500 människor sina liv. Det är fyra om dagen. 
I statistiken döljer sig föräldrar, syskon, barn, grannar, kollegor och vänner. 
Tiotusentals får varje år beskedet att någon de känner har tagit sitt liv. Vi gör 
allt för att lyfta frågan, identifiera samhällsbrister och sprida kunskap.

www.suicidezero.se | 010-200 80 12 | kontakt@suicidezero.se 
facebook.com/suicidezero | Swish: 90 03 989
Suicide Zero c/o The Park, Magnus Ladulåsgatan 3, 118 65 Stockholm
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Förord
Varje år tar ungefär 1 500 personer i Sverige sitt liv. Det är sju gånger fler än 
antalet döda i trafiken och självmord är den främsta dödsorsaken för män 
mellan 15 och 44 år. Utöver detta gör minst 15 000 personer självmordsför-
sök varje år. Nästan halva befolkningen känner någon som tagit sitt liv, och 
lika många har kommit i kontakt med någon som försökt. 
 Det går att förebygga självmord genom olika insatser. Att begränsa till-
gången till medel och metoder, att behandla depression och att följa upp 
patienter som gjort ett självmordsförsök är exempel på åtgärder som har 
bevisad effekt. För att minska antalet självmord behövs en kombination av 
insatser riktade till individer med risk för suicid och till hela befolkningen. 
 Suicidförebyggande arbete behöver finnas på olika nivåer i samhället. 
Kommunerna har en viktig roll att spela. Syftet med denna undersökning är 
att bidra till ökad kunskap om kommunernas arbete. Frågorna täcker områ-
den som har vetenskapligt stöd när det handlar om att förebygga självmord. 
 Resultatet visar att landets kommuner har kommit olika långt när det 
handlar om insatser för att förebygga självmord. Det är stora skillnader mel-
lan olika kommuner. Inom enskilda kommuner kan arbetet inom ett verksam-
hetsområde vara väl utvecklat, samtidigt som det inom andra områden är 
obefintligt. 
 När detta skrivs befinner vi oss alltjämt i en pandemi som är svårt att 
överblicka alla konsekvenser av. Nationellt Centrum för Suicidforskning och 
Prevention (NASP) och andra har varnat för att en ökning av självmord kan 
komma att ske för utsatta grupper i kölvattnet av krisen. Kommunerna är en 
av flera aktörer som nu bör ha en ökad beredskap, och ta tillfället i akt att 
utveckla sitt arbete med att förebygga självmord. 
 Bakom varje siffra i statistiken finns en unik människa och ofta efterlevan-
de som tvingas uthärda den svåraste av förluster. Om fler kommuner utveck-
lar sitt arbete kan liv räddas, och alla insatser är inte resurskrävande. I slutet 
av rapporten föreslår vi ett antal åtgärder som kommunerna kan vidta. 

Rickard Bracken
Generalsekreterare på Suicide Zero
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Sammanfattning

Många kommuner saknar viktiga insatser för att 
förebygga självmord. Ett axplock:

• Endast ett fåtal analyserar och åtgärdar risker för självmord i den offentliga fysiska miljön.

• Självmord ökar bland barn och unga. Ändå genomför bara en av fem insatser på alla skolor. 

• Fyra av tio genomför inga informationsinsatser till allmänheten för att öka kunskapen. 

• Bara tre av tio har vidtagit särskilda åtgärder med anledning av pandemin. 

• Sex av tio har en tjänsteperson med ansvar att samordna det suicidpreventiva arbetet.

Suicide Zero har identifierat några övergripande 
förbättringsområden: 

• Struktur för arbetet. En samordnande person och en handlingsplan är viktiga första steg. 

• Ett bättre stöd för riskgrupper. Detta kräver rutiner, utbildning av personal och samarbete.

• Utveckla insatserna för att främja psykisk hälsa och förebygga självmord i skolan.

• I stort sett alla behöver åtgärda risker för självmord i den offentliga fysiska miljön.

Varje år tar runt 1 500 personer i Sverige sitt liv. Kommunerna har en betydelsefull roll att 
spela för att få ner den siffran, inte minst på grund av närheten till grupper med högre risk för 
självmord än andra. Undersökningen visar att många kommuner saknar viktiga insatser när 
det handlar om att förebygga självmord. 

Resultaten baseras på en enkät som skickades ut hösten 2021 till landets 290 kommuner och 
som besvarades av 181 kommuner. Frågorna utgick från en sammanställning av suicid- 
preventiva insatser som har starkt stöd i forskningen. 

I rapporten har kommunernas arbete betygsatts. Endast 10 kommuner bedöms ha goda insatser 
inom området. Övriga 171 behöver utveckla sitt arbete, 81 av dessa kan inte anses ha ett till-
fredsställande arbete med att förebygga självmord.

Några resultat:

• Ett fåtal kommuner analyserar och åtgärdar risker för självmord i den offentliga fysiska 
miljön, vilket är en av de förebyggande insatser som har starkast forskningsstöd. 

• Endast en av tre kommuner anger att de har en lokal överenskommelse mellan socialtjänst 
och psykiatri med syftet att stärka vårdkedjan för grupper med hög risk för självmord.

• Självmorden ökar i gruppen barn och unga. Ändå genomför bara en av fem kommuner 
insatser på alla skolor för att förebygga självmord. Tre av tio har en rutin för hur skolpersonal 
ska agera vid hot om självmord, självmordsförsök eller självmord.

• Fyra av tio kommuner genomför inga informationsinsatser riktade till allmänheten i syfte 
att öka kunskapen om självmord. 

• Bara tre av tio har vidtagit särskilda åtgärder med anledning av pandemin. Detta trots att 
olika aktörer varnar för att antalet självmord kan öka i samband med att pandemin är över. 

• Sex av tio har en tjänsteperson med ansvar för att samordna det suicidpreventiva arbetet, 
en viktig förutsättning för ett systematiskt arbete och ett tecken på att många är på väg att 
utveckla sitt arbete.
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Om fler kommuner utvecklar sitt arbete kan liv räddas, och alla insatser är inte resurskrävande. 
I slutet av rapporten presenterar Suicide Zero konkreta förslag på hur kommunerna kan för-
bättra sitt arbete. Organisationen har identifierat några övergripande områden som de flesta 
behöver utveckla: 

• Kommunerna behöver en struktur för sitt arbete. Att utse en person som samordnar det 
suicidpreventiva arbetet och ta fram en handlingsplan är viktiga första steg. 

• Kommunerna behöver säkerställa ett bra stöd för riskgrupper, som ensamma äldre, de 
som mår dåligt eller som är i missbruk. Detta kräver rutiner, utbildning av personal och ett 
stärkt samarbete med andra aktörer för att kunna erbjuda ett sammanhållet stöd utifrån 
individens behov.

• Ett utvecklingsområde för i stort sett alla kommuner är att analysera och åtgärda risken 
för självmord i den fysiska miljön, befintliga platser och nybyggnation. 

• Insatser i skolan för att främja psykisk hälsa och förebygga självmord behöver utvecklas i 
de flesta kommunerna. Självmorden bland barn och unga har ökat och trenden måste brytas.

Fler konkreta förslag på hur kommuner kan förebygga självmord finns på suicidezero.se/
kommun
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Metod
Rapporten bygger på en enkät till landets 290 kommuner som skickades ut under hösten 
2021. Frågorna arbetades fram av Suicide Zeros experter. I gruppen deltog även Agenda PR 
som genomförde undersökningen. 

Enkäten innehåller frågor om hur arbetet är organiserat, förebyggande insatser, samverkan 
med vården och utbildningsinsatser. Frågorna i enkäten utgår från en sammanställning av 
evidensbaserade insatser på befolkningsnivå som genomförts av Nationellt Centrum för  
Suicidprevention (NASP). Sammanställningen finns tillgänglig på www.respi.se. Fråga 4–9 
utgår på detta sätt från insatsområden som bedöms ha evidens eller utgöra en viktig förut-
sättning för ett effektivt befolkningsinriktat arbete att förebygga självmord.

Webbenkäten skickades till kommunernas registratorer, som uppmanades att vidarebefordra 
undersökningen till högsta ansvarig tjänsteperson för frågorna. I kommuner där uttalat ansvarig 
saknas uppmanades mottagarna att skicka till kommunchef eller hållbarhetschef.

Enkäten skickades via e-post 27 oktober. Den 16 och 22 november skickades påminnelser ut 
till de respondenter som ännu inte svarat. Den 17 december stängde enkäten. 181 kommuner 
har besvarat enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 62 procent. Några gemensamma näm-
nare mellan de kommuner som inte svarat på enkäten har inte kunnat identifieras. Både stora 
och små kommuner har deltagit och den geografiska spridningen över Sverige är god. 

180 kommuner har svarat på en majoritet av frågorna och rangordnats baserat på totalpoäng. 
I bilaga 1 finns en redovisning av hur svarsalternativen betygsatts. 

En granskning på plats i kommunerna, där varje enskilt område kontrollerades, skulle kunna 
ge en delvis annorlunda bild, men resultaten i undersökningen bedöms vara relevanta att 
använda för att ge en bild av kommunernas arbete med suicidprevention i Sverige idag.
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Resultatredovisning
Sex av tio har samordnare för det suicidpreventiva arbetet

Insatser för att förebygga självmord är kopplade till olika delar av en kommuns verksamhet. 
Att motverka ensamhet bland äldre och att analysera fysiska riskmiljöer är två av många 
insatser där olika delar av kommunen har ansvar. 

Sex av tio kommuner uppger att de har en samordnare för det suicidpreventiva arbetet. Drygt 
sex procent vet inte. Det är vanligast att den som har titeln folkhälsostrateg eller motsvarande 
har rollen som samordnare. I en del kommuner kan chefer inom exempelvis socialtjänsten ha 
rollen, och i några fall har kommunchefen uppdraget. 

De kommuner som har samordnare bedöms ha bättre förutsättningar att se till att viktiga 
åtgärder vidtas inom flera olika verksamhetsområden och att kommunen får en samlad bild 
av insatserna.

1. Finns det en tjänsteperson inom kommunen som har ett samordningsansvar för 
 organisationens suicidpreventiva arbete?
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Få kommunbudgetar nämner suicidpreventivt arbete

Att en fråga finns med i en kommuns budget är en viktig förutsättning för att den ska få pri-
oritet i organisationen. Det innebär också att det finns resurser kopplade till arbetet, eller att 
det finns uttalade uppdrag eller mål. 

Var femte svarande uppger att det suicidpreventiva arbetet nämns i kommunens budget. En 
nästan lika stor andel svarar att de inte vet, vilket antyder att frågan inte finns med i budget. 
Flera kommuner uppger att psykisk hälsa finns med i budget och att suicidprevention ingår där. 

Det är vanligt att suicidpreventiva insatser i kommunerna är beroende av stimulansmedel 
från regeringens överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om psykisk 
hälsa och suicidprevention. Denna typ av överenskommelser ger kommunerna möjlighet att 
utveckla sina insatser inom området, men riskerar också att avslutas i fall stimulansmedlen 
skulle upphöra. Det är därför angeläget att lyckade satsningar blir en del av kommunernas 
ordinarie arbete och budget.

2. Nämns det suicidpreventiva arbetet i kommunens budget för 2021?
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Rutin för hur medarbetare ska agera vid suicid eller 
suicidförsök saknas ofta

Att det finns rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas när någon försöker ta sitt liv eller har 
tagit sitt liv är viktigt i alla verksamheter. I undersökningen ställs frågan om kommunen har 
rutiner för hur medarbetare inom äldreomsorg, socialtjänst samt skola ska agera. Det är extra 
viktigt att rutiner finns där eftersom en hög andel av alla självmord sker i grupper som de 
olika verksamheterna ansvarar för. 

När det gäller äldreomsorgen har drygt fyra av tio kommuner skriftliga rutiner för alla eller 
några verksamheter. Bland de som svarat och vet hur det förhåller sig är det fler kommuner 
som har rutiner i någon form än som inte har det. Tre av tio svarar att inga skriftliga rutiner 
finns. En lika stor andel svarar ”vet ej”, vilket kan vara ett tecken på bristande samordning 
eller att rutiner saknas. 

Inom socialtjänsten är det något vanligare med rutiner, här uppger ungefär 45 procent att 
skriftliga rutiner finns. Här är också andelen som svarat ”vet ej” lägre. 

Inom skolan är det ovanligare med rutiner jämfört med inom äldreomsorg och socialtjänst. 
Var femte kommun svarar att rutiner saknas och närmare hälften vet inte svaret. Ungefär tre 
av tio uppger att rutiner finns i någon form.

3. Har kommunen skriftliga och verksamhetsanpassade rutiner för hur medarbetare ska 
 agera i händelse av suicid/suicidförsök inom följande områden?
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Utbildningar i suicidprevention i över hälften av kommunerna

Att medarbetare har kunskap är en viktig komponent i arbetet för att förebygga självmord. 
Undersökningen visar att över hälften av kommunerna genomför utbildningar inom äldreom-
sorg, socialtjänst och skola. Precis som när det gäller rutiner är utbildningsinsatserna mer 
omfattande inom socialtjänsten. 

Sammantaget genomför minst hälften av kommunerna utbildningsinsatser inom de tre 
områdena, antingen för alla medarbetare inom verksamheterna eller för en del av dem. Av 
fritextsvaren framgår att det framförallt är utbildningen Mental Health First Aid (MHFA) som 
kommunerna erbjuder medarbetarna. 

4. Genomför kommunen utbildningar i suicidprevention riktade till medarbetare inom 
 följande områden?



12
SUICIDE ZERO – EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS ARBETE MED ATT FÖREBYGGA SJÄLVMORD

MARS 2022

Förebyggande arbete på alla skolor i en av fem kommuner

Att arbeta med att förebygga suicid inom skolan är viktigt. Självmord är den vanligaste döds-
orsaken i Sverige bland unga mellan 15 och 24 år. Antalet självmord minskar i många grup-
per, men bland unga (15–24 år) ökar de tvärtom med ungefär 1 procent per år. Statistik från 
Socialstyrelsens Dödsorsaksregister visar att under en femårsperiod (2016–2020) dog 542 
barn och unga under 20 år i självmord (säkra och osäkra självmord). Statistik från Nationellt 
Centrum för Suicidprevention (NASP) visar att det är vanligare att unga (15–24 år) genomför 
självmordsförsök jämfört med äldre åldersgrupper. 

Undersökningen visar att många inte vet om det genomförs insatser för att förebygga suicid 
på skolorna i kommunen. Det, i kombination med att närmare var femte kommun svarar nej, 
pekar på att ett systematiskt arbete saknas på många håll. 

Knappt hälften av kommunerna uppger att insatser genomförs på samtliga eller vissa skolor i 
kommunen. Fritextsvaren visar att Youth Aware of Mental Health (YAM), som är ett program 
riktat till skolelever, genomförs i flera kommuner. 

5. Genomförs insatser på kommunens skolor i syfte att förebygga suicidförsök 
 och suicid?



13
SUICIDE ZERO – EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS ARBETE MED ATT FÖREBYGGA SJÄLVMORD

MARS 2022

Många kommuner har insatser mot ofrivillig ensamhet 
– men få är uppsökande

I gruppen äldre män (85+) sker flest självmord i förhållande till antal personer. Orsakerna kan 
vara flera, till exempel försämrad livskvalitet i takt med stigande ålder och ofrivillig ensamhet. 

Drygt sex av tio kommuner uppger att de genomför insatser för att motverka ofrivillig ensam-
het bland äldre. Samtidigt visar kommentarerna att insatserna är ganska allmänt hållna. Olika 
former av träffpunkter är vanligt. Få kommuner har uppsökande verksamhet för att motverka 
ofrivillig ensamhet.

För att motverka ofrivillig ensamhet är det nödvändigt att kommunerna erbjuder någon form 
av riktade insatser för att fånga upp de som inte själva söker sig till aktiviteter.  

6. Genomför kommunen regelbundna insatser för att bekämpa ofrivillig ensamhet 
 bland äldre?
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Drygt hälften uppger att de genomför insatser för att minska 
alkoholkonsumtion

Hög alkoholkonsumtion är en faktor som ökar risken för självmord. En viktig insats är därför 
att genomföra insatser som kan bidra till att människor dricker mindre. Drygt hälften av kom-
munerna uppger att de genomför regelbundna insatser. 

Av fritextsvaren framgår att kommunerna genomför en rad olika aktiviteter. Flera kommuner 
arbetar med förebyggande arbete inom ANDT-området (alkohol, narkotika, dopning och to-
bak), något som Folkhälsomyndigheten beviljar projektmedel för. Andra kommuner erbjuder 
utbildningar i ansvarsfull alkoholservering och har träffar med krögare. De flesta kommuner 
riktar främst in sig på ungdomar. 

7. Genomför kommunen regelbundna insatser för att minska alkoholkonsumtion bland 
 kommunens invånare?
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Ett fåtal kommuner analyserar risker för suicid i offentliga miljöer

Begränsning av medel och metoder är en av de åtgärder som har starkast vetenskapligt stöd 
när det handlar om att förebygga suicid. Att kartlägga och vid behov göra förändringar vid 
platser där självmord är vanligt är därför en viktig insats. Det är också viktigt att göra en 
analys i samband med att nya miljöer planeras och skapas. Färre platser där erfarenhet eller 
forskning visar att risken för självmord är hög innebär att antalet självmord kan minska. 

Resultaten visar att endast ett fåtal kommuner genomför analyser av platser, anläggningar 
eller byggnader. Detta gäller både befintliga miljöer och när nya miljöer skapas, även om det 
är något vanligare att det görs vid nybyggnation. 

Trots att många svarat att de inte vet så pekar resultaten tydligt på att kommunerna behöver 
förbättra sitt arbete inom området. I kommentarerna uppger flera kommuner att de är på 
gång med att utveckla ett arbete med att analysera olika miljöer. 

8. Analyserar kommunen enskilt eller i samarbete med andra aktörer risker för suicid 
 i olika miljöer i kommunen?
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En av tre har en lokal överenskommelse för stärkt vårdkedja 
för högriskgrupper 

En viktig åtgärd för att förebygga självmord är att stärka vårdkedjan för grupper som har en 
hög risk för suicid. Målet är att erbjuda sammanhållen vård och stöd utifrån individens behov. 
För att åstadkomma detta behövs en lokal överenskommelse mellan socialtjänst och psykiatri. 

I undersökningen uppger drygt en av tre kommuner att de har en överenskommelse för grupper 
som har en hög risk för suicid. En något större andel uppger att de inte vet.

Finns en lokal överenskommelse för samarbetet mellan socialtjänst och psykiatri med 
syftet att stärka vårdkedjan för grupper som har en hög risk för suicid?
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Drygt fyra av tio informerar inte för att öka kunskapen om 
suicidprevention

Att prata med den som mår dåligt och fråga om självmordstankar är viktigt. Ändå tar få den 
kontakten. En befolkningsundersökning som Suicide Zero genomförde 2021 visade att färre 
än en av tio under det senaste året har frågat någon annan om hen har tankar på att ta sitt 
liv, och att många känner sig osäkra på hur de ska prata och var man kan få hjälp. Samtidigt 
känner drygt en av tio någon som just nu har självmordstankar. 

Resultaten från kommunenkäten visar att drygt fyra av tio kommuner genomför informations-
insatser riktade till allmänheten för att öka kunskapen om hur självmord kan förebyggas. De 
flesta genomför både insatser i egen regi och tillsammans med andra aktörer. Drygt fyra av 
tio svarar samtidigt att de inte gör några informationsinsatser. 

I och med att kommunerna är den offentliga aktör som står närmast medborgarna, och ofta 
har en regelbunden kontakt med dem, är det viktigt att de tar initiativ till att öka kunskapen. 
Det behövs kommunikationsinsatser som kan göra människor trygga med att prata om dessa 
frågor, men också information om vart den som behöver hjälp kan få det.  

9. Genomför kommunen regelbundna informationsinsatser riktade till allmänheten för 
 att öka kunskapen om suicidprevention?
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Tre av tio kommuner har vidtagit åtgärder med anledning av 
pandemin

Sveriges Kommuner och Regioner tog i juni 2020 fram en checklista till kommunerna där de 
uppmanades att prioritera det suicidförebyggande arbetet under pandemin, då forskning 
pekar på att pandemin kan leda till en ökning av antalet självmord för utsatta grupper. Bland 
andra Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) har varnat för detta. 

Tre av tio uppger att de har vidtagit särskilda åtgärder. De insatser som anges i kommentarerna 
är i första hand att öppna stödtelefoner och att förtydliga informationen på webbplats och i 
andra kanaler. 

10. Har kommunen vidtagit några särskilda åtgärder inom området suicid med anledning
 av pandemin?

En strategi och en handlingsplan är en viktig början 

Med en strategi och handlingsplan som stöd kan kommunen utveckla ett systematiskt suicid-
preventivt arbete som är förankrat i kommunens ledning. Sveriges Kommuner och Regioner, 
SKR, sammanställer årligen vilka kommuner som saknar en handlingsplan mot suicid.  I denna 
kommunenkät har vi därför inte ställt frågan om handlingsplaner. 

På suicidezero.se/kommun finns en karta över vilka kommuner som har en handlingsplan. 
Kartan uppdateras när ny statistik från SKR släpps. 
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Sammanfattande analys
Stora brister i många kommuner – men flera säger sig vara 
på väg att utveckla arbetet

Kommunerna har en central roll när det handlar om att förebygga självmord. Riksrevisionens 
granskning från 2021 visar på stora skillnader i hur det suicidpreventiva arbetet bedrivs på 
regional och lokal nivå. RRV påpekar att arbetet att förebygga självmord är minst utvecklat 
just i kommunerna. Denna slutsats ligger väl i linje med resultaten från denna undersökning. 
 
Kommunerna finns nära medborgarna, inte minst grupper som är särskilt utsatta när det 
handlar om risk för suicid. De har också en viktig roll när det handlar om folkhälsa och en stor 
påverkan på offentliga miljöer. Ett aktivt och effektivt arbete med att främja psykisk hälsa 
och att förebygga självmord i kommunerna utgör en viktig förutsättning i arbetet med den 
nollvision som antogs av riksdagen 2008.

Rankingen i slutet av denna rapport visar på nedslående få gröna kommuner. Dessa tio kom-
muner bedöms ha goda insatser inom området suicid. De flesta kommunerna får en gul mar-
kering. Det innebär att arbetet behöver utvecklas, men kommunerna bedöms ha ett arbete 
på flera viktiga områden. Nästa lika många kommuner får en röd markering. Dessa kommuner 
samlar inte ihop tillräckligt med poäng för att kunna anses ha tillfredsställande arbete att 
förebygga suicidförsök och suicid.

Samtidigt uppger flera kommuner i fritextsvaren att de ligger i startgroparna för att utveckla 
sitt suicidpreventiva arbete. Ofta sker det i samverkan med andra kommuner, regioner, ideella 
organisationer och expertmyndigheter. 

Stora skillnader mellan kommuner

Det går inte att finna några gemensamma nämnare mellan de kommuner som har ett utvecklat 
arbete respektive mellan de som inte har det. Det finns både stora och små kommuner som 
har kommit långt när det handlar om att utveckla rutiner och insatser. Det går heller inte att 
se några geografiska mönster, däremot framgår att kommuner i vissa regioner samverkar om 
suicidprevention. 

Sammantaget finns flera goda exempel att inspireras av. Dessa visar att det utan stora resurser 
är möjligt att genomföra viktiga insatser på kommunal nivå för att minska antalet självmord. 

Sammanhållet arbete saknas i många kommuner 

Undersökningen visar på stora skillnader mellan kommuner, men även inom kommuner. En 
kommun kan exempelvis ha rutiner för att agera vid självmord och genomföra utbildningar, 
men samtidigt sakna en lokal överenskommelse för samarbetet mellan socialtjänst och psykiatri 
med syftet att stärka vårdkedjan för grupper som har en hög risk för suicid. 

Resultatet tyder på att många kommuner inte har något samlat grepp kring insatserna och 
många saknar någon som har till uppgift att samordna arbetet. I flera fall innebär det också 
att kommunen på central nivå inte känner till om rutiner och insatser finns och genomförs. 

Två viktiga steg för att få överblick över arbetet, och för att säkerställa att viktiga insatser 
genomförs, är att tillsätta en centralt placerad tjänsteperson som ansvarar för frågorna samt 
att ta fram en strategi och handlingsplan för det suicidpreventiva arbetet. 
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Alla kommuner har anledning att arbeta med att förbättra 
offentliga miljöer

Olika insatser för att förebygga suicid har olika starkt stöd i forskningen. Att prioritera insat-
ser som har bevisad effekt är en viktig utgångspunkt för de kommuner som på kort sikt inte 
har möjlighet att utveckla en bredd av åtgärder. 

En av de åtgärder som har starkast forskningsstöd är att få bort inslag i den offentliga miljön 
där risken för självmord är hög (så kallade hot spots). Det kan i praktiken handla om att för-
ändra byggnader, eller att installera skyddsräcken på olika platser. 

Resultaten av enkäten visar att endast ett fåtal kommuner analyserar risker för suicid i offent-
liga miljöer, både befintliga och nya. Frågan handlar alltså om att genomföra analyser, hur 
många kommuner som sedan faktiskt vidtar åtgärder framgår inte av undersökningen. Alla 
kommuner har anledning att utveckla sitt arbete på detta område.  
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Förslag på åtgärder:
Ta fram en handlingsplan för det suicidpreventiva arbetet
En stor del av arbetet med att förebygga självmord och genomföra olika förebyggande insat-
ser sker på kommunal och regional nivå. Därför är det avgörande att insatser blir av lokalt, 
men också att de får effekt. Med en handlingsplan, grundad på evidensbaserade och nödvän-
diga insatser som stöd, kan kommunen utveckla ett systematiskt arbete där mål sätts och där 
insatser utvärderas. 

Tillsätt en tjänsteperson med ansvar för kommunens 
suicidpreventiva arbete
Suicidpreventiva insatser behöver ske inom flera olika förvaltningar. Genom att utse en 
tjänsteperson som har ett övergripande ansvar för hela kommunens arbete läggs, tillsammans 
med en handlingsplan, en bra grund för ett systematiskt arbete. Ett övergripande ansvar 
gör att det kan säkerställas att olika förvaltningar samverkar och att centrala mål följs ute i 
verksamheterna. 

Säkerställ att det suicidpreventiva arbetet finns med 
i kommunens budget
En förutsättning för att insatser ska prioriteras och för att arbetet ska bli långsiktigt är att det 
finns mål och resurser för området och att dessa inte är beroende av statliga stimulansmedel. 
Undersökningen visar att suicidpreventivt arbete saknas i många budgetar. Flera kommuner 
uppger dock att det är på väg att införas. Det är ett viktigt steg för att säkerställa att insatser 
genomförs och kan bedrivas långsiktigt oberoende av prioriteringar på nationell nivå. 

Analysera risker för självmord i den fysiska miljön 
Ett utvecklingsområde för i stort sett alla kommuner är att analysera risken för självmord i 
den fysiska miljön. Det gäller både befintliga platser och nybyggnation. Nästa naturliga steg 
är att åtgärda de miljöer där riskerna är stora och där statistiken visar att suicid förekommer. 
Detta är en av de åtgärder som har starkast vetenskapligt stöd och bör därför vara prioriterat 
i kommunerna. 

Ta fram rutiner för hur medarbetare ska agera i händelse 
av suicid/suicidförsök
På många håll saknas verksamhetsanpassade rutiner för hur medarbetare ska agera vid suicid 
eller suicidförsök. Inom socialtjänst, äldreomsorg och skola är detta särskilt viktigt då de 
kommer i kontakt med många människor och grupper där risken för suicid är stor. Att ta fram 
rutiner är en kostnadseffektiv åtgärd som kan göra stor skillnad. 

Utbilda medarbetare i suicidprevention 
Att medarbetare har kunskaper om suicid och suicidprevention är en viktig pusselbit för att 
kunna genomföra insatser som kan bidra till att minska antalet självmord. Undersökningen 
visar att utbildningsinsatser saknas i många kommuner. I första hand bör utbildningar riktas 
till medarbetare inom socialtjänst, äldreomsorg och skola. 

Genomför förebyggande insatser på skolorna i kommunen
Förebyggande insatser för barn och unga är viktigt, inte minst eftersom det är en grupp där 
självmorden ökar. Skolan är en viktig plats för att stärka skyddande faktorer som kan följa 
med hela livet. De kommuner som ännu inte genomför förebyggande insatser på skolorna bör 
prioritera detta. 
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Prioritera uppsökande aktiviteter för att motverka 
ensamhet bland äldre
Äldre är en riskgrupp och även den grupp där det sker flest självmord i förhållande till antal 
personer. En av de främsta orsakerna är ofrivillig ensamhet. Resultaten visar att de flesta 
kommuner inte gör aktiva försök att nå äldre som är ofrivilligt ensamma. Detta är viktigt för 
att nå de som inte fångas upp av öppna tillställningar, såsom caféer eller kulturevenemang. 
Kommunerna bör även utvärdera om de insatser som redan i dag genomförs har effekt. 

Satsa på regelbundna insatser för att minska alkohol-
konsumtion 
Alkohol och självmordshandlingar har ett samband, främst hos män. Därför är det viktigt med 
riktade, men också mer allmänna insatser för att minska alkoholkonsumtionen. Detta kan med 
fördel ske i samarbete med andra aktörer. 

Stärk vårdkedjan för grupper som har en hög risk för suicid
En viktig åtgärd för att förebygga självmord är att stärka vårdkedjan för grupper som har en 
hög risk för självmord. Undersökningen pekar på att många kommuner saknar överenskom-
melser om hur samarbetet ska organiseras kring grupper som har en hög risk för självmord. 
Detta är en viktig åtgärd för att förebygga självmord. Effekterna av pandemin riskerar dessut-
om att förvärra utsatta gruppers situation.

Genomför regelbundna informationsinsatser för att öka
kunskapen om suicidprevention
Informationsinsatser och medierapportering som syftar till att sprida kunskap om fakta och 
myter kan vara effektiva i det självmordsförebyggande arbetet. Att nå ut med kunskap om hur 
man kan möta en medmänniska som mår dåligt och vart man kan vända sig för att få profes-
sionell hjälp, är ett viktigt verktyg för att förhindra självmord. Kunskapsnivån måste höjas i 
hela befolkningen. Kommunerna har en viktig roll i detta arbete, antingen genom att sprida 
kunskap i egen regi eller i samarbete med andra aktörer. 
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Ranking av landets kommuner
Svaren bygger på tjänstemännens tolkning av frågorna, vilket öppnar upp för att kommuner 
med liknande rutiner eller insatser kan ha svarat lite olika beroende på hur de tolkat frågorna. 
Detta till trots bedöms indexet ge en helhetsbild över kommunernas rutiner och åtgärder när 
det handlar om att förebygga suicid.  

Poängnivåer för ranking

Nivå Poängspann

20 – 27 poäng

10 – 19 poäng

  0 – 9 poäng

• De kommuner som har 20 poäng eller mer ges grönt ljus och bedöms ha goda insatser
inom området suicid.

• Kommuner som får mellan 10 och 19 poäng får gult ljus. Rutiner och insatser behöver
utvecklas, men kommunerna bedöms ha ett arbete på flera viktiga områden.

• För kommuner som inte kommer upp i 10 poäng ges rött ljus. Dessa kommuner samlar
inte ihop tillräckligt med poäng för att kunna anses ha tillfredsställande arbete att förebygga
suicidförsök och suicid.

Här kan du ta del av enskilda kommuners svar: länk
Här kan du ta del av kommunernas svar sorterat på län: länk

I bilaga 1 återfinns en förteckning över vilka betyg varje svarsalternativ har fått. 

Kommun Poäng

Umeå kommun 24

Vingåkers kommun 23

Orust kommun 22

Knivsta kommun 21

Storumans kommun 21

Mariestads kommun 21

Stockholms stad 20

Västerviks kommun 20

Eda kommun 20

Österåkers kommun 20

Ljungby kommun 19

Växjö kommun 19

Torsås kommun 19

Arvika kommun 19

Kramfors kommun 19

Malmö stad 19

Norrköpings kommun 19

Skellefteå kommun 18

Tierps kommun 18

https://livereports.questback.com/?auth=LB5uimoyQhv4BBrhMTt2ig2&rid=4370587#/page/1
https://assets.ctfassets.net/87pwg6063hb1/4SelD79rETVfdrKAQR6Ovj/0244704836c7e98178acb18788c17d79/Fil_med_la__nsvisa_resultat_.xlsx
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Landskrona kommun 18

Härryda kommun 18

Vetlanda kommun 18

Trosa kommun 18

Kungsbacka kommun 18

Karlskrona kommun 18

Vallentuna kommun 18

Eskilstuna kommun 18

Norsjö kommun 17

Årjängs kommun 17

Heby kommun 17

Hudiksvalls kommun 17

Strömstads kommun 17

Alingsås kommun 16

Sjöbo kommun 16

Trollhättans stad 16

Säters kommun 16

Lysekils kommun 16

Helsingborgs kommun 16

Götene kommun 16

Kalmar kommun 16

Uppsala kommun 16

Mullsjö kommun 15

Oskarshamns kommun 15

Mörbylånga kommun 15

Filipstads kommun 15

Jönköpings kommun 15

Åsele kommun 15

Laxå kommun 15

Gävle kommun 15

Bodens kommun 15

Sotenäs kommun 14

Hjo kommun 14

Munkfors kommun 14

Svenljunga kommun 14

Huddinge kommun 14

Hallstahammars kommun 14

Nässjö kommun 13

Åre kommun 13

Vänersborgs kommun 13

Tanums kommun 13

Tranås kommun 13

Tingsryds kommun 13

Markaryds kommun 13

Oxelösunds kommun 12

Piteå kommun 12

Ulricehamns kommun 12

Tomelilla kommun 12
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Gislaveds kommun 12

Lunds kommun 12

Katrineholms kommun 12

Sollefteå kommun 12

Örebro kommun 12

Nykvarns kommun 12

Östhammars kommun 12

Västerås stad 11

Smedjebackens kommun 11

Håbo kommun 11

Strängnäs kommun 11

Bjurholms kommun 11

Klippans kommun 11

Falköpings kommun 11

Grums kommun 11

Ronneby kommun 11

Vara kommun 11

Ljusdals kommun 11

Timrå kommun 11

Ystads kommun 10

Karlshamns kommun 10

Dorotea kommun 10

Skövde kommun 10

Täby kommun 10

Kristianstads kommun 10

Ockelbo kommun 10

Kinda kommun 10

Tyresö kommun 10

Strömsunds kommun 10

Lilla Edets kommun 10

Luleå kommun 10

Valdemarsviks kommun 10

Värnamo kommun 9

Vimmerby kommun 9

Varbergs kommun 9

Hagfors kommun 9

Karlsborgs kommun 9

Tranemo kommun 8

Sundsvalls kommun 8

Ånge kommun 8

Höörs kommun 8

Mora kommun 8

Bjuvs kommun 8

Jokkmokks kommun 8

Salems kommun 8

Sorsele kommun 8

Säffle kommun 8

Mölndals kommun 8
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Bollebygds kommun 7

Göteborgs stad 7

Södertälje kommun 7

Gnesta kommun 7

Borlänge kommun 7

Vårgårda kommun 7

Sigtuna kommun 7

Älvdalens kommun 7

Falkenbergs kommun 6

Höganäs kommun 6

Hylte kommun 6

Hammarö kommun 6

Gnosjö kommun 6

Lidingö Stad 6

Laholms kommun 6

Burlövs kommun 6

Sölvesborgs kommun 6

Åtvidabergs kommun 6

Söderhamns kommun 6

Nynäshamns kommun 6

Haninge kommun 6

Lidköpings kommun 6

Halmstads kommun 6

Karlstads kommun 6

Tibro kommun 6

Tjörns kommun 6

Nyköpings kommun 5

Färgelanda kommun 5

Skara kommun 5

Svedala kommun 5

Danderyds kommun 5

Haparanda stad 5

Mjölby kommun 5

Trelleborgs kommun 5

Marks kommun 5

Arvidsjaurs kommun 5

Nora kommun 4

Älmhults kommun 4

Botkyrka kommun 4

Härnösands kommun 4

Kalix kommun 4

Motala kommun 4

Boxholms kommun 4

Lomma kommun 4

Ödeshögs kommun 4

Torsby kommun 3

Vindelns kommun 3

Uppvidinge kommun 3
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Köpings kommun 3

Hofors kommun 3

Härjedalens kommun 3

Krokoms kommun 3

Östra Göinge kommun 3

Älvsbyns kommun 2

Robertsfors kommun 2

Nordmalings kommun 2

Vaggeryds kommun 2

Hultsfreds kommun 2

Gagnefs kommun 2

Skinnskattebergs kommun 2

Vaxholms stad 2

Kristinehamns kommun 2

Hedemora kommun 1

Sala kommun 0

Olofströms kommun 0

Ragunda kommun deltog i undersökningen 
men besvarade för få frågor för att ingå i 
rankingen. 
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Bilaga 1. Förteckning över betyg för svarsalternativ 

Maximalt antal poäng: 27

1. Finns det en tjänsteperson inom kommunen som har ett samordningsansvar för organi-
sationens suicidpreventiva arbete?
Ja- 2p

Nej- 0p

Vet ej- 0p

2. Nämns det suicidpreventiva arbetet i kommunens budget för 2021?
Ja- 2p

Nej- 0p

Vet ej- 0p

3. Har kommunen skriftliga och verksamhetsanpassade rutiner för hur medarbetare ska 
agera i händelse av suicid/suicidförsök inom följande områden? Poäng ges för varje delfrå-
ga (äldreomsorg, socialtjänst, skola).
Ja, och rutinerna omfattar alla verksamheter- 2p 

Ja, och rutinerna omfattar några av verksamheterna- 1p 

Nej- 0p 

Vet ej- 0p

4. Genomför kommunen utbildningar i suicidprevention riktade till medarbetare inom 
följande områden? Poäng ges för varje delfråga (äldreomsorg, socialtjänst, skola).
Ja, riktade till alla medarbetare- 2p

Ja, men inte riktat till alla medarbetare- 1p

Nej- 0p

Vet ej- 0p

5. Genomförs insatser på kommunens skolor i syfte att förebygga suicidförsök och suicid?
Ja, insatser i syfte att förebygga suicidförsök och suicid genomförs på alla skolor 
i kommunen- 2p 

Ja, insatser i syfte att förebygga suicidförsök och suicid genomförs men inte på 
alla skolor i kommunen- 1p

Nej- 0p

Vet ej- 0p

6. Genomför kommunen regelbundna insatser för att bekämpa ofrivillig ensamhet bland 
äldre?
Ja- 2p

Nej- 0p

Vet ej- 0p

7. Genomför kommunen regelbundna insatser för att minska alkoholkonsumtion bland 
kommunens invånare?
Ja- 2p

Nej- 0p

Vet ej- 0p

8. Analyserar kommunen enskilt eller i samarbete med andra aktörer risker för suicid i 
olika miljöer i kommunen?
Analyser görs av befintliga miljöer i kommunen- 1p

Analyser görs vid byggandet av nya miljöer- 1p

Analyser görs både av befintliga miljöer och vid byggandet av nya- 2p

Nej- 0p

Vet ej- 0p
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9. Finns en lokal överenskommelse för samarbetet mellan socialtjänst och psykiatri med 
syftet att stärka vårdkedjan för grupper som har en hög risk för suicid?
Ja- 2p

Nej- 0p

Vet ej- 0p

10. Genomför kommunen regelbundna informationsinsatser riktade till allmänheten för att 
öka kunskapen om suicidprevention?
Ja, i egen regi- 1p

Ja, genom att ge stöd till andra aktörer som genomför informationsinsatser- 1p

Ja, kommunen gör både insatser i egen regi och genom att ge stöd till andra aktörer- 1p

Nej- 0p

Vet ej- 0p



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-06-13  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 58 
Dnr KS/2022:488 

(KS) DemokraTierp - Statusrapport gällande uppdrag för att 
stärka barn och ungas delaktighet och inflytande i Tierps 
kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i september 2019 att ge 
demokratiberedningen i uppdrag att utveckla former och forum för att stärka 
ungas inflytande och delaktighet i det lokala samhället. Uppdraget 
resulterade i ett antal förslag till åtgärder som kommunfullmäktige beslutade 
om i april 2021 (KS2019/763).  
 

 att inrätta en digital ungdomspanel för unga upp till 18 år, 
 att genomföra en årlig demokratidag för unga, 
 att utreda möjligheten att införa en demokratitrappa för elever i 

grundskolan,  
 att utreda möjligheten att införa e-förslag för alla medborgare i 

Tierps kommun, 
 att i medborgardialoger genomföra dialogtillfällen med barn 

och/eller unga vuxna i de fall de är berörda, samt 
 att kommunstyrelsen ska få återrapportering gällande hur arbetet 

fortgår senast i juni 2022. 
 
Bilagd statusrapport sammanfattar hur arbetet med respektive uppdrag 
fortgår.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Det fortsatta arbetet med respektive uppdrag förväntas stärka barn och 
ungas möjlighet till delaktighet och inflytande.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Statusrapport gällande uppdrag för att stärka ungas delaktighet och 

inflytande i Tierps kommun  
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-06-13  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Beslutet skickas till 
 Chef kvalitet och strategisk utveckling  
 Utredare/utvecklare  
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DemokraTierp – Statusrapport gällande uppdrag för att stärka 
barn och ungas delaktighet och inflytande i Tierps kommun 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i september 2019 att ge 
demokratiberedningen i uppdrag att utveckla former och forum för att 
stärka ungas inflytande och delaktighet i det lokala samhället. Uppdraget 
resulterade i ett antal förslag till åtgärder som kommunfullmäktige 
beslutade om i april 2021 (KS2019/763).  
 

 att inrätta en digital ungdomspanel för unga upp till 18 år, 
 att genomföra en årlig demokratidag för unga, 
 att utreda möjligheten att införa en demokratitrappa för elever i 

grundskolan,  
 att utreda möjligheten att införa e-förslag för alla medborgare i 

Tierps kommun, 
 att i medborgardialoger genomföra dialogtillfällen med barn 

och/eller unga vuxna i de fall de är berörda, samt 
 att kommunstyrelsen ska få återrapportering gällande hur arbetet 

fortgår senast i juni 2022. 
 
Bilagd statusrapport sammanfattar hur arbetet med respektive uppdrag 
fortgår.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Det fortsatta arbetet med respektive uppdrag förväntas stärka barn och 
ungas möjlighet till delaktighet och inflytande.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Statusrapport gällande uppdrag för att stärka ungas delaktighet och 

inflytande i Tierps kommun  
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Beslutet skickas till 
 Chef kvalitet och strategisk utveckling  
 Utredare/utvecklare  

 
I tjänsten  
 
Sara Sjöqvist 
Utvecklare/Utredare 
GS Ledningsstöd och Kvalitet och strategisk utveckling 
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815 80 Tierp Utredare/utvecklare
Besöksadress: Centralgatan 7
Telefon: 0293-21 80 00 Fax: 0293-712 54 Epost: sara.sjoqvist@tierp.se
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Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade i september 2019 att ge demokratiberedningen i 
uppdrag att utveckla former och forum för att stärka ungas inflytande och 
delaktighet i det lokala samhället. Uppdraget resulterade i ett antal förslag till 
åtgärder som kommunfullmäktige beslutade om i april 2021 (KS2019/763). Dessa 
var följande:  
 
att inrätta en digital ungdomspanel för unga upp till 18 år, 
att genomföra en årlig demokratidag för unga, 
att utreda möjligheten att införa en demokratitrappa för elever i grundskolan,  
att utreda möjligheten att införa e-förslag för alla medborgare i Tierps kommun,  
att i medborgardialoger genomföra dialogtillfällen med barn och/eller unga vuxna i 
de fall de är berörda, samt 
att kommunstyrelsen ska få återrapportering gällande hur arbetet fortgår senast i 
juni 2022. 

Syfte 
Syftet med statusrapporten är att i enlighet med beslutet informera 
kommunstyrelsen om hur arbetet med uppdragen fortgår.  

Statusrapport för respektive uppdrag  
Nedan presenteras hur arbetet fortgår. Respektive uppdrag redovisas separat för 
tydlighetens skull. Arbetet med uppdragen är dock i praktiken tätt sammankopplade 
och är i stor utsträckning relaterade till och beroende av varandra och hela 
statusrapporten behöver därför läsas för att få en uppfattning om status för alla 
uppdrag.  
 
Vakanser på grund av föräldraledigheter gjorde att arbetet med uppdragen 
påbörjades först i februari 2022.  
 
Inrätta en digital ungdomspanel för unga upp till 18 år  
 

 Kontakt och erfarenhetsdelning har skett med andra kommuner som arbetat 
för att skapa digitala kommunikationskanaler med barn och unga. Bland 
annat med Tjörns kommun och Ale kommun. Några tjänstepersoner samt 
två politiker deltog på SKR:s konferens ”Ge barn och unga reell delaktighet, 
i teori och praktik” för kunskapsinhämtning. Rapporten Fokus 19 - Ungas 
möjligheter till inflytande på lokal nivå från Myndigheten för ungdoms och 
civilsamhällesfrågor (MUCF) används aktivt som kunskapsunderlag i 
arbetet, samt självklart den interna utredning som ligger till grund för 
beslutet om uppdragen.  

 Under en workshop tillsammans med samtliga skolledare 29 mars 2022 
diskuterades respektive uppdrag i mindre grupper. Det konstaterades att det 
digitala verktyget har potential att användas för att stärka skolans generella 



 

demokratiuppdrag. Detta genom att undervisning om hur demokratin är 
uppbyggd i Sverige kan kompletteras med att praktisera demokrati ”på 
riktigt” genom att använda den digitala ungdomspanelen. Att det digitala 
verktyget används inom skolans värld ökar förutsättningarna markant för att 
den når så många barn och unga i kommunen som möjligt. Dock behöver 
arbetet även riktas till de barn och unga som bor i kommunen men inte går i 
skolan här.  

 Det digitala verktyg som föreslås användas är en app som specifikt riktar sig 
till barn och unga i kommunen. Tre företag som tidigare tagit fram 
”kommun-appar” som riktar sig till barn och unga har undersökts. Ett av 
dessa är i dagsläget mest intressant utifrån innehåll, kostnad och möjlighet 
till anpassning för just Tierps kommuns behov. Appen kan innehålla: 

o Kanal för kommunikation mellan kommunen och användarna, t ex 
snabbfrågor, längre enkäter och möjlighet för användarna att skicka 
in sin idé, fråga eller förslag samt få återkoppling direkt i appen. 
Detta blir den digitala ungdomspanelen som därmed inkluderar alla 
barn och unga som använder appen.  

o Nyhetsflöde samt evenemangskalender som kan kopplas till 
kommunens hemsida så att appen inte resulterar i onödigt 
dubbelarbete. Kultur- och fritidsverksamheten förväntas nyttja detta i 
störst utsträckning, men inte endast.  

o Olika informationsflikar som kan administreras av t ex elevhälsan 
om hälsa; studievägledare om arbete och studier etc. beroende på 
olika verksamheters behov och möjligheter.  

 Barn och unga är de givna experterna på vilken typ av information och 
utformning av appen som skulle göra den intressant för dem att använda. 
Workshop med ungdomar planeras att genomföras i juni 2022.  

 
Genomföra en årlig demokratidag för unga  
 

 Diskussioner kring hur en årlig demokratidag kan utformas och genomföras 
hölls under workshopen med skolledarna 29 mars. För att en demokratidag 
ska bli givande bör den vara en del av ett sammanhang. Man ser från 
skolans håll att det bör finnas ett samband mellan en demokratidag och en 
eventuell demokratitrappa.  

  
Utreda möjligheten att införa en demokratitrappa för elever i grundskolan  
 

 Om och i så fall hur en demokratitrappa skulle kunna införas i skolan 
diskuterades under workshopen med skolledarna 29 mars. Många 
poängterade vikten av att stärka kopplingen mellan Tierps kommuns 
politiker och skolan för att visa hur demokratin fungerar på lokal nivå. Även 
elevråden bör nyttjas i arbetet för att stötta deras organisering och stärka 
deras inflytande.  

 Utredning att införa en demokratitrappa för elever i grundskolan har i och 
med dialogen med skolledningen påbörjats i liten skala, men kommer att 
intensifieras under hösten 2022. Utredningen förväntas kunna presenteras 
för kommunstyrelsen under våren 2023.  

 
Utreda möjligheten att införa e-förslag för alla medborgare i Tierps kommun  



 

 
 Utredningen kommer att påbörjas under hösten genom följande steg:  

1. Informationsinhämtning från andra kommuner och/eller Regioner 
som har eller har haft ett system med e-förslag.  

2. Interna samtal med politiker och tjänstepersoner.  
3. Diskutera preliminärt förslag med demokratiberedningen samt 

referensgrupp av tjänstepersoner.  
 
Utredningen förväntas kunna presenteras för kommunstyrelsen i början av 2023.  
 
I medborgardialoger genomföra dialogtillfällen med barn och/eller unga vuxna 
i de fall de är berörda.  
 

 Inga medborgardialoger har genomförts sedan kommunfullmäktige antog 
beslutet. Under de dialoger som utfördes 2015 då visionen togs fram, samt 
under 2019 under arbetet med översiktsplanen genomfördes dialogtillfällen 
med barn och unga.  

Avslutande kommentarer  
Det är av stor vikt att arbetet för att stärka delaktigheten och inflytande är ihållande 
och sker på flera fronter. Användningen av det digitala verktyget, det vill säga 
appen, behöver kompletteras med fysiska möten och samtal mellan beslutsfattare 
och barn och unga. Genom det fysiska mötet stärks tilliten och förståelsen för hur 
den lokala demokratin fungerar. Denna typ av dialogmöten kan ske både under 
skoltid för att stärka skolans generella demokratiuppdrag, men även efter skoltid för 
att nå de barn och unga som har slutat skolan eller går i skolan i annan kommun. 
Vilken dialogmetod som ska användas behöver anpassas för den aktuella frågan. 
Ibland är det lämpligt att använda appen och ibland är det samtal och fysiska möten 
som är lämpligt.  
 
Tierps kommun som organisation måste vara mottaglig för de frågor, idéer och 
förslag som inkommer från barn och unga via den digitala ungdomspanelen och vid 
fysiska dialogmöten. Det måste vara möjligt att påverka tidigt i beslutsprocesserna. 
Återkoppling måste också ske så snart som möjligt och det ska tydligt visas hur 
barn och ungas åsikter har haft inflytande i processen.  
 
I och med att den digitala ungdomspanelen startas med hjälp av en app som verktyg 
blir det möjligt även för ungdomar äldre än 18 år att delta. Politiken och målen för 
den svenska ungdomspolitiken definieras i propositionen Med fokus på unga – en 
politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande (2013/14:191). I propositionen 
fastslås att alla statliga beslut och insatser som berör unga mellan 13 och 25 år ska 
ha ett ungdomsperspektiv. Att den digitala ungdomspanelen inte begränsas till just 
18 år underlättar för Tierps kommun att nå hela målgruppen som omfattas av den 
nationella ungdomspolitiken. De frågor eller enkäter som skickas ut kan dock riktas 
till olika åldersgrupper vid behov, och de som svarar kan ombes att ange sin ålder.  
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 55 
Dnr KS/2022:547 

(KS) Information - Kostnadsökningar för innevarande 
investeringar 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 april 2022 att uppdra till 
kommundirektören att se över prognos för innevarande investeringar under 
året och redovisa resultatet vid ett kommande sammanträde för 
kommunstyrelsen (KS § 105/2022).  
  
Översyn av prognos visar på att några få projekt har drabbats av 
kostnadsökningar. Dessa kostnadsökningar har varit av betydande storlek. 
Kostnadsökningarna i sig påverkar inte kommunen då de finansieras genom 
omfördelningar inom ram. Prognos för innevarande investeringar för 2022 
och kostandspåverkan redovisas i bilagan Sammanställning 
investeringsbudget.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet bedöms inte påverka barn och unga.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Sammanställning investeringsbudget 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
 Ekonomienheten 
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Information - Kostnadsökningar för innevarande investeringar 
2022 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 april 2022 att uppdra till 
kommundirektören att se över prognos för innevarande investeringar under 
året och redovisa resultatet vid ett kommande sammanträde för 
kommunstyrelsen (KS § 105/2022).  
  
Översyn av prognos visar på att några få projekt har drabbats av 
kostnadsökningar. Dessa kostnadsökningar har varit av betydande storlek. 
Kostnadsökningarna i sig påverkar inte kommunen då de finansieras 
genom omfördelningar inom ram. Prognos för innevarande investeringar 
för 2022 och kostandspåverkan redovisas i bilagan Sammanställning 
investeringsbudget.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet bedöms inte påverka barn och unga.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Sammanställning investeringsbudget 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
 Ekonomienheten 

 
I tjänsten  
 
Veikko Niemi 
Ekonomichef 
 



DETALJERAD SPECIFIKATION AV PÅGÅENDE 
INVESTERINGSPROJEKT-UPPFÖLJNING AV OBJEKT

Budget 
2022 Tierps 

kommun

PROGNOS 
BEHOV 2022 

Tierps 
kommun 

enligt 
prognos 

april

Skillnad 
mot RAM 

2022

%-
förändring 
över 2022 

års RAM Kommentar
Kostenheten
Byggnadsinventarier kök Wesslandia (enligt befintligt hyresavtal) 200 000 200 000 0 0%
Inventarier för produktion kostenheten (värmevagnar, vauumpacketering)160 000 128 000 32 000 20% Fördelas till shb övriga projekt inom RAM

Utencilier för produktion mottagningskök uppstart Kyrkskolan 500 000 100 000 400 000 80%
Fördelas till shb projekt 1846 KS juni, skjuts 
på 2023

GIS/Mark/Besöksnäring 0
Digitalisering besöksnäring:   200 000 0 200 000 100% Fördelas till shb övriga projekt inom RAM
Mätutrustning GIS 500 000 375 000 125 000 25% Fördelas till shb övriga projekt inom RAM
Markinköp, förrättning 2 000 000 2 000 000 0 0%
Fastighetssamordnare 0
Reinvestering verksamhetsfastigheter 600 000 600 000 0 0%
Inventarier verksamhetsfastigheter 75 000 75 000 0 0%
Gata Park 0
Tierps resecentrum 2 000 000 2 000 000 0 0%
GC-Väg ospec 2021 (Strömsbergsvägen) 4 052 000 4 052 000 0 0%
G/C-Väg Örbyhus Upplanda 5 871 000 5 871 000 0 0%

GC-Väg Tobo-Örbyhus 1 716 000 3 017 000 -1 301 000 -76%
Inför FAS Genomförande: Ombudgeteras 
enligt KS ärende från projekt 2109 och 1101

GC-Väg ospec 250 000 250 000 0 0%
Beläggningsprogram befintlig väg 2022 3 000 000 3 000 000 0 0%

Sandfickor Tierps kommun 400 000 1 000 000 -600 000 -150%
FAS genomförande . Inom beslutad 
totalutgift,tidigareläggs

Iordningsställande av snödeponier 400 000 50 000 350 000 88%
FAS planering inför genomförande. Fördelas 
till shb övriga projekt inom RAM

Trafikanordningar 2022 (Två hänvisningsplatser vid infarterna till Siggbo Företagspark samt en till Wallskoga företagsområde.)1 025 000 1 025 000 0 0%
Gatubelysning utbyte äldre stolpar 2022 1 500 000 1 500 000 0 0%
Trollsjön infras. (besöksparkering, bil och cykel) 1 100 000 1 100 000 0 0%
Konstnärlig gestaltning Örbyhus stationsområde 100 000 100 000 0 0%

Reinv kommunala broar Örbyhus 0 827 000 -827 000 -100%
FAS Genomförande. Bro avslutas, inom 
broprojektens budget och totalutgiftsbudget

Reinv kommunala broar (Tierp 2st) 2 000 000 0 2 000 000 100%
FAS planering inför genomförande. Fördelas 
till shb projekt 1846 KS juni

Parker, grönområden 2022 500 000 0 500 000 100%
FAS planering inför genomförande. Fördelas 
till shb övriga projekt inom RAM

Utveckling Lekplatser 2022 1 061 000 1 661 000 -600 000 -57% FAS Genomförande. Omfördelas inom RAM
Natur 0
Stängsel (Beten) (årligt anslag) 50 000 50 000 0 0%

Vattenfördröjning Siggbobäcken 200 000 100 000 100 000 50%
FAS planering inför genomförande. Fördelas 
till shb övriga projekt inom RAM

Återmeandring Siggebobäcken etapp 1 400 000 200 000 200 000 50%
FAS planering inför genomförande. Fördelas 
till shb övriga projekt inom RAM

Tegelsmoraleden 500 000 1 300 000 -800 000 -160%

FAS planering inför genomförande. 
Omfördelas inom RAM, ev behov nytt beslut 
totalutgift. MEN under 45pbb!! 2020-10-20, § 
163 Dnr 2020/768

Tillgänglighet natur 200 000 200 000 0 0%

Dagvattendamm Örbyhus 200 000 1 200 000 -1 000 000 -500%

FAS planering inför genomförande. 
Omfördelas inom RAM, ev behov nytt beslut 
totalutgift, men ev. under 45pbb 2020-10-20, 
§ 163 Dnr 2020/768

Fiskvandringsväg (Skärplinge) 500 000 100 000 400 000 80%

FAS planering inför genomförande. Fördelas 
till shb övriga projekt inom RAM. 2021-09-07, 
§ 170
Dnr 2021/672

Fiskvandringsväg (Ubblixbo) 200 000 0 200 000 100%
FAS planering inför genomförande. Fördelas 
till shb övriga projekt inom RAM

Summa prognos per april 2022 31 260 000 31 881 000 -621 000 -2%

Exploateringar
DP 1036 Siggbo Trädgårdsstad anläggningstillg 2 000 000 879 000 1 121 000 56%
DP 1053 Wallskoga, skede 2 anläggningstillg 0 500 000 -500 000 -100%
DP 1053 Wallskoga omsättningstillgång 0 0 0%
DP 1057 Kronhjortsvägen anläggningstillgång, skede2 70 000 70 000 0 0%
Utgifter efter antagen detaljplan på omsättningstillgångar 500 000 500 000 0 0%
Summa investering exploatering 2 570 000 1 949 000 621 000 24%

TKAB - Kyrkbyn - skola/förskola -2 500 000
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-06-09 KS/2022:73
  

  
   
  
    

 

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 och protokoll som finns att tillgå. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Inkomna handlingar och upprättade protokoll sedan utskicket av 

handlingar inför kommunfullmäktiges senast sammanträde. 
 

 
 
I tjänsten  
 
Maria Wirström 
 
/Enhet/ 
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Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-06-07 KS/2022:79
  

  
   
  
    

 

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 gällande LSS  
Handlingsid: KS 2022:2413 Period: 2022-05-01 – 2022-05-31 
 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande SoL  
Handlingsid: KS 2022:2412 Period: 2022-05-01 – 2022-05-31 
 
Individ- och familjeomsorg  
Handlingsid: KS 2022:2415 Period: 2022-05-01 – 2022-05-31 
 
Anställningsavtal  
Handlingsid: KS 2022:2381 Period: 2022-05-01 – 2022-05-31 
 
Bostadsanpassningsbidrag  
Handlingsid: KS 2022:2382 Period: Lista 5 
 
Parkeringstillstånd  
Handlingsid: KS 2022:2380 Period: 2022-05-05 – 2022-06-03 
 
Färdtjänst  
Handlingsid: KS 2022:2371 Period: 2022-05-06 – 2022-06-02 
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Bygglov  
Handlingsid: KS 2022:2386 Period: 2022-05-09 – 2022-06-07 
 
Miljö- och hälsoskydd  
Handlingsid: KS 2022:2387 Period: 2022-05-09 – 2022-06-07 
 
Mark och exploatering  
Handlingsid: KS 2022:2390 Period: 2022-05-09 – 2022-06-07 
 
Skolskjuts  
Handlingsid: KS 2022:2383 Period: 2022-05-20 - 2022-06-07 
Handlingsid: KS 2022:2394 Period: 2022-05-09 - 2022-06-07 
 
Förskola: 
Handlingsid: KS 2022:2357 Period: 2022-04-06 
Handlingsid: KS 2022:2359 Period: 2022-03-15 
Handlingsid: KS 2022:2360 Period: 2022-03-15 
Handlingsid: KS 2022:2361 Period: 2022-04-06 
Handlingsid: KS 2022:2362 Period: 2022-03-15 
Handlingsid: KS 2022:2363 Period: 2022-03-15 
Handlingsid: KS 2022:2364 Period: 2022-03-15 
Handlingsid: KS 2022:2365 Period: 2022-03-15 
Handlingsid: KS 2022:2366 Period: 2022-03-15 
Handlingsid: KS 2022:2367 Period: 2022-03-15 
Handlingsid: KS 2022:2368 Period: 2022-03-15 
 
Övriga delegationsbeslut registrerade i Lex 
Handlingsid: KS 2022:2509 Anmälda till kommunstyrelsens sammanträde 
21 juni 2022, lista 6. 
 
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 
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Anmälan av ordförandebeslut - Ombud till årsstämma i lnera 
AB 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ta anmälan av ordförandebeslut till protokollet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande ordförandebeslut har fattats av kommunstyrelsens ordförande 
med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt Ks011 vid 
brådskande ärende; 
 

 Lex 2022:205, Ombud till årsstämma i lnera AB, 2022-06-02 
 
Beslutsunderlag 

 Ordförandebeslut enligt ovan  
 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet  
 
I tjänsten  
 
Maria Ekstrand 
Nämndsekreterare  
GS Ledningsstöd och Kvalitet och strategisk utveckling 
 
 



[][lTIERPS 
�KOMMUN 

Dokumentnamn 

Ordförandebesl ut 
Datum Diarienummer 

2022-06-02 KS 2022:205 

Ombud till årsstämma i lnera AB 

Undertecknad beslutar med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning, 
§ 59/2022, punkt Ks0 11

att ge fullmakt åt Teresa Hansson, controller, SKR Företag, att företräda 
Tierps kommun vid Inera AB:s årsstämma som ombud. 

För kommunstyrelsen/ 

Sa&: 
Ordförande kommunstyrelsen 

Bilagor: 
• Inbjudan Inera ägarråd 2 maj 2022
• Kallelse årsstämma 2022 Inera AB
• Representant eller Ombud till årsstamma i Inera AB 2022
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Kallelse årsstämma i Inera AB  2022-06-16 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

     

Inera AB Box 177 03 
118 93 Stockholm 

Tel 0771 25 10 10 
www.inera.se  

Organisationsnummer 
556559-4230 
 

 Sid 1/2 

 
 
 
 

 
Till 
Kommunstyrelsens ordf. (motsv.)  
Kommundirektör (motsv.) 
Regionstyrelsens ordf. (motsv.) 
Regiondirektör (motsv.) 
SKR Företag AB 
 
För kännedom  
Styrelsen för Inera AB 
 

Kallelse till årsstämma i Inera AB 
Ineras årsstämma hålls digitalt den 16 juni 2022 klockan 10.00-11.00. 
 
Ineras årsstämma föregås av ägarrådet som genomfördes den 2 maj 2022. Ägarrådet 
fastställer ägardirektiv, styrelse, verksamhetsinriktning och rambudget inför 
bolagsstämman den 16 juni 2022. Observera att ägarna i aktieägaravtalet förbundit sig 
att på bolagstämman rösta helt i enlighet med de beslut och val som sker vid ägarrådet. 
Det är därmed vid ägarrådet som ägarna i första hand utövar ägarstyrningen över Inera.  
 
Deltagande vid årsstämman genomförs med fördel genom ombud. Teresa Hansson, 
controller, SKR Företag, kan företräda er vid årsstämman om så önskas.  
 
Anmälan till årsstämman, som representant eller via ombud, sker via detta 
anmälningsformulär. Sista anmälningsdag är den 7 juni. 
 
Handlingar till årsstämman finns publicerade på inera.se. 
 
 
Praktisk information 
 

Årsstämman sker helt digitalt och röstningen sker genom verktyget VoteIT. Anmälda 
representanter får ett mejl med instruktioner om hur röstning och beslutsfattande går till. 
Samtliga handlingar publiceras på Ineras webbplats och i verktyget VoteIT. För att en 
deltagare ska vara en giltig ägarrepresentant behövs protokollsutdrag med beslut eller en 
ifylld blankett, se bifogat. Blanketten finns även att tillgå via anmälningsformuläret. En 
annan aktieägare kan fungera som ombud om ni själva inte kan medverka, använd då 
samma blankett för att utse denne.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Eva Fernvall      Peter Arrhenius 
Styrelseordförande Inera    Vd Inera 

https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=18595&CLEAR=yes&REGLINENO=6&REGLINEID=104631&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1
https://www.inera.se/om-inera/sa-styrs-inera/arsstamma/
https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=18595&CLEAR=yes&REGLINENO=6&REGLINEID=104631&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1
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Inera AB Box 177 03 
118 93 Stockholm 

Tel 0771 25 10 10 
www.inera.se  

Organisationsnummer 
556559-4230 
 

 Sid 2/2 

 
 
 
 

 

Dagordning årsstämma 16 juni 2022 
Ärende: 
 

1. Stämman öppnas 
 

2. Val av ordförande vid stämman 
 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
 

4. Val av sekreterare och en eller två justerare 
 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
 

6. Godkännande av förslag till dagordning för stämman 
 

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för perioden 1 januari 
2021 – 31 december 2021      
Beslut: 
a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, 
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen, 
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör 

 

8. Bestämma antal styrelseledamöter samt i förekommande fall, revisorer, 
lekmannarevisorer och ersättare 

 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall för revisorer 
 

10. Val av styrelseledamöter samt i förekommande fall revisorer, 
lekmannarevisorer och ersättare 

 

11. Val av styrelseordförande 
 

12. Fastställa verksamhetsinriktning med strategiska mål samt rambudget 
 

13.  a. Fastställa ägardirektiv för Inera AB 
 b. Fastställa ägaröverenskommelse – ägarnas samverkan genom Inera 
 

14. Övriga frågor 
 

15.  Stämman avslutas 



Ämne: Kallelse till årsstämma 2022 - Inera AB [2022KC17691]
Från: Medborgarservice <medborgarservice@tierp.se>
Till: 
Mottaget: 2022-05-11 09:06:53

Från: Ineras kansli <Kansli@inera.se>
Skickat: den 10 maj 2022 13:51
Till: 
Ämne: Kallelse till årsstämma 2022 - Inera AB

Kallelse till årsstämma i Inera AB
 

Ineras årsstämma hålls digitalt den 16 juni 2022 klockan 10.00-11.00.

 

Ineras årsstämma föregås av ägarrådet som genomfördes den 2 maj 2022. Ägarrådet fastställer 
ägardirektiv, styrelse, verksamhetsinriktning och rambudget inför bolagsstämman den 16 juni 2022. 
Observera att ägarna i aktieägaravtalet förbundit sig att på bolagstämman rösta helt i enlighet med de 
beslut och val som sker vid ägarrådet. Det är därmed vid ägarrådet som ägarna i första hand utövar 
ägarstyrningen över Inera. 

 

Deltagande vid årsstämman genomförs med fördel genom ombud. Teresa Hansson, controller, SKR 
Företag, kan företräda er vid årsstämman om så önskas. 

 

Anmälan till årsstämman, som representant eller via ombud, sker via detta anmälningsformulär. Sista 
anmälningsdag är den 7 juni.

 

Handlingar till årsstämman finns publicerade på inera.se.

 

 

Praktisk information

Årsstämman sker helt digitalt och röstningen sker genom verktyget VoteIT. Anmälda representanter får 
ett mejl med instruktioner om hur röstning och beslutsfattande går till. Samtliga handlingar publiceras på 
Ineras webbplats och i verktyget VoteIT. För att en deltagare ska vara en giltig ägarrepresentant behövs 
protokollsutdrag med beslut eller en ifylld blankett, se bifogat. Blanketten finns även att tillgå via 
anmälningsformuläret. En annan aktieägare kan fungera som ombud om ni själva inte kan medverka, 
använd då samma blankett för att utse denne. 

 

 

Med vänliga hälsningar

https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=18595&CLEAR=yes&REGLINENO=6&REGLINEID=104631&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1
https://www.inera.se/om-inera/sa-styrs-inera/arsstamma/
https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=18595&CLEAR=yes&REGLINENO=6&REGLINEID=104631&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1


 

Eva Fernvall                                                           Peter Arrhenius

Styrelseordförande Inera                                    Vd Inera

 

OBS:Det här e-postmeddelandet har sitt ursprung utanför kommunen. Klicka inte på länkar eller öppna bifogade 
filer om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert. Är du osäker så kontaktar du IT-support.
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Inera AB Box 177 03 
118 93 Stockholm 

Tel 0771 25 10 10 
www.inera.se  

Organisationsnummer 
556559-4230 
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Representation vid årsstämma Inera AB 
 

Tid: Torsdag den 16 juni 2022 klockan 10.00–11.00 
 
 
Nedanstående person kommer att NÄRVARA (digitalt) vid Inera AB:s årsstämma såsom 
aktieägarens representant:  
 

  
……………………………………………………………………………………………………………. 
Namn  
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
Aktieägare  
 
 
Alternativt  
 
 
Vi lämnar härmed FULLMAKT för annan aktieägare* att företräda vårt ägande vid Inera AB:s 
årsstämma som ombud:  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Företrädares namn 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Företrädande aktieägare  

 
 
AVSÄNDARE: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ort/datum   Aktieägare 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Underskrift av behörig firmatecknare 
 
     
…………………………………………………………………………………………………………… 
Namnförtydligande 
 

* Önskar ni att Teresa Hansson, controller SKR Företag ska vara ert ombud, skicka ett mejl till 
teresa.hansson@skr.se 
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Dokumentnamn 

Förslag till beslut     Datum Diarienummer 

2022-05-24 2022:544  
  
   
  
    

 

Val av 3 förtroendevalda, 8 representanter, 8 ersättare och 
ordförande i det kommunala föreningsrådet 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att som förtroendevalda, representanter, ersättare samt ordförande i det 
kommunala föreningsrådet under perioden 22 juni till den 31 december 
2021 välja:  
 
Förtroendevalda 
Emma Lokander (M) (ordförande) 
Lotta Carlberg (C) 
XXXX XXX 
 
Representanter  
Kerstin Forsblom, Andelsförening Folkets Hus i Karlholm 
Inger Lindgren, Naturskyddsföreningen Tierp 
Henrik Nyström, Skärplinge/Hållnäs SHK 
Tobias Johansson, Söderfors hembygdsförening, 
Noor Ibrahim, Tierp City fotbollsklubb 
Ann-Cathrin Larsson, Tierps Riksteaterförening 
Mia Birkehorn, Ullfors IK, ledamot 
Isabelle Axelsson, Utveckla Örbyhus Tobo Vendel 
 
Ersättare 
Barbro Nordberg, Andelsförening Folkets Hus i Karlholm 
Peter Andersson, Naturskyddsföreningen Tierp 
Tommy Jansson, Skärplinge/Hållnäs SHK 
Timmy Välimaa, Söderfors hembygdsförening 
Muna Abshir, Tierp City fotbollsklubb 
Anders Ericsson, Tierps Riksteaterförening 
Lotta Andersson, Ullfors IK 
Lena Persson, Utveckla Örbyhus Tobo Vendel 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 8 juni 2022 att införa ett formellt 
föreningsråd med fastställt reglemente. Syftet med föreningsrådet är att 
främja en gemensam, långsiktig och hållbar utveckling av Tierps kommun.  
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Enligt reglementet ska rådet ha representanter från totalt 8 föreningar varav 
3 är idrottsföreningar och 2 är kulturföreningar. Representanter utses med 
fördelning enligt följande: 
3 representanter från idrottsföreningar samt 3 ersättare  
2 representanter från kulturföreningar samt 2 ersättare  
3 representanter från övriga föreningar samt 3 ersättare  

Föreningsrådet utser vice ordförande bland representanterna från 
föreningarna. 

För att föreningsrådet ska kunna sammanträda i juni 2022 har Kultur och 
fritid varit behjälpliga med att föreslå medverkande föreningar för den 
första mandatperioden. Den ordinarie nomineringsprocessen kommer att 
inledas hösten 2022.  
 
Beslutsmotivering 
Kultur och fritid har tagit fram ett förslag på föreningar som ska vara 
representerade i föreningsrådet utifrån geografisk representation samt 
jämlik och jämställd representation bland Tierps kommuns föreningar. De 
tillfrågade organisationerna har inkommit med förslag på representanter 
och ersättare. 

Barnrättskonsekvenser 
Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet är inkluderade i förslaget. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Finansiering av ett föreningsråd finns med i 2022 år budgetram för Kultur 
och fritid och är en förutsättning framgent för upprätthållandet av 
föreningsrådet. 
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut  
 

Beslutet skickas till 
 Berörda förtroendevalda, representanter och ersättare 
 Sekretariatet 
 Verksamhetschef Kultur och fritid 
 Förtroenemannaregistret Troman 
 Lönecentrum  
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Svar på revisionsrapport - Granskning av hur kommunen 
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Beslut 
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation förslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta svaret på revisionsrapporten avseende granskning av hur kommunen 
arbetar för att säkerställa kompetensförsörjningen och skicka det till 
kommunrevisionen.  
 
Sammanfattning av ärendet  
På uppdrag av Tierps kommuns förtroendevalda revisorer har KPMG granskat 
hur kommunen arbetar för att säkerställa kompetensförsörjningen.  
Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen har ett 
ändamålsenligt arbetssätt avseende kompetensförsörjningen.  
Tierps kommun svarar nu på granskningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
På uppdrag av Tierps kommuns förtroendevalda revisorer har KPMG granskat 
hur kommunstyrelsen arbetar för att säkerställa kompetensförsörjningen.  
Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen har ett 
ändamålsenligt arbetssätt avseende kompetensförsörjning. 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 hur kommunen arbetar för att 

säkerställa kompetensförsörjningen 
 Revisionsrapport - Granskning av hur kommunen arbetar för att 

säkerställa kompetensförsörjningen  
 Revisorernas utlåtande - Granskning av hur kommunen arbetar för att 

säkerställa kompetensförsörjningen 
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Svar på revisionsrapport - Granskning av hur kommunen 
arbetar för att säkerställa kompetensförsörjningen 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation förslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta svaret på revisionsrapporten avseende granskning av hur kommunen 
arbetar för att säkerställa kompetensförsörjningen och skicka det till 
kommunrevisionen.  
 
Sammanfattning av ärendet  
På uppdrag av Tierps kommuns förtroendevalda revisorer har KPMG granskat 
hur kommunen arbetar för att säkerställa kompetensförsörjningen.  
Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen har ett 
ändamålsenligt arbetssätt avseende kompetensförsörjningen.  
Tierps kommun svarar nu på granskningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
På uppdrag av Tierps kommuns förtroendevalda revisorer har KPMG granskat 
hur kommunstyrelsen arbetar för att säkerställa kompetensförsörjningen.  
Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen har ett 
ändamålsenligt arbetssätt avseende kompetensförsörjning. 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 hur kommunen arbetar för 

att säkerställa kompetensförsörjningen 
 Revisionsrapport - Granskning av hur kommunen arbetar för att 

säkerställa kompetensförsörjningen  
 Revisorernas utlåtande - Granskning av hur kommunen arbetar för att 

säkerställa kompetensförsörjningen 
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I tjänsten  
 
Håkan Sandberg 
HR chef 
HR 
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Dokumentnamn 

Svar på revisionsrapport    Datum Diarienummer 

2022-05-19 KS/2022:248
  

  
   
  
    

 
 
Svar på granskning av hur kommunen arbetar för att 
säkerställa kompetensförsörjningen 
 
Tierps kommun har tagit del av KPMG rapport i ovanstående ämne.  
Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen har ett 
ändamålsenligt arbetssätt avseende kompetensförsörjning. 
 
Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte är att 
kommunstyrelsen i stora delar har en tillfredställande styrning och uppföljning 
av kompetensförsörjningsarbetet. 
 
Det bedöms att strategin för kompetensförsörjning är ett bra övergripande 
styrdokument med relevanta utvecklingsområden för att klara 
kompetensförsörjningen. Det bedöms också att det finns en tydlig koppling 
mellan strategin för kompetensförsörjning och de mål och uppdrag som 
fastställts i budget 2021. Det saknar dock analyser och bedömningar av 
kompetensförsörjningsbehoven på ett tre- till femårsperspektiv.  
 
Utifrån revisorernas bedömning och slutsatser rekommenderas 
kommunstyrelsen att arbeta med följande: 
 

 Ta fram årligen uppdaterade handlingsplaner som har koppling till 
de uppdrag som kommunstyrelsen ger inom området och de 
aktiviteter som i dag finns i aktivitetsplanen.  
 

 Analysera vilka effekter de olika åtgärderna ger och föra in dessa 
analyser i handlingsplanerna.  
 

 Utarbeta rutiner för hur handlingsplanerna arbetas fram t.ex. på 
vilket sätt verksamheterna ska vara delaktiga samt var beslutet om 
fastställande av handlingsplanerna ska tas.   
 

 Analysera de olika verksamheternas kompetensförsörjningsbehov 
på ett tre- till femårsperspektiv och föra in dessa analyser i 
handlingsplanerna.  
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 Utarbeta rutiner för uppföljning och analyser av vad som 
framkommer vid avslutningssamtalen i enlighet med vad som 
fastställts i strategin för kompetensförsörjning.  

 
Åtgärder som har påbörjats med anledning av ovanstående  
Ett antal åtgärder har påbörjats för att komma tillrätta med de brister som 
granskningen visar på.  
 
Tierps kommun kommer under året att ta fram handlingsplaner för 
kompetensförsörjningen och lägga in i verksamhetssystemet Stratsys. En 
rutin och ett årshjul ska tas fram och läggas in i Stratsys.  
 
I rutinen för att ta fram handlingsplaner kommer en analys att göras av 
genomförda aktiviteter i handlingsplanen för att löpande revidera vid 
behov av nya aktiviteter i handlingsplanerna. Handlingsplanerna ska 
säkerställa att kommunens framtida kompetensförsörjning är 
kvalitetssäkrad. 
 
I rutinen ska det årligen inventeras vilka kompetensbehov som finns på tre 
till femårs sikt. Inventering av vilka yrkesgrupper finns behov av, vilka är 
svårrekryterade och vilka yrkesgrupper råder stor konkurrens om. 
Verksamheterna kommer att få ange hur egna personalomsättningen ser ut 
samt ange hur svårt det är att hitta rätt kompetens vid rekrytering. HR 
avdelningen kommer ta fram rekryteringsstatistik för att se antal 
ansökningar per yrkebefattning samt även se om någon yrkesbefattning 
annonserats mycket under senaste året. Enkätstöd för planeringen av 
kompetensförsörjning kommer tas fram så verksamheterna har bra 
underlag vid framtagandet av egna handlingsplanerna. HR avdelningen 
sammanställer samtliga verksamheters handlingsplaner och skapar en 
kommunövergripande handlingsplan. 
 
Med en personalomsättning på ca 10 procent årligen vilket då inkluderar 
pensionsavgångar och egen annan avgång ska det i rutinerna beskrivas hur 
analyserna ska genomföras. Årliga inventeringar görs utifrån nya rutinen. I 
analyserna ingår att se över vilka sociala medier ska vi använda och vilka 
annonseringskanaler som ska användas vid nyrekrytering. Hur ska Tierps 
kommuns synas i sociala medier och hur ska vi arbeta för att uppfattas som 
en attraktiv arbetsgivare detta område behöver kommunen arbeta hårt med. 
 
En rutin ska tas fram för att följa upp och analysera alla avgångssamtal 
samt de digitala avgångsenkäterna. Idag får HR avdelningen dessa enkäter 
både digitala och de pappersenkäter som används, det som kommer fram 
via de muntliga avgångssamtalen är inget som HR avdelningen får ta del 
av. I rutinen ska framgå hur synpunkter som kommer fram via 



3 (3) 

 

   

avgångsenkäterna ska hanteras för att då skapa möjlighet att åtgärda 
eventuella brister eller förbättra kvaliteten på verksamheten.  
 
I övrigt arbetar Tierps kommun dels med kompetensbaserad 
rekryteringsprocess vilket det även finns digitalt systemstöd för via Visma 
Reqruit (Offentliga Jobb). Systemet stödjer rekryteringsprocessen mot en 
kvalitetsbaserad rekrytering som grundar sig på Tierps kommuns 
värdegrund och främjande av en icke diskriminerande rekrytering. 
 
Arbetssättet för Tierps kommun avseende kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling bygger på ARUBA modellen (attrahera, rekrytera, 
utveckla, behålla, avveckla). 
 
Arbetssättet innebär att vi arbetar med att attrahera nya presumtiva 
medarbetare men även attrahera befintliga medarbetare genom en bra 
personalpolitik. Vi behöver dock synas mer på sociala medier för att 
marknadsföra arbetsgivarvarumärket. Vi rekryterar enligt ovan beskriven 
rekryteringsprocess. Vi arbetar med individuella medarbetarsamtal för att 
ge återkoppling på prestationer samt framtagande av individuella 
utvecklingsplaner och vi uppmuntrar medarbetare att söka jobb internt för 
att främja egna utvecklingen. För att behålla medarbetare och minska på 
personalomsättningen arbetar vi  med chefs och ledarskapet genom 
ledarutvecklingsprogram som startar i höst vilket ska utveckla cheferna till 
bra ledare. Vi satsar på att uppnå en god arbetsmiljö där både den fysiska 
och psykosociala arbetsmiljön är bra och där hög delaktighet ska gälla vid 
utvecklings och förändringsarbete. Vid avgångar avslut av anställningar 
arbetar vi för att detta ska ske på ett respektfullt och bra sätt så att avsluten 
uppfattas på ett positivt sätt och viljan att rekommendera Tierp som 
arbetsgivare finns kvar.  

 
Håkan Sandberg 
HR chef 
 



 
  
 
 
REVISORERNA

1 

Granskning av hur kommunen arbetar för att säkerställa kompetens-
försörjningen   

KPMG har av Tierps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur 
kommunstyrelsen arbetar för att säkerställa kompetensförsörjningen. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 
 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen har ett 
ändamålsenligt arbetssätt avseende kompetensförsörjning. 
 
Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte är att 
kommunstyrelsen i stora delar har en tillfredsställande styrning och 
uppföljning av kompetensförsörjningsarbetet.  
 
Det bedöms att strategin för kompetensförsörjning är ett bra övergripande 
styrdokument med relevanta utvecklingsområden för att klara 
kompetensförsörjningen. Det bedöms också att det finns en tydlig koppling 
mellan strategin för kompetensförsörjning och de mål och uppdrag som 
fastställts i budget 2021. Det saknar dock analyser och bedömningar av 
kompetensförsörjningsbehoven på ett tre- till femårsperspektiv. 
 
För att ytterligare stärka kompetensförsörjningsarbetet och ge 
kommunstyrelsen ett bra underlag för sin styrning och uppföljning finns 
områden som kan och bör utvecklas. 
 
Utifrån bedömning och slutsats rekommenderas kommunstyrelsen att:  
— Ta fram årligen uppdaterade handlingsplaner som har koppling till de 

uppdrag som kommunstyrelsen ger inom området och de aktiviteter som 
i dag finns i aktivitetsplanen.  

— Analysera vilka effekter de olika åtgärderna ger och föra in dessa 
analyser i handlingsplanerna.  

— Utarbeta rutiner för hur handlingsplanerna arbetas fram t.ex. på vilket sätt 
verksamheterna ska vara delaktiga samt var beslutet om fastställande av 
handlingsplanerna ska tas.  

— Analysera de olika verksamheternas kompetensförsörjningsbehov på ett 
tre- till femårsperspektiv och föra in dessa analyser i handlingsplanerna. 

— Utarbeta rutiner för uppföljning och analyser av vad som framkommer 
vid avslutningssamtalen i enlighet med vad som fastställts i strategin för 
kompetensförsörjning. 

  

 
 

Kommunstyrelsen 

  
För kännedom: 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

  



 
  
 
 
REVISORERNA

2 

 

 
Vi emotser ett yttrande från kommunstyrelsen över granskningens slutsatser 
senast den 30 juni 2022 och att granskningens slutsatser och 
rekommendationer föredras i kommunfullmäktige.  

Tierp 28 februari 2022 
På uppdrag från Tierp kommuns revisorer 
 
 
 

Göran Carlsson                 K G Marklund   
Ordförande                                                                      Vice ordförande  
 
Bilaga: Rapport KPMG granskning av hur kommunen arbetar för att 
säkerställa kompetensförsörjningen.    
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 2022-02-21 

1 Sammanfattning 

Vi har av Tierps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur kommunstyrelsen 
arbetar för att säkerställa kompetensförsörjningen. Uppdraget ingår i revisionsplanen 
för år 2021. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen har ett 
ändamålsenligt arbetssätt avseende kompetensförsörjning. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen i 
stora delar har en tillfredsställande styrning och uppföljning av kompetens-
försörjningsarbetet.  

Vi bedömer att strategin för kompetensförsörjning är ett bra övergripande styrdokument 
med relevanta utvecklingsområden för att klara kompetensförsörjningen. Vi bedömer 
också att det finns en tydlig koppling mellan strategin för kompetensförsörjning och de 
mål och uppdrag som fastställts i budget 2021. Vi saknar dock analyser och 
bedömningar av kompetensförsörjningsbehoven på ett tre- till femårsperspektiv. 

För att ytterligare stärka kompetensförsörjningsarbetet och ge kommunstyrelsen ett bra 
underlag för sin styrning och uppföljning ser vi att det finns områden som kan och bör 
utvecklas. 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

— Ta fram årligen uppdaterade handlingsplaner som har koppling till de uppdrag som 
kommunstyrelsen ger inom området och de aktiviteter som i dag finns i 
aktivitetsplanen.  

— Analysera vilka effekter de olika åtgärderna ger och föra in dessa analyser i 
handlingsplanerna.  

— Utarbeta rutiner för hur handlingsplanerna arbetas fram t.ex. på vilket sätt 
verksamheterna ska vara delaktiga samt var beslutet om fastställande av 
handlingsplanerna ska tas.  

— Analysera de olika verksamheternas kompetensförsörjningsbehov på ett tre- till 
femårsperspektiv och föra in dessa analyser i handlingsplanerna. 

— Utarbeta rutiner för uppföljning och analyser av vad som framkommer vid 
avslutningssamtalen i enlighet med vad som fastställts i strategin för 
kompetensförsörjning. 
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2 Bakgrund 

Tierps kommun är i likhet med övriga kommuner en personalintensiv organisation. Med 
anledning av kommande pensionsavgångar, personalomsättning och brist inom vissa 
yrkeskategorier ser revisorerna en risk i kommunens kompetensförsörjning.  

Att ha tillgång till personal i tillräcklig omfattning och med rätt utbildning är av stor 
betydelse för en god kvalitet i verksamheten. Utan en kvalitetssäkrad tillgång till 
personal finns en risk att kvaliteten i verksamheten försämras. 

En viktig förutsättning för att klara kompetensförsörjningen är att befintlig och presumtiv 
personal uppfattar kommunen som en attraktiv arbetsgivare.  

I Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2021-20231 står att ”Kommunens 
utmaning som arbetsgivare är bland annat att klara kompetensförsörjningen, minska 
könssegregeringen i verksamheterna och sänka sjuktalet. För att klara 
kompetensförsörjningen fastställde kommunstyrelsen i maj 2018 en strategi för 
kompetensförsörjning. Syftet med strategin är att Tierps kommun både ska vara och 
framstå som en attraktiv arbetsgivare”.  

Utifrån ovanstående har revisorerna i Tierps kommun i sin riskanalys avseende 2021 
bedömt att en fördjupad granskning inom detta område bör genomföras. Uppdraget 
ingår i revisionsplanen för 2021. 

 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen har ett 
ändamålsenligt arbetssätt avseende kompetensförsörjning. 

Granskningen besvarar följande revisionsfrågor:   

— Har kommunstyrelsen formulerat en politisk viljeinriktning för hur kommunen ska 
vara en attraktiv arbetsgivare? 

— Hur har kommunstyrelsen arbetat för att uppnå strategin för kompetensförsörjning 
samt de mål och uppdrag som är kopplade till kompetensförsörjningen i ”Plan för 
Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2021-2023”? 

— Vilka bedömningar och analyser har gjorts beträffande kompetens-/ 
personalbehovet på kort och lång sikt t.ex. genom statistik?  

— Vilka handlingsplaner har fastställts och åtgärder har vidtagits utifrån de analyser 
och slutsatser som dragits?  

— Finns det ytterligare strategier/arbetsmodeller för hur man ska arbeta för att 
säkerställa en god kompetensförsörjning?  

— På vilket sätt följer kommunstyrelsen upp verksamheternas arbete med 
kompetensförsörjningen? 

— Säkerställer styrelsen kompetensutveckling av befintlig personal?  
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I granskningen ingår även kartläggning av personalomsättningen i kommunen de 
senaste fyra åren.   

Granskningen omfattar kommunstyrelsens arbete för att säkerställa 
kompetensförsörjningen.  

2.2 Revisionskriterier 

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap § 6 

— Tillämpbara interna regelverk och policys  

 

2.3 Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier samt intervjuer med 
tjänstepersoner och förtroendevalda däribland kommundirektör, kommunstyrelsens 
ordförande, förhandlingsdelegationens ordförande, HR-strateg och förvaltningschefer.  

Samtliga intervjuade har getts möjlighet att faktakontrollera rapporten.  

3 Resultat av granskningen 

3.1 Ansvar  

I reglemente för kommunstyrelsen1 regleras kommunstyrelsens personalansvar.  

Reglementets 1 § fastställer att ”styrelsen har ett helhetsansvar för kommunens 
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning”. Vidare fastställs av 2 § att 
kommunstyrelsen har ansvar för att organisationen är effektiv och ändamålsenlig.  

Av 7 § framgår att kommunstyrelsen agerar som anställnings- och pensionsmyndighet. 
Styrelsen ska därmed ansvara för frågor rörande förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess anställda.   

3.1.1 Bedömning  

Vi bedömer att kommunstyrelsens ansvar är tydligt reglerat i reglementet. 

  

 
1 Reglemente för kommunstyrelsen, Dnr KS 2020/343, antaget av KF 2020-05-12 § 29/2020 
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3.2 Styrdokument  

Strategi för kompetensförsörjning 

Kommunstyrelsen fattade i maj 2018 beslut om strategi för kompetensförsörjning i syfte 
att kommunen både ska vara och framstå som en attraktiv arbetsgivare. I maj 2021 
ersattes tidigare kompetensförsörjningsstrategi med en ny strategi2 med motsvarande 
syfte.  

Tierps kommun har utformat kompetensförsörjningsstrategin utifrån Sverige 
kommuners och regioners (SKR:s) strategier avseende vilka åtgärder som kommuner 
kan vidta för att möta kompetensutmaningen.  

Strategierna är indelade i tre övergripande områden, attraktiv arbetsgivare, nya 
lösningar och hållbart arbetsliv. Varje övergripande strategiområde har tre strategier 
kopplat till sig:  

Attraktiv arbetsgivare  

- Stöd medarbetarnas utveckling  

- Stärk ledarskapet  

- Rekrytera bredare 

Nya lösningar  

- Utnyttja tekniken smart  

- Använd kompetensen rätt  

- Sök nya samarbeten 

Hållbart arbetsliv  

- Prioritera arbetsmiljöarbetet 

- Öka heltidsarbetet  

- Förläng arbetslivet 

Förutom ovanstående tre områden som utgår från SKR:s strategier har Tierps kommun 
ytterligare ett strategiområde vilket är: 

Viktig samverkan  

- Nätverk och samverkan 

- Samverkan internt mellan verksamheter 

- Samarbete med länets kommuner och Region Uppsala 

- Samarbete med näringslivet i Tierps kommun 

Av kompetensförsörjningsstrategin framgår vidare vad kommunen avser att uppnå 
utifrån de identifierade strategiområdena och strategierna. Det framgår bland annat att 
kompetensutveckling ska utformas individuellt och utifrån aktuellt behov och att 

 
2 Strategi för kompetensförsörjning, dnr KS 2021/438, antaget av KS 2021-05-26 21/2021 
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möjlighet till utveckling ska ses som något positivt och medföra att kommunen 
uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.  

Vidare framgår att det kontinuerligt och systematiskt ska genomföras kartläggningar av 
kompetensbehovet. Omvärldsbevakning lyfts i detta avseende fram som extra viktigt 
för att vara beredd inför förändringar som kan komma att krävas.  

Det fastställs i strategin att rutiner för avslutningssamtal ska utvecklas och fortlöpande 
följas upp för att säkerställa att fånga upp synpunkter som kan leda till förbättringar. 

Kommunfullmäktige har i kompetensstrategin fastställt arbetsvarumärket för Tierps 
kommuns vilket lyder ”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.”  

Strategin innehåller inga nyckeltal eller analyser av kommande 
kompetensförsörjningsbehov. Vid våra intervjuer framförs att det inför varje 
löneöversyn tas fram hur många som slutat på egen begäran o.s.v. HR-avdelningen 
har även frågat verksamheterna vilka kategorier som är svåra att rekrytera.  

I strategin står att handlingsplaner för de specifika områdena kommer att utarbetas.  
Vidare står att handlingsplanerna bör innehålla bedömning av de olika åtgärdernas 
effekter. Vi kan konstatera att det inte har utarbetats handlingsplaner med analyser av 
de olika åtgärdernas effekter. Kopplat till strategin för kompetensförsörjning har dock 
tagits fram en aktivitetsplan. Planen innehåller konkreta planer/aktiviteter utifrån 
identifierade områden i kompetensförsörjningsstrategin.  

 

Mål och budget 

I budgetdokumntet Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2021-20233 
finns ett avsnitt kring kommunen som arbetsgivare (kapitel 6.7). I kapitlet lyfts fram att 
en av kommunens utmaningar är att klara kompetensförsörjningen. Det framgår att 
kommunen under de kommande åren kommer att via pensionsavgångar tappa ca 20% 
av sina anställda.  

Vidare anges att medarbetarna är de viktigaste marknadsförarna för kommunen som 
attraktiv arbetsgivare och att det är viktigt att utveckla sociala medier som plattform för 
att marknadsföra arbeten inom kommunens verksamhetsområde.   

I budgetdokumntet beskrivs även hur kommunen arbetar för att vara en hälsofrämjande 
arbetsgivare, en rättvis och engagerande arbetsgivare, en lärande arbetsgivare, en 
kompetens- och karriärsutvecklande arbetsgivare samt en strategisk rekryterande 
arbetsgivare. Det framgår bland annat att individuella utvecklingsplanen bidrar till att 
både säkra att kompetens nyttjas rätt samt att kartlägga karriärmöjligheter. Det fastslås 
vara viktigt för en framtida kompetensförsörjning att medarbetare har möjlighet till att 
göra karriär inom kommunen. I budgeten står att det pågår ett arbete med att införa 

 
3 Antaget av KF 2020-11-03  
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kompetensbaserad rekrytering i kommunen. Enligt uppgift vid vår granskning är detta 
nu infört. 

Kommunfullmäktige har kopplat fyra av Agenda 2030:s mål till kapitlet kommunen som 
arbetsgivare. Utifrån Agenda 2030:s mål har kommunfullmäktige sedan upprättat 
delmål för Tierps kommun. Kopplat till Agenda 2030:s fyra mål har fyra delmål 
upprättats inom området kommunen som arbetsgivare.  

Nedan redovisas tabell med Agenda 2030:s mål och kommunens delmål avseende 
kapitlet kommunen som arbetsgivare (kapitel 6.7).  

 

Agenda 2030 mål  Delmål för Tierps kommun  

Mål 3. Hälsa och välbefinnande Delmål 3.9. Minskad sjukfrånvaro i 
kommunens verksamhet. 

Mål 5. Jämställdhet  Delmål 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. 

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt  

Delmål 8.5. Verka för full sysselsättning 
med anständiga arbetsvillkor för alla 
kvinnor och män, inklusive ungdomar 
och personer med funktionsnedsättning, 
samt lika lön för likvärdigt arbete. 

Mål 10. Minskad ojämlikhet  Delmål 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. 

Utöver mål och delmål har kommunfullmäktige fastställt 12 särskilda uppdrag för 
verksamhetsområden under kommunstyrelsen. Nedan redovisas en förkortad version 
av ett urval av dessa uppdrag: 

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.  

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.  
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6.7.c Heltidsresan. Målet ska enligt avtal vara uppnått 2021.  

6.7.d Alla verksamheter ska verka för att möjliggöra för fler deltidsbrandmän (RIB) 
bland kommunens medarbetare.  

6.7.e Kompetensbaserad rekrytering ska genomsyra alla verksamheter för att 
rekrytering alltid ska basera sig på det behov som finns vid rekryteringstillfället.  

6.7.f Förtjänsttecken inom Daglig verksamhet införs anpassat till deltagarna och 
verksamheten.  

6.7.g Höjning av friskvårdsbidraget till 1500 kronor per år och medarbetare.  

6.7.h.x Kompetensutvecklingsmedel ska användas under året för kompetensutveckling 
för att rusta kommunens medarbetare samt bidra till att kommunen som arbetsgivare 
blir attraktivare.  

6.7.k.x Kompetenshöjande aktiviteter för att rusta och stärka medarbetarna inom vård- 
och omsorgsområdet. Stärka kommunens attraktivitet som arbetsgivare utifrån ett 
aktivt arbete med att skapa ett öppet och involverande arbetsklimat.  

6.7.l.x Införande av nya arbetssätt som syftar till att skapa högre kvalitet inom vård och 
omsorg samt en bättre arbetsmiljö för medarbetare. 

Uppföljning av verksamheternas arbete med kompetensförsörjningen sker främst 
genom redovisning i delårsrapport och årsredovisning. I delårsrapport 2021 redovisas 
målen och uppdragen. Vi kan här konstatera att av de tolv uppdragen var då ett 
genomfört, nio pågående och två ej påbörjade.  

Övriga styrdokument 

Övriga styrdokument av betydelse för kommunen som arbetsgivare är: 

• Arbetsmiljöpolicy 

• Policy för lika rättigheter och lika möjligheter 

• Policy för lönebildning 

3.2.1 Bedömning  

Vi kan konstatera att kommunstyrelsen har fastställt mål som har bäring på kommunen 
som arbetsgivare. Till målen har kommunstyrelsen också fått 12 särskilda uppdrag. Vi 
bedömer att de särskilda uppdragen är konkreta i sin karaktär och det fastslås i flera 
fall när de ska vara uppfyllda och hur de ska finansieras.  

Vi kan också konstatera att det finns en aktuell strategi för kompetensförsörjning som 
innehåller ett antal olika områden som bedöms som viktiga för att vara en attraktiv 
arbetsgivare och för att klara kompetensförsörjningen. Det finns också en aktivitetsplan 
med åtgärder som har bäring på de områden som fastslagits i strategin för 
kompetensförsörjning. I strategin står att handlingsplaner och analyser av kommande 
rekryteringsbehov ska tas fram men vi kan konstatera att detta saknas. 

Vi bedömer att strategin för kompetensförsörjning är ett bra övergripande styrdokument 
med relevanta utvecklingsområden för att klara kompetensförsörjningen. Vi menar att 
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den aktivitetsplan som finns i dag är ett bra och tydligt dokument med åtgärder kopplat 
till strategin för kompetensförsörjning.  

Vi anser dock att det, i enlighet med vad som står i strategin för kompetensförsörjning,  
bör finnas årligen uppdaterade handlingsplaner som har koppling till de uppdrag som 
kommunstyrelsen gett inom området och de aktiviteter som finns i dag i 
aktivitetsplanen. Handlingsplanerna bör också innehålla analyser av vilka effekter de 
olika åtgärderna ger. Vi menar också det bör utarbetas rutiner för hur 
handlingsplanerna arbetas fram t.ex. på vilket sätt verksamheterna ska vara delaktiga 
samt var beslutet om fastställande av handlingsplanerna ska tas.  

3.3 Kompetensförsörjningsarbetet i styrelsen  

Vid våra intervjuer framförs att styrelsens styrning av arbetsgivarfrågorna utgår från de 
mål och uppdrag som finns i budgetdokumntet Plan för Tierps kommuns ekonomi och 
verksamhet 2021-20234. Alla verksamheter har i uppdrag att arbeta efter dessa mål.  

Kommunstyrelsen har en förhandlingsdelegation som har till uppdrag att bereda 
ärenden som berör HR-frågor till kommunstyrelsen. I delegationen kommunstyrelsens 
ordförande, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, kommunstyrelsens 2:e vice 
ordförande (oppositionsråd) och kommundirektör. HR-chef är föredragande i 
förhandlingsdelegationen. 

 
Kommunstyrelsen följer upp alla protokoll från förhandlingsdelegationen. HR-chefen 
redovisar HR-frågor i kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen men det 
förekommer även vid andra tillfällen under året.  

Kommunstyrelsen har avsatt budget för kompetensutveckling av personal t.ex. för att 
erbjuda vidareutbildning av vårdpersonal till undersköterska. 

I förhandlingsdelegationen har aktivitetsplanen som är kopplad till strategin för 
kompetensförsörjning redovisats. I förhandlingsdelegationen rapporteras också 
sjukfrånvaron, om kommunen har några pågående arbetsrättsliga disciplinärenden och 
löneöversynen.  

I förhandlingsdelegationen rapporteras från forskningsprojektet STAMINA (som står för 
ett Strukturerat Tidseffektivt Arbetssätt och Metoder för INkluderande Arbetsliv).  

Förhandlingsdelegationen bereder också alla policys och riktlinjer gällande personal- 
och arbetsgivarfrågor innan de går upp till Kf för beslut när det gäller policys och övriga 
styrdokument till Ks.  

3.3.1 Bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsen har en styrning och uppföljning genom de mål och 
uppdrag avseende kommunen som arbetsgivare.  
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Vi anser dock att kommunstyrelsen på tydligare sätt bör styra och följa upp hur 
strategin för kompetensförsörjning omsätts i verksamheterna i enlighet med vad vi 
påtalat under kap 3.2.1 Bedömning. 

3.4 Kompetensförsörjningsarbetet i verksamheterna 

Vi har inte funnit dokumenterade analyser av nuvarande och kommande 
kompetensförsörjningsbehov. Vid våra intervjuer framförs dock att det görs analyser 
och bedömningar inom verksamheterna.  

Vid våra intervjuer framförs ett antal olika kompetenser som är svårt att rekrytera. Vissa 
befattningar har enligt uppgift dock blivit lättare att rekrytera nu när det finns större 
möjligheter att arbeta på distans t.ex. genom att kommunen inrättat satelitkontor i 
Uppsala och Gävle. 

Exempel på kompetenser som det är stor konkurrens om är inom miljö- och 
hälsoskydd, samhällsbyggnad, socionomer, sjuksköterskor och speciallärare. 

Vid vår granskning framförs att förutom strategin för kompetensförsörjning är också 
arbetsmiljöpolicyn, policy för lika möjligheter och rättigheter samt policy för lönebildning 
viktiga delar av kompetensförsörjningen då dessa syftar till att vara en attraktiv 
arbetsgivare.  

Vid våra intervjuer ges exempel på åtgärder som görs i verksamheterna som bidrar till 
att klarar kompetensförsörjningen. Inom utbildningsverksamheten finns förskolor och 
skolor som ingår i ett partnerskolorprojekt med Uppsala universitet. Det innebär att 
dessa förskolor och skolor förbinder sig att ta emot ett antal studenter från Uppsala 
universitet som gör sin VFU5. Uppsala universitet erbjuder föreläsningar för lärarna 
som ska vara handledare för VFU-studenterna. Kommunen samarbetar även med 
Gävle högskola. Vid vår granskning framförs att VFU-studenterna är en viktig 
rekryteringsbas och en del av dem rekryteras redan innan de är färdiga med sin 
utbildning.  

Även individ- och familjeomsorgen har samarbete med Uppsala universitet och Gävle 
högskolan och tar emot studenter som gör sin VFU. 

Även inom vård- och omsorgsverksamheten tar man emot studenter som gör sin 
praktik. Det är t.ex. studenter som läser till sjuksköterska, arbetsterapeut och 
undersköterska. Elever från omvårdnadsprogrammet och barn och fritidsprogrammet 
erbjuds APL (arbetsplatsförlagda lärande) under sin utbildningstid inom vård och 
omsorg.  Vid vår granskning framförs att vård- och omsorgsverksamheten har en 
mycket god samverkan med utbildningsanordnare.  
 
 
 

 
5 Verksamhetsförlagd utbildning 
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Tierps kommun är också certifierade för vård- och omsorgscollege som är ett 
samverkansforum som har fokus att diskutera kompetensförsörjning och hur 
kommunen kan bli ännu mer attraktiv både som utbildningsanordnare och som 
arbetsgivare. Elever som går SFI har också möjlighet att få språkpraktik inom vård- och 
omsorgsverksamheten. 

Exempel på åtgärder för att vara en attraktiv arbetsgivare är Stamina som bedrivs av 
Uppsala universitet. STAMINA utgår från OSA6. Inom ramen för STAMINA får varje 
medarbetare tre gånger per år beskriva vad som kännetecknar deras arbetsmiljö just 
nu via ett utskickat frågeformulär. Utifrån resultatet fås ett nyckeltal på graden av 
upplevd delaktighet samt i vilken mån arbetsgruppen upplever arbetsmiljön positivt 
eller negativt. Utifrån det samlade resultatet arbetas en handlingsplan fram kring det 
som arbetsgruppen anser viktigast att ta tag i. Många arbetsgrupper har genomfört 
STAMINA under hela pandemin men många arbetsgrupper har även prioriterat bort 
STAMINA på grund av pandemin. Avgörande har bl.a. varit förmågan att ställa om från 
fysiska till digitala STAMINA möten.  

Vid vår granskning lyfts fram vikten av att samverka med andra arbetsgivare både 
offentliga och privata. Genom att samverka uppnås en växelverkan d.v.s. om Tierp är 
en attraktiv kommun blir det lättare för företagen att rekrytera personer som vill flytta till 
kommunen och de kan i sin tur åtföljas av en partner som har kompetens som behövs i 
kommunen. Näringslivsrådet samverkar t.ex. med näringslivet t.ex. genom att diskutera 
aktuella kompetensbehov. Inom ramen för Teknik College och Vård & Omsorgs 
College finns kopplade styrgrupper där politiker, tjänstepersoner, utbildning och privata 
arbetsgivare deltar. I dessa styrgrupper finns möjligheter för näringslivet att ge inspel 
på behov av utbildningar samt i den mån möjlighet finns också utformning inom de 
kopplade utbildningarna inom collegestrukturerna. 

 
Samverkan mellan kommunerna i länet (Uppsala undantaget) sker inom ”Nätverk C-
tillsammans” Inom ramen för denna samverkan har HR-direktörerna fått i uppdrag att 
arbeta med kompetensförsörjning. Tierps kommun samverkar också med andra 
kommuner när det gäller utbildningar för chefer och rekrytering av spetskompetenser. 

Vid vår granskning framförs vidare att de gemensamma nämnder som kommunen 
ingår i underlättar att kunna rekrytera spetskompetens. 

Marknadsföring av kommunen som arbetsgivare görs genom sociala medier, att 
kommunen deltar på mässor samt har kontakter med utbildningsanordnare och är med 
på aktiviteter på universitet och högskolor.  

Vid vår granskning framförs att det är svårt att direkt följa upp vilka effekter åtgärderna 
ger på kompetensförsörjningen. Till viss del kan det dock fångas upp i 
medarbetarenkäterna och genom undersökningen som de gör inom Stamina.  

 
6 Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö 
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Ytterligare ett sätt att följa upp vilka effekter åtgärderna ger är att följa upp hur många 
sökanden det är på olika tjänster. I kommunen görs inte denna typ av uppföljning men 
enligt uppgift vid våra intervjuer är det rätt få sökanden vid tjänster som kräver 
spetskompetens men fler sökande vid lägre kompetenskrav. 

3.4.1 Bedömning 

Vi bedömer att det genomförs många olika åtgärder för att klara kompetens-
försörjningen och att de olika verksamheternas åtgärder utgår utifrån strategin för 
kompetensförsörjning samt de mål uppdrag de som angetts i budget 2021.  

3.5 Kompetensutveckling 

Vi kan också konstatera att det i budget 2021 finns flera uppdrag med koppling till 
kompetensutveckling vilket innebär att kommunstyrelsen får en uppföljning i samband 
med delårsrapport och årsredovisning. 

I policy för lönebildning står om chefens ansvar för att hålla medarbetarsamtal och det 
finns mallar för vad medarbetsamtalet ska innehålla.  De fackliga företrädarna följer 
upp att cheferna sköter detta och enligt uppgift vid våra intervjuer är de fackliga 
företrädarna till god hjälp för arbetsgivaren.  

När det gäller kompetensutveckling av befintlig personal är det i allmänhet en 
chefsfråga. Om det ska göras en större kompetensutvecklingsinsats som innebär ett 
ekonomiskt åtagande kan det lyftas till kommunstyrelsen. I de uppdrag som 
kommunstyrelsen fått 2021 finns flera punkter som avser kompetensutvecklingen. 

Inom verksamheten utbildning genomförs centrala kompetensutvecklingsdagar.  
Verksamheten har en del forskningsprojekt som genomförs i samverkan med Uppsala 
universitet. Det finns också lärare som deltar i lärarlyftet.  Kommunen har arbetat för att 
öka andelen utbildade barnskötare och de har för avsikt att arbeta för att de som inte 
har utbildningen ska kunna kombinera arbete och studier.  

Vid våra intervjuer framförs också att de inom medborgarservice arbetar med att få 
medarbetare att utvecklas och ta större ansvar.  

Inom individ- och familjeomsorgen görs en uppföljning efter medarbetarsamtalen för att 
bedöma om det finns några generella behov av kompetensutveckling. Det görs 
kompetensutvecklingsplaner både på individnivå och verksamhetsnivå. 

Inom vård- och omsorgsverksamheten genomgår de nyanställda en introduktion som 
sker i tre steg för att den anställde ska får en god introduktion och förståelse för vad 
som krävs för att arbeta inom verksamheten. 

Inom vård- och omsorgsverksamheten erbjuds outbildade tillsvidareanställda att gå 
omvårdnadsprogrammet på vuxenutbildningen och får då studera på arbetstid På det 
sättet kan outbildade medarbetare utbilda sig och samtidigt arbeta.  
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Intresset för detta är stort inom vård- och omsorgsverksamheten. Kommunen har 
möjlighet att erbjuda detta genom det statsbidrag som erhålls via äldreomsorgslyftet.   
 
Vid våra intervjuer framförs ett behov av att arbeta med chefernas 
kompetensutveckling som t.ex. tillitsbaserat ledarskap.  

Pandemin har begränsat kompetensutvecklingen till att i hög grad genomföras digitalt. 
Från vård- och omsorgsverksamheten framförs att stadsbidragen avseende 
kompetensutveckling inom äldreomsorgen innebär att det är tydligt vilka insatser 
kommunen ska göra. Detta läggs in i verksamhetsplanen. 

3.5.1 Bedömning 

Vi bedömer att det finns rutiner för att säkerställa att medarbetarsamtal genomförs 
vilket är ett viktigt underlag för den enskilde medarbetarens kompetensutveckling.  

Vi bedömer vidare att verksamheterna arbetar med kompetensutveckling av 
medarbetarna. Vi ser som positivt att det i budgeten finns flera uppdrag till 
kommunstyrelsen avseende kompetensutveckling av kommunens medarbetare.  

3.6 Avslutningssamtal och enkäter 

Det finns en mall för avslutningssamtal och enligt uppgift vid vår granskning genomförs 
avslutningssamtal. Det finns dock ingen struktur för hur det som framkommer vid 
samtalen ska fångas upp. 

En enkät skickas ut till medarbetare som slutar sin anställning i kommunen. HR har 
tillgång till svaren i enkäten och kan på det sättet följa upp på enkäten på en 

aggregerad nivå. Enligt uppgift är dock svarsfrekvensen låg vilket gör att det är svårt 
att dra generella slutsatser från de svar som inkommer. 

Inom vård- och omsorgsverksamheten används en enkät som den anställde ombeds 
att fylla i. Chefen ska också gå igenom den med den anställde. Enhetschefen samlar in 
och följer upp vad som kommit fram vid avslutningssamtalen för att kunna se vad som 
är positivt men även bedöma om det finns förbättringsområden. På chefs-APT 
diskuteras vad det är som behöver förbättras och vad som fungerar bra som man 
behöver bibehålla. 

3.6.1 Bedömning  

I strategin för kompetensförsörjning fastställs att rutiner för avslutningssamtal ska 
utvecklas och fortlöpande följas upp för att säkerställa att fånga upp synpunkter som 
kan leda till förbättringar. Enligt vår bedömning finns rutiner för avslutningssamtalen 
men det saknas rutiner för uppföljning och analyser av vad som framkommer vid 
samtalen. Vi anser därför att detta bör utvecklas i enlighet med vad som fastställts i 
strategin för kompetensförsörjning. 
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3.7 Personalomsättning  

Nedanstående uppgifter på antalet nya och avslutade tillsvidareanställda har vi erhållit 
från kommunen. 

 
I nedanstående tabell redovisas antalet avgångna tillsvidareanställda dividerat med 
antalet tillsvidareanställda föregående år multiplicerat med 100 för redovisning i 
procent. Uppgifterna är hämtade från Kolada som är SKR:s statistikdatabas. Vi kan 
konstatera att Tierps kommun ligger bland de kommuner som hade lägst 
personalomsättning 2020. 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Enköping

Heby

Håbo

Knivsta

Tierp

Uppsala

Uppsala läns kommuner…

Älvkarleby

Östhammar

Avgångna tillsvidareanställda under året, kommun, andel (%)

2020 2019 2018 2017

År Antal nya 
tillsvidareanställningar 

Antal avslutade 
tillsvidareanställningar 

2017 346 308 

2018 269 230 

2019 380 324 

2020 281 227 

År Personalomsättning 
nyanställda 

Personalomsättning avslutade 

2017 21,8 % 19,5 % 

2018 17,1 % 14,6 % 

2019 23,8 % 14,2 % 

2020 17,3 % 14,0 % 
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4 Slutsats och rekommendationer  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen i 
stora delar har en tillfredsställande styrning och uppföljning av kompetens-
försörjningsarbetet.  

Vi bedömer att strategin för kompetensförsörjning är ett bra övergripande styrdokument 
med relevanta utvecklingsområden för att klara kompetensförsörjningen. Vi bedömer 
också att det finns en tydlig koppling mellan strategin för kompetensförsörjning och de 
mål och uppdrag som fastställts i budget 2021. Vi saknar dock analyser och 
bedömningar av kompetensförsörjningsbehoven på ett tre- till femårsperspektiv. 

För att ytterligare stärka kompetensförsörjningsarbetet och ge kommunstyrelsen ett bra 
underlag för sin styrning och uppföljning ser vi att det finns områden som kan och bör 
utvecklas. 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

— Ta fram årligen uppdaterade handlingsplaner som har koppling till de uppdrag som 
kommunstyrelsen ger inom området och de aktiviteter som i dag finns i 
aktivitetsplanen.  

— Analysera vilka effekter de olika åtgärderna ger och föra in dessa analyser i 
handlingsplanerna.  

— Utarbeta rutiner för hur handlingsplanerna arbetas fram t.ex. på vilket sätt 
verksamheterna ska vara delaktiga samt var beslutet om fastställande av 
handlingsplanerna ska tas.  

— Analysera de olika verksamheternas kompetensförsörjningsbehov på ett tre- till 
femårsperspektiv och föra in dessa analyser i handlingsplanerna. 

— Utarbeta rutiner för uppföljning och analyser av vad som framkommer vid 
avslutningssamtalen i enlighet med vad som fastställts i strategin för 
kompetensförsörjning. 

 

Datum som ovan 

KPMG AB 
 

Karin Helin Lindkvist  

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta svaret på revisionsrapporten avseende granskning av årsredovisning 
2021 och skicka det till kommunrevisorerna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
KPMG har på uppdrag av Tierps kommuns förtroendevalda revisorer 
granskat årsredovisningen 2021.  
 
Revisorerna konstaterar att de utifrån granskningen inte funnit några 
väsentliga felaktigheter. Revisorerna lämnar i sitt utlåtande bedömningar 
och rekommendationer till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ställer sig 
bakom revisorernas bedömning och rekommendationer, då det är viktigt att 
en utveckling av årsredovisningen sker fortlöpande.  
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Svar på revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2021 
 
Måluppfyllelse och samlad bedömning 
I Tierps kommun ligger i princip all verksamhet samlad direkt under 
kommunstyrelsen. Att all verksamhet är samlad direkt under 
kommunstyrelsen innebär att alla verksamhetsområdens utfall och 
måluppföljning följs upp i förvaltningsberättelsen och därmed också 
granskas av revisionen. Här skiljer sig kommuner med Tierps typ av 
organisation från kommuner som har den traditionella 
nämndorganisationen.  
Den sammanhållna förvaltningen minskar risken för suboptimering mellan 
verksamhetsområdena, vilket i sig bidrar till god ekonomisk hushållning. 
Organiseringen möjliggör också att fullmäktige kan sätta 
organisationsneutrala mål, som sedan verksamhetsområdena arbetar med i 
den utsträckning de är berörda. Det blir tydligt i uppföljningen att samarbete 
sker mellan olika verksamhetsområden för att på bästa och effektivaste sätt 
arbeta för att uppfylla och verkställa fullmäktiges mål.  
Kommunfullmäktige har valt att utgå från hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 
Genom detta strategiska val arbetar kommunen effektivt mot de av Sveriges 
och världens länders antagna hållbarhetsmål för social, miljömässig och 
ekonomisk hållbarhet. Detta är de vedertagna målen att arbeta med för att nå 
en rättvis och hållbar kommun och värld. Målen är integrerade och odelbara, 
vilket betyder att inget mål kan nås utan framgång inom ett annat – därför 
behövs alla mål för att agendan ska kunna uppnås. För att konkretisera målen 
har kommunfullmäktige beslutat om egna lokala delmål som visar vad 
Tierps kommun behöver göra för att nå målen lokalt och bidra till 
uppfyllelsen av målen globalt. Merparten av delmålen är långsiktiga och 
följs upp av de av RKA:s framtagna nyckeltal för Agenda 2030 i Kolada. 
I årsredovisningen finns en analys per agenda mål som inkluderar de 
underliggande delmålen beslutade av kommunfullmäktige. I bedömningen 
ingår vad som gjorts under året i kommunen men också trenden på lång sikt 
om kommunen är på god väg att uppnå målen till 2030 eller ej. Analysen 
bygger på utfallet i kommunen i stort utifrån nationellt utvalda nyckeltal 
liksom vad som gjorts i verksamheterna för att bidra till uppfyllelsen av 
målen och om detta varit framgångsrikt eller ej. I analysen utgår 
kommunstyrelsen ifrån om årets arbete legat i linje med grönt – vi ligger bra 
till för att uppfylla målet, gult – vi är på rätt väg för att uppfylla målet, men 
det går för långsamt eller rött – ännu inga åtgärder, eller utvecklingen går åt 
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fel håll. 
De särskilda uppdragen som kommunfullmäktige fastställt har till skillnad 
från målen och delmålen ett kortare perspektiv. Majoriteten ska genomföras 
under budgetåret eller under mandatperioden och de ska också på sikt bidra 
till uppfyllelsen av de övergripande Agenda 2030 målen.  
De nationellt framtagna nyckeltalen för att följa utvecklingen av Agenda 
2030 på kommunal nivå saknar idag målvärden för vad som är ett gynnsamt 
läge till år 2030, detta är något som regeringen och våra myndigheter tittar 
på för att ta fram riktvärden nationellt till år 2030. I dagsläget ligger därför 
fokus i uppföljningen på trenden och denna visas i bilagan över nyckeltal 
med trendpilar i grönt, gult och rött. Då statistik på kommunal nivå ofta 
släpar efter visas statistik något eller några år i efterhand i Kolada, varför det 
är särskilt viktigt att följa trender och inte bara utvärdera enskilda år.  
För att förbättra och tydliggöra kommunstyrelsens styrning föreslås 
kommunstyrelsen under året fastställa en egen verksamhetsplan med 
nyckeltal och satta målvärden för vad verksamheterna ska uppnå under året 
i arbetet med de av fullmäktige satta delmålen. Dessa nyckeltal ska kunna 
följas på kort sikt och under året. I års- och delårsredovisningen kan då göras 
en samlad bedömning av årets utfall i förhållande till kommunstyrelsens 
målsättning för året. I årsredovisningen följer kommunen upp, på samma 
sätt som tidigare, även de av fullmäktige antagna delmålen med medföljande 
indikatorer. På så sätt tydliggörs utfallet för kommunens geografiska område 
som kommunfullmäktige beslutat om, men även vad verksamheterna gjort 
internt i kommunens organisation för att bidra till uppfyllelsen av 
kommunens Agenda 2030 delmål. 
Revisorernas utlåtande   
Nedan redovisas granskningens slutsatser som följs av svar avseende de  
planerade och vidtagna åtgärderna.  
Utifrån granskningen av årsredovisningen konstaterar revisorerna att det inte 
funnit några väsentliga felaktigheter i denna. Årsredovisningen har i allt 
väsentligt upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR) och god redovisningssed för området förutom 
avseende: 

 bedömningen att kommunen delvis följer RKR R5 Leasing och 
uttalande om hur stor påverkan detta har på årets resultat eller 
balansomslutning inte kan göras.   

Kommunen gjorde under året genomgång av alla fordonsavtal och 
skrivaravtal och ändra dem till leasingavtal med åtföljande redovisning. 
Däremot har vi avvaktat med en genomgång av lokalhyresavtalen med 
anledning av den pågående fastighetsutredningen. 

 Tierp kommun har köpt en fastighet (Crosshallen) från sitt 
dotterbolag Tierps Kommunfastigheter AB under 2021. Under 2021 
har kommunen gjort en nedskrivning på fastigheten på 9,1 mnkr 
och det är för att under 2022 kunna sälja fastigheten. Det som har 
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skett är att man har flyttat förlusten från bolaget till kommunen. 
Kommunen går dessutom miste om underskott att nyttja i 
fastighetsfållan i kommunkoncernen om det förekommer andra 
försäljningar i bolagskoncernen.  

I hyresavtalet tecknat mellan Tierps kommunfastigheter AB och Tierps 
kommun regleras att Tierps kommun ska ansvara för eventuella kostnader 
vid en försäljning. Eftersom det låg ett stort värde i mark/markanläggning 
vilket ägs av kommunen så ansågs det lämpligast att kommunen köpte 
byggnaden för att därefter genomföra en fastighetsförrättning. Detta för att 
få byggnad och mark som en fastighet. Fastigheten var vid 
försäljningstillfället inte färdigställd för en försäljning på extern marknad. 
I revisorernas granskning av Årsredovisningen 2021 rekommenderas även 
följande: 

 arbetar vidare med att utveckla förvaltningsberättelsen så det blir 
tydligare och mer utvecklande för läsarna som inte är insatta i 
verksamheten. 

Arbetet med att utveckla förvaltningsberättelsen är ett pågående 
arbete, dels att förvaltningsberättelsen ska bli mer läsvänlig och en 
tydligare layout.   

 årligen dokumenterar en egen genomgång mellan aktuella 
redovisningsprinciper och av kommunen tillämpade principer samt 
följa upp att kommunen har med alla sina principer och tittar på 
hur andra kommuner har i sina årsredovisningar. 

Genomgång av aktuella redovisningsprinciper sker redan idag men 
kommer fortsättningsvis att dokumenteras för att synliggöra att detta 
genomförs inför varje delårs-/bokslut.  

 gör en sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk 
hushållning har uppnåtts. 

En bedömning av god ekonomisk hushållning genomförs strukturerat i 
årsredovisningen. För att tydliggöra detta har ett eget kapitel för god 
ekonomisk hushållning tillförts till plandokumentet 2022-2024 där de 
olika områdena samlats under ett och samma kapitel.  

 tar fram mål med betydelse för god ekonomisk hushållning 
för kommunkoncernen. 

I plandokumentet 2022-2024 har ett eget kapitel införts där alla  mål för 
god ekonomisk hushållning samlats.  

 i enligt med RKR R14 ha med upplysningar om drift- och 
investeringsredovisningens uppbyggnad och om tillämpade 
internredovisningsprinciper. 

Detta kommer att utvecklas till kommande årsredovisning. 

 ser över rutinerna vid upprättande av koncernredovisningen. Nu 
sammanställs koncernen i en Excelfil och det saknas 
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koncernverifikationer och kommunen följer inte bokföringslagen.  
Detta kommer att utvecklas till kommande årsredovisning.  

 skickar ut instruktioner till dotterbolagen om vilka uppgifter de 
behöver för att kunna sammanställa alla finansiella siffror, i år 
har det bland annat saknas uppgifter om leasing.  

Tidsplan med instruktion och begäran om uppgifter inför årsredovisning 
har tillsänts bolagen i god tid. Dock har inte respektive verksamhets 
tidsplan synkroniserats med varandra vilket medfört att uppgifter 
inlämnats allt försent. Inför årsredovisning 2022 har kommundirektör 
och VD:ar påbörjat arbetet för att få en gemensam tidsplan.  

 
 
Helena Carlsson  
Kommundirektör 
 
  
Veikko Niemi  
Ekonomichef  



Granskning av bokslut och
årsredovisning per 2021-12-31

Tierps kommun
28 mars 2022
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Snabb överblick 

 Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, med 
reservation för avvikelserna gällande att kommunen delvis följer RKR R5 
Leasing. 

 Vår sammanfattande bedömning är att resultatet är förenligt med två 
finansiella mål och delvis förenligt med ett finansiellt mål. 

 Vår sammanfattande bedömning är att vi inte kan göra någon bedömning 
huruvida verksamhetsmålen är förenliga med resultatet eller inte. 

 Vår bedömning är att kommunen har uppnått balanskravet för helåret.

 Man har flyttat förlusten från bolaget till kommunen, nedskrivning på 9,1 mnkr.












Sammanfattning
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På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tierps kommun har KPMG granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 2021.
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna 
ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige 
beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Årsredovisningen
Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några väsentliga felaktigheter i denna. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i 
enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed för området förutom avseende:

 Vår bedömning är att kommunen delvis följer RKR R5 Leasing och vi inte kan uttala oss om hur stor  påverkan detta har på årets resultat 
eller balansomslutning.  

 Tierp kommun har köpt en fastighet (Crosshallen) från sitt dotterbolag Tierps Kommunfastigheter AB under 2021. Under 2021 har
kommunen gjort en nedskrivning på fastigheten på 9,1 mnkr och det är för att under 2022 kunna sälja fastigheten. Det som har skett är att 
man har flyttat förlusten från bolaget till kommunen. Man går dessutom miste om underskott att nyttja i fållan i kommunkoncernen om det 
förekommer andra försäljningar i bolagskoncernen. 

Vi har, utöver vad som nämns ovan om leasing, och med reservation för de eventuella effekter av att granskningen utförts enligt de 
avgränsningar som anges i stycke 1.4, inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit 
några omständigheter som ger oss anledning att anse att årsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal 
bokföring och redovisning.

Resultat
Årets resultat uppgår till 74,9 mnkr, vilket är 52,2 mnkr bättre än budget. Det förklaras främst med att skatteintäkterna och generella bidrag är 
28,1 mnkr högre än budget och verksamhetens nettokostnader är 20,0 mnkr lägre. 

Kommunens prognos vid delåret i augusti uppgick resultatet för helåret till 48,2 mnkr. Skillnaden mellan prognosen och utfallet uppgår till 26,7 
mnkr. Främsta förklaringen mellan prognosen och utfallet är att skatteintäkterna och bidrag är 20,7 mnkr högre. 

Balanskrav
Vår bedömning är att kommunen har uppnått balanskravet för helåret.

Sammanfattning
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Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god 
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för god 
ekonomisk hushållning.

Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning 
Vi noterar att kommunstyrelsen inte gjort någon sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning har uppnåtts.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att göra en sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning har uppnåtts

Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderats för kommunkoncernen som helhet.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att ta fram mål med betydelse för god ekonomisk hushållning för kommunkoncernen.

Finans ie lla mål
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet är förenligt med två finansiella mål och delvis förenligt med ett finansiellt mål.

Verksamhetsmål
Vår sammanfattande bedömning är att vi inte kan göra någon bedömning huruvida verksamhetsmålen är förenliga med resultatet eller inte. 

2022-03-28

Cecilia Kvist Micaela Hedin

Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor

Sammanfattning



1 Inledning
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Inledning
Vi har av Tierps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Uppdraget 
ingår i revisionsplanen för år 2021.

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål 
som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i 
revisionsberättelsen.

1.1 Syfte och revisionsfråga
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:

 Kommunens årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallagen, lagen om kommunal bokförings- och 
redovisning och god redovisningssed i kommuner och regioner samt rekommendationer.

 Resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

1.2 Revis ionskriterie r
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande 
lagar och regler bygger på följande revisionskriterier:

 Kommunallag (KL) och lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner 

(SKR)
 Interna regelverk och instruktioner
 Fullmäktigebeslut
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Inledning - fortsättning
1.3 Metod 
Granskningen av årsredovisningen omfattar:

 Förvaltningsberättelse
 Resultaträkning
 Balansräkning
 Kassaflödesanalys
 Noter
 Drift- och investeringsredovisning
 Sammanställda räkenskaper

Granskningen har genomförts genom:

 Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen
 Intervjuer med berörda tjänstepersoner
 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av

fullmäktige beslutade målen
 Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga underlag
 Översiktlig analys av övriga poster
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Inledning - fortsättning
1.4 Avgränsningar
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras genom 
fastställd normering av SKR och Skyrev. Detta innebär att granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor 
eller ett auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision (ISA). Det innebär att vi inte uttalar 
oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit uppfyllda.

Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade) i årsredovisningen.
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.

I årsredovisningen har vi granskat de finansiella rapporterna samt tillhörande noter. Sidorna 6-94 har endast granskats utifrån om 
informationen är förenlig med de finansiella delarna, den version som vi utgått från erhöll vi den 15 mars 2022.  Det har tillkommit 
ytterligare version av årsredovisningen men dessa har vi inte tagit hänsyn till. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de 
finansiella siffrorna och att informationen i förvaltningsberättelsen är förenlig med de finansiella delarna, dvs. vi granskar inte alla 
siffror på nämnda sidor. Övriga sidor i årsredovisningen omfattas inte av denna granskning.

Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

1.5 Ansvarig nämnd
Granskningen avser kommunstyrelsens årsredovisning som enligt kommunallagen ska behandlas av kommunfullmäktige.

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.



2 Resultat av 
granskningen
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2. Resultat av granskningen
2.1 Förvaltningsberättelse
Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, 
noter, driftredovisning, investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).

RKR preciserar i RKR R15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR, utan 
betraktas som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. Vi har inte granskat nämndvis redovisning.

Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen saknar bland annat:

 Slutsats för god ekonomisk hushållning och även slutsatser för resultat och ställning
 Ingen samlad bedömning lämnas i förvaltningsberättelsen av de verksamhetsmässiga målen som fullmäktige fastställt utifrån 

god ekonomisk hushållning. 
 Upplysningar om motiv till privata utförare
 Upplysningar om beslutförande personer inom kommunkoncernen

Vi rekommenderar vidare att kommunen arbetar vidare med att utveckla förvaltningsberättelsen så det blir tydligare och mer 
utvecklande för läsarna som inte är insatta i verksamheten. 

Vår bedömning är att kommunen i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer.
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2. Resultat av granskningen
2.2 Redovisningsprinciper
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Not 1. Redovisningsprinciper” att årsredovisningen till stor del är upprättad i enlighet med 
lagen om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationerna från RKR.

Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat kommunens redovisningsprinciper, genom intervjuer och översiktlig kontroll, mot
RKRs gällande rekommendationer.

Vår granskning visar på att kommunen har påbörjat arbetet med att följa RKR R5 Leasing genom att avtal avseende fordon numera
redovisas som finansiell leasing. Hyresavtal avseende fastigheter redovisas som operationell leasing. 

Vår bedömning är att kommunen delvis följer RKR R5 Leasing men i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer.

Vi rekommenderar även kommunen att årligen dokumentera en egen genomgång mellan aktuella redovisningsprinciper och av 
kommunen tillämpade principer. Vi rekommenderar även att kommunen följer upp att kommunen har med alla sina principer och tittar
på hur andra kommuner har i sina årsredovisningar. 
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.3 Balanskrav
En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisa denna i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa 
resultat som uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera 
ett negativt resultat enligt KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av 
förarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR och KL.

Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet i förvaltningsberättelsen enligt KL. Kommunens överskott för året uppgår till 74,9 
mnkr. Vid avstämning av balanskravet avgår realisationsvinster om 1,8 mnkr varvid balanskravsresultatet uppgår till 73,1 mnkr.

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Resultatutjämningsreserven, RUR, uppgår till 0 mnkr.

Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet.

Efter vår granskning har det skett en förändring på avgående realisationsvinster, de uppgår nu till 2,0 mnkr och inte 1,8 mnkr som 
ovan. Det leder till att balanskravsresultatet uppgår till 73,0 mnkr. 
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning
Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska 
personer som avses i KL 10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).

I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett överordnat krav och innebär i de
allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas 
ekonomi.

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för 
god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen.

I den av kommunfullmäktige fastställda budget för åren 2021–2023 framgår att god ekonomisk hushållning uppnås genom 
kommunfullmäktiges fastställda finansiella och verksamhetsmässiga mål, verksamhetsmålen är Agenda 2030.

I vår granskning av fullmäktiges fattade beslut avseende finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god 
ekonomisk hushållning har vi inte funnit något avvikande. Vi noterar dock att måluppfyllelsen för de verksamhetsmässiga målen är
svåra att bedöma utifrån den information som lämnas i årsredovisningen. Vi rekommenderar att kommunen arbetar vidare med sin 
återrapportering av kommunfullmäktige fastställda mål och att det finns en röd tråd från beslutade mål till återrapportering. 

Vi noterar att kommunstyrelsen inte gjort någon sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning har 
uppnåtts. Vi rekommenderar kommunstyrelsen att göra en sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning har 
uppnåtts. 

Vad gäller god ekonomisk hushållning hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning utvärderas för hela den kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala 
koncernföretag gemensamt. Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderats för 
kommunkoncernen som helhet.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att ta fram mål med betydelse för god ekonomisk hushållning för kommunkoncernen.
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2.4.1 Finansiella mål
De finansiella målen är:

 Resultat ska uppgå till 1,5% av skatter och generella bidrag under planperioden 

 Utfall – 5,4 %, vilket innebär att målet har uppnåtts. 

 Kommunstyrelsens bedömning – uppnåtts

 Nettokostnaderna ska inte öka snabbare än skatter och andra intäkter. 

 Utfall - Skatteintäktsökningen är 6,3% och nettokostnadsökningen är 0,6%, vilket innebär att målet har uppnåtts.

 Kommunstyrelsens bedömning – uppnåtts

 Soliditeten ska inte vara lägre än 40 procent och inte minska flera år än två år i rad.

 Utfall – soliditeten för 2021 blev 34,3% och den ökade igen från 2020 efter att i några år minskat

 Kommunstyrelsens bedömning – delvis uppnåtts

Kommunstyrelsens bedömning avseende de finansiella målen är att för de tre beslutade finansiella har två mål uppnåtts och ett mål 
delvis uppnåtts. 

Det finns ingen samlad bedömning av kommunstyrelsen om kommunen uppfyller god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv 
eller inte.

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet är förenligt med två finansiella mål och delvis förenligt med ett finansiellt mål. 

2. Resultat av granskningen- fortsättning
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2.4.2 Verksamhetsmål
Verksamhetsmålen är 17 stycken i Agenda 2030. 

I uppföljningen av måluppfyllelsen av verksamhetsmålen framgår vid varje delmål en färg/symbol hur statusen för målen är nu, grönt, gult 
eller rött. Målen som följs upp av delmålen för Agenda 2030 är indelade i verksamhetsområden och sedan även för verksamhetsmål för 
verksamhetsmål. 

I uppföljningen av de 17 verksamhetsmålen finns det 79 delmål. Det återrapporteras att 26 delmål är gröna, 48 delmål är gula och 5 
delmål är röda. Det saknas kvantifierade mål för indikatorerna i form av mätetal och nyckeltal. 

Det framgår inte i årsredovisningen huruvida kommunen uppnår verksamhetsmålen. 

Det saknas en sammanfattande bedömning av om verksamhetsmålen är uppnådda eller inte. 

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen utvecklar sitt arbete med analys av måluppfyllelsen. 

Baserat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering anser vi det vara svårt att utifrån den information som lämnas i
årsredovisningen att bedöma huruvida resultatet är förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen.

Vår sammanfattande bedömning är att  vi inte kan göra någon bedömning huruvida verksamhetsmålen är förenliga med resultatet eller 
inte. 

2. Resultat av granskningen- fortsättning
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.5 Resultaträkning
En kommuns långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än kostnaderna för att inte urholka det egna 
kapitalet.

Årets resultat uppgår till 74,9 mnkr vilket är 76,6 mnkr bättre än föregående års resultatet på -1,7 mnkr. Verksamhetens intäkter 
har ökat med ca 1,9  % (6,9 mnkr) medan kostnaderna har ökat med ca 0,5 % (8,2 mnkr) jämfört med föregående år.

Årets resultat uppgår som sagt till 74,9 mnkr, vilket är 52,2 mnkr bättre än budget. Det förklaras främst med att skatteintäkterna 
och generella bidrag är 28,1 mnkr högre än budget och verksamhetens nettokostnader är 20,0 mnkr lägre. Ökningen av 
skatteintäkter hänförs främst till att det är högre återhämtningstakt i ekonomin och lägre nettokostnader hänförs främst till
pandemin. 

Kommunens prognos vid delåret i augusti uppgick resultatet för helåret till 48,2 mnkr. Skillnaden mellan prognosen och utfallet 
uppgår till 26,7 mnkr. Främsta förklaringen mellan prognosen och utfallet är att skatteintäkterna och bidrag är 20,7 mnkr högre.

Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.6 Balansräkning

2.6.1 Finansiell leasing
Under året har kommunen delvis börjat redovisa leasing som finansiell leasing. Det är hyreskontrakt för fordon som numera 
redovisas som finansiell leasing. 

Hyreskontrakt och leasing av bilar och fastigheter ses normalt som finansiell leasing, vilket innebär att en fiktiv anläggnings-
tillgång och skuld skall redovisas och skrivas av över återstående hyresperiod. 

Kommunen hanterar delar av sina leasingkostnader som operationell leasing vilket enligt vår bedömning sannolikt är ett avsteg
från RKR R5 och god redovisningssed. Vi kan inte utesluta att avsteget innebär ett väsentligt fel i balansräkningen. 

Vi rekommenderar därför kommunen att gå igenom sina hyreskontrakt för att bedöma om dessa skulle kunna innebära 
väsentliga fel i kommunens räkenskaper.

Vår bedömning är att vi inte kan uttalas oss hur stor påverkan detta har på årets resultat eller balansomslutning.  

2.6.2 Nuvärdesberäkning
Vi rekommenderar att kommunen ser över om det finns avtal som ska nuvärdesberäknas. 
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.7 Kassaflödesanalys
Enligt LKBR 8:1 ska kassaflödesanalysen innehålla information om kommunens in- och utbetalningar under året. 
Kassaflödesanalysen beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida 
ställning. 

Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13 Kassaflödesanalys.

Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansieringar och investeringar och att kassaflödesanalysen 
har upprättats i enlighet med gällande rekommendation.

2.8 Driftredovisning
Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för 
den löpande verksamheten. 

Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och 
fullmäktiges sist beslutade budget.

Om det inte hade varit för tilläggsbudgeten på 26,0 mnkr hade verksamheterna redovisat ett negativ resultat på -6,1 mnkr.

Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfyller kraven i enlighet med lagstiftningen. 
Det saknas dock redovisningsprinciper för driftredovisningen i den egna rapporten för driftredovisningen och att det har skett 
förändring av budget, ser mer om budget under 2.12. 

Vi rekommenderar kommunen att i enligt med RKR R14 ha med upplysningar om drift- och investeringsredovisningens 
uppbyggnad och om tillämpade internredovisningsprinciper.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.9 Investeringsredovisning
Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet.
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfallet kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och 
fullmäktiges budget samt plan för investeringsverksamheten. Vidare framgår det att fleråriga pågående och under året avslutade 
investeringar ska kunna stämmas av samt ska investeringsredovisningen även omfatta kommunala koncernföretags 
investeringar som fullmäktige tagit ställning till.

Tierps kommuns budget för investeringar under 2021 uppgår till 61,3 mnkr och årets utfall uppgår till 45,7 mnkr. Det är en 
avvikelse på 15,6 mnkr. Avvikelsen hänförs främst till att planerade projekt har försenats eller inte blivit av samt att färdigställda 
projekt inte har förbrukat hela budgeten. 

Vår bedömning är att informationen kring investeringsverksamheten i årsredovisningen uppfyller kraven på en samlad 
investeringsredovisning i enlighet med lagstiftningen.

Vår bedömning är att informationen kring investeringsredovisningen i årsredovisningen uppfyller kraven i enlighet med 
lagstiftningen. Det saknas dock redovisningsprinciper för investeringsredovisningen i den egna rapporten för 
investeringsredovisningen och att det har skett förändring av budget, ser mer om budget under 2.12.  

Vi rekommenderar kommunen att i enligt med RKR R14 ha med upplysningar om drift- och investeringsredovisningens 
uppbyggnad och om tillämpade internredovisningsprinciper.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.10 Sammanställda räkenskaper
Sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern avser enligt LKBR 12:1 en sammanställning av kommunens och de 
kommunala koncernföretagens resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser samt noter.

De sammanställda räkenskaperna innehåller förutom primärkommunen följande kommunala koncernföretag som redovisas i 
årsredovisningens koncernstruktur:

 Tierpskommunfastigheter AB 100%
 AB Tierpsbyggen 100%

 Tierps energi- och miljö AB  100%
 TEMAB Fjärrvärme AB 100%

Konsolidering har skett enligt proportionell konsolideringsmetod, vilket innebär att belopp som inkluderats i den sammanställda 
redovisningens resultat- och balansräkning motsvarar ägd andel i företaget.

De sammanställda räkenskaperna är grundade på årsbokslut som ännu inte är undertecknade. Detta kan innebära en risk för fel 
i den sammanställda redovisningen om riktigheten i rapporterande enheters redovisningar inte säkerställts av styrelser, VD och 
revisorer. 

Vi har inte funnit några väsentliga avvikelser i vår granskning avseende de sammanställda räkenskaperna.

Vi rekommenderar att kommunen ser över rutinerna vid upprättande av koncernredovisningen. Nu sammanställs koncernen i en 
Excelfil och det saknas koncernverifikationer och kommunen följer inte bokföringslagen.

Vi rekommenderar att kommunen skickar ut instruktioner till dotterbolagen om vilka uppgifter de behöver för att kunna 
sammanställa alla finansiella siffror, i år har det bland annat saknas uppgifter om leasing.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.11 Noter – jämförelsestörande poster 
I not 2 Uppskattningar och bedömningar framgår det att en jämförelsestörande post är det om den förekommer sällan och 
överstiger 10,0 mnkr. I not 10 Jämförelsestörande poster är det belopp under 10,0 mnkr som har klassificerats som 
jämförelsestörande poster, gäller för år 2020. 

Vi rekommenderar att kommunen tar beslut på vad som är jämförelsestörande poster och vilket belopp det är som gäller och 
redovisar enligt den principen. 

2.12 Budget
Den 21 september beslutade kommunfullmäktige om en större ombudgetering till bland annat grundskolan och individ- och 
familjeomsorgen. 

När det sker förändringar i budgeten, från ursprunglig beslutad budget av kommunfullmäktige, ska det framgå i rapporterna när
dessa beslut togs och hänvisning till dessa beslut. 

2.13 Nedskrivning av ny inköpt fastighet

Tierp kommunen har köpt en fastighet (Crosshallen) från sitt dotterbolag Tierps Kommunfastigheter AB under 2021. Under 2021 
har kommunen gjort en nedskrivning på fastigheten på 9,1 mnkr och det är för att under 2022 kunna sälja fastigheten. 

Det som har skett är att man har flyttat förlusten från bolaget till kommunen. Man går dessutom miste om underskott att nyttja i 
fållan i kommunkoncernen om det förekommer andra försäljningar i bolagskoncernen. 
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REVISORERNA

1 

Granskning av årsredovisningen 2021 

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i 
årsredovisningen 2021 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. 
Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av årsredovisningen. 
Det innebär att granskningen har varit begränsad i omfattning, inriktad på 
övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. 
Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport som utarbetats av 
KPMG. 
 
Utifrån granskningen av årsredovisningen konstateras att det inte funnit några 
väsentliga felaktigheter i denna. Årsredovisningen har i allt väsentligt 
upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning 
(LKBR) och god redovisningssed för området förutom avseende: 

 bedömningen att kommunen delvis följer RKR R5 Leasing och 
uttalande om hur stor påverkan detta har på årets resultat eller 
balansomslutning inte kan göras.   

 Tierp kommun har köpt en fastighet (Crosshallen) från sitt dotterbolag 
Tierps Kommunfastigheter AB under 2021. Under 2021 har 
kommunen gjort en nedskrivning på fastigheten på 9,1 mnkr och det 
är för att under 2022 kunna sälja fastigheten. Det som har skett är att 
man har flyttat förlusten från bolaget till kommunen. Kommunen går 
dessutom miste om underskott att nyttja i fastighetsfållan i 
kommunkoncernen om det förekommer andra försäljningar i 
bolagskoncernen.  

Vi bedömer att:  

 resultatet är förenligt med två finansiella mål och delvis förenligt med 
ett finansiellt mål.  

 vi inte kan göra någon bedömning huruvida verksamhetsmålen är 
förenliga med resultatet eller inte.  

 kommunen har uppnått balanskravet för helåret.  

 man har flyttat förlusten från bolaget till kommunen, nedskrivning på 
9,1 mnkr. 

 kommunstyrelsen inte gjort någon sammantagen bedömning av 
huruvida god ekonomisk hushållning har uppnåtts.  

 målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller 
har utvärderats för kommunkoncernen som helhet.  

 
 

Kommunstyrelsen 

  
För kännedom: 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

  



 
  
 
 
REVISORERNA

2 

 
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen: 

 arbetar vidare med att utveckla förvaltningsberättelsen så det blir 
tydligare och mer utvecklande för läsarna som inte är insatta i 
verksamheten. 

 årligen dokumenterar en egen genomgång mellan aktuella 
redovisningsprinciper och av kommunen tillämpade principer samt 
följa upp att kommunen har med alla sina principer och tittar på hur 
andra kommuner har i sina årsredovisningar. 

 gör en sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk 
hushållning har uppnåtts. 

 tar fram mål med betydelse för god ekonomisk hushållning 
för kommunkoncernen. 

 i enligt med RKR R14 ha med upplysningar om drift- och 
investeringsredovisningens uppbyggnad och om tillämpade 
internredovisningsprinciper. 

 ser över rutinerna vid upprättande av koncernredovisningen. Nu 
sammanställs koncernen i en Excelfil och det saknas 
koncernverifikationer och kommunen följer inte bokföringslagen.  

 skickar ut instruktioner till dotterbolagen om vilka uppgifter de 
behöver för att kunna sammanställa alla finansiella siffror, i år har det 
bland annat saknas uppgifter om leasing.  
 

Vi emotser ett yttrande från kommunstyrelsen över granskningens 
bedömningar och kommentarer senast den 31 augusti 2022. 

Tierp 28 mars 2022 
På uppdrag från Tierp kommuns revisorer 
 
 
 

Göran Carlsson                 K G Marklund   
Ordförande                                                                      Vice ordförande  
 
Bilaga: Rapport KPMG granskning av årsredovisningen 2021 
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§ 26 
Dnr KS/2022:299, KS/2022:312 
 
Revisionsberättelse 2021 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga revisionsberättelsen för år 2021 till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna, utsedda av kommunfullmäktige, har granskat den verksamhet 
som bedrivits i kommunstyrelse, kommunfullmäktiges beredningar, 
nämnder och gemensamma nämnder samt genom utsedda 
lekmannarevisorer i de kommunala bolagen. Kommunens revisorer har 
biträtts av sakkunniga från KPMG, som genomfört granskningen. 
 
Kommunstyrelsen, beredningar, nämnder och gemensamma nämnder 
ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De 
ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och 
återredovisning till fullmäktige. 
 
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och 
räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges 
uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen 
har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i 
bilagan ”Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2021”. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Revisionsberättelse för år 2021 
 Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2021 
 Granskningsrapport Tierps kommunfastigheter AB 2021 
 Granskningsrapport AB Tierpsbyggen 2021 
 Grundläggande granskning AB Tierpsbyggen  
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 Granskning av årsredovisning 2021 
 
Beslutet skickas till 

 Kommunens revisorer 
 Kommundirektör 
 Verksamhetschefer 
 Ekonomienheten 
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§ 143 
Dnr KS/2022:247 

(KS) Svar på revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning 
och resursutnyttjande avseende verksamheten för placeringar 
av barn och unga 
 
Beslut 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta svar på revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning och 
resursutnyttjande avseende verksamheten för placeringar av barn och unga 
som sitt eget, samt 
 
att översända svaret till kommunrevisionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommuns revisorer har uppdragit till KPMG att granska 
ekonomistyrningen och resursutnyttjandet avseende verksamheten för 
placeringar av barn och unga.  
I granskningen lyfts ett antal förbättringsområden fram. Kommunens 
revisorer begär in ett yttrande över granskningens slutsatser senast den 30 
juni 2022. 
 
I rapporten redovisas hur verksamheten är organiserad, vilket uppdrag som 
finns, kostnadsutveckling och utvecklingsarbete som gjorts för att försöka 
bromsa de ökade kostnaderna, och de ökade sociala utmaningarna i 
kommunen. 
 
Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte är att 
ekonomistyrningen och resursutnyttjandet avseende verksamheten för 
placeringar barn och unga behöver förbättras. 
 
I granskningen framkommer att antal punkter där KPMG anser att 
verksamheten behöver utveckla sitt arbete. I stort bedömer verksamheten att 
mycket redan görs på de uppmärksammade områdena. Verksamheten 
redogör för påbörjade och planerade aktiviteter som möter de framlyfta 
förbättringsområdena. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Det utvecklingsarbete som pågår inom verksamheten av placering för barn 
och unga syftar till att utveckla rättssäkerheten för placerade barn, att arbeta 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet barn och ungdom 

 
2022-06-13  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

förebyggande för att barn ska kunna leva i sitt eget hem och att använda 
kommunens resurser till främjande och förebyggande arbete. 
 
Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 16.2 Kommunens 
verksamheter ska vara effektiva, transparanta och rättssäkra.  

- Beslutet bidrar även till delmål 6.3 Kommunkoncernens ekonomi 
ska vara långsiktigt hållbar 

 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Svar till kommunrevisionen 

 
Beslutet skickas till 

 Kommunrevisionen 
 Individ- och familjeomsorg 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-05-10 KS/2022:247
  

  
   
  
    

 

Svar på revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning och 
resursutnyttjande avseende verksamheten för placeringar av 
barn och unga 
 
Förslag till beslut 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta svar på revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning och 
resursutnyttjande avseende verksamheten för placeringar av barn och unga 
som sitt eget, samt 
 
att översända svaret till kommunrevisionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommuns revisorer har uppdragit till KPMG att granska 
ekonomistyrningen och resursutnyttjandet avseende verksamheten för 
placeringar av barn och unga.  
I granskningen lyfts ett antal förbättringsområden fram. Kommunens 
revisorer begär in ett yttrande över granskningens slutsatser senast den 30 
juni 2022. 
 
I rapporten redovisas hur verksamheten är organiserad, vilket uppdrag som 
finns, kostnadsutveckling och utvecklingsarbete som gjorts för att försöka 
bromsa de ökade kostnaderna, och de ökade sociala utmaningarna i 
kommunen. 
 
Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte är att 
ekonomistyrningen och resursutnyttjandet avseende verksamheten för 
placeringar barn och unga behöver förbättras. 
 
I granskningen framkommer att antal punkter där KPMG anser att 
verksamheten behöver utveckla sitt arbete. I stort bedömer verksamheten 
att mycket redan görs på de uppmärksammade områdena. Verksamheten 
redogör för påbörjade och planerade aktiviteter som möter de framlyfta 
förbättringsområdena. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Det utvecklingsarbete som pågår inom verksamheten av placering för barn 
och unga syftar till att utveckla rättssäkerheten för placerade barn, att 
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arbeta förebyggande för att barn ska kunna leva i sitt eget hem och att 
använda kommunens resurser till främjande och förebyggande arbete. 
 
Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 16.2 Kommunens 
verksamheter ska vara effektiva, transparanta och rättssäkra.  

- Beslutet bidrar även till delmål 6.3 Kommunkoncernens ekonomi 
ska vara långsiktigt hållbar 

 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Svar på revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning och 

resursutnyttjande avseende verksamheten för placeringar av barn 
och unga 

 Revisorernas utlåtande - Granskning av ekonomistyrning och 
resursutnyttjande avseende verksamheten för placeringar av barn 
och unga 

 Revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning och 
resursutnyttjande avseende verksamheten för placeringar av barn 
och unga 

 
Beslutet skickas till 

 Kommunrevisionen 
 Individ- och familjeomsorg 

 
I tjänsten  
 
Mikael Sjöberg 
Verksamhetschef 
Individ- och familjeomsorg 
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Dokumentnamn 

Svar på revisionsrapport 

 Datum Diarienummer 

2022-05-10 KS/2022:247
  

  
   
  
    

 
 
Svar på revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning och 
resursutnyttjande avseende verksamheten för placeringar av 
barn och unga 
 
Tierps kommuns revisorer har uppdragit till KPMG att granska 
ekonomistyrningen och resursutnyttjandet avseende verksamheten för 
placeringar av barn och unga.  
I granskningen lyfts ett antal förbättringsområden fram. Kommunens 
revisorer begär in ett yttrande över granskningens slutsatser senast den 30 
juni 2022. 
 
I rapporten redovisas hur verksamheten är organiserad, vilket uppdrag som 
finns, kostnadsutveckling och utvecklingsarbete som gjorts för att försöka 
bromsa de ökade kostnaderna, och de ökade sociala utmaningarna i 
kommunen. 
 
Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte är att 
ekonomistyrningen och resursutnyttjandet avseende verksamheten för 
placeringar barn och unga behöver förbättras. 
 
I granskningen framkommer att antal punkter där KPMG anser att 
verksamheten behöver utveckla sitt arbete. I stort bedömer verksamheten 
att mycket redan görs på de uppmärksammade områdena. Nedan följer 
rapportens förslag till åtgärder med verksamhetens kommentarer och 
bedömningar. 
 
Säkerställa att uppföljningen av insatsernas resultat utvecklas. 
 
Barn och unga som placeras av Tierps kommun följs noga. Var tredje 
månad omprövas placeringar av utskottet för barn och unga. Inför detta har 
socialsekreterare träffat den unge, och personal på aktuellt HVB-hem, och 
följer upp hur det gått och hur man följer den genomförandeplan som tagits 
fram för den enskilde. En utredning görs och läggs fram till utskottet som 
beslutsunderlag. Det finns ett lagkrav om att ompröva ärendet var sjätte 
månad men utskottet för barn och unga följer upp ärenden tätare för att det 
bedöms som viktigt. Utskottet får underlaget och fattar beslut om 
placering. Däremot behöver verksamheten bli bättre på att utvärdera egna 
öppenvårdsinsatser. För att se vilka insatser som fungerar och vad som 
behöver förändras. Ett utvecklingsarbete kring utvärdering av öppenvården 
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är påbörjat. Regionens FoU (Forskning och utveckling) verksamhet har 
precis bjudit in till ett utvecklingsarbete i individbaserad systematisk 
uppföljning vilket verksamheten kommer att delta i. 
 
Säkerställa att uppföljningen av volymer och dygnskostnader utvecklas. 
 
Under 2021 har ett utvecklingsarbete skett när det gäller uppföljning och 
uppföljningsrapporter som kommer att redovisas för utskottet tertial 1, 
tertial 2 och för helår. I detta arbete har statistiska variabler tagits fram för 
att ansvariga chefer, och utskottet, bättre ska kunna följa verksamheten och 
dess kostnader. Rapporten har utformats i dialog med utskottets 
ordförande. Verksamhetens bedömning är att det idag finns en bra bild 
över verksamhetens volymer och kostnader. Däremot är det svårt att göra 
bedömningar för framtiden eftersom förändringar sker snabbt. 
Under 2021 har placeringarna brutits ner i SIS institutioner, 
utredningshem, stödboende, hem för vård eller boende, HVB, och 
familjehem för att lättare kunna följa kostnaderna för respektive 
placeringsform. 
 
Säkerställa kvalitetsuppföljning och avtalsefterlevnad avseende 
upphandling av HVB. 
 
Merparten av de HVB placeringar som görs sker inom ramavtal som har 
gjorts via Sveriges kommuner och regioner, SKR. 
ADDA, som är SKR:s enhet för ramavtalsupphandlingar, har informerat 
om att de följer upp de upphandlade verksamheterna på flera olika sätt, 
bland annat görs löpande ekonomiska kontroller, en årlig obligatorisk 
enkät under hela ramavtalsperioden och en fördjupad uppföljning av 
verksamheten. När placerande kommuner upptäcker avvikelser på HVB 
hem ska detta meddelas till ADDA, som gör en avstämning med berörd 
verksamhet.  
 
Vid flera placeringar har Tierps kommun fått en högre dygnskostnad efter 
avrop från avtalet än kommunen upphandlat platsen själv. Detta kommer 
att rapporteras till ADDA om det inträffar framöver då syftet med 
upphandling är att få ett lägre pris. När det gäller placeringar hos Statens 
institutionsstyrelse, SIS, så finns det inga alternativ då det endast är 
myndigheten som får bedriva denna typ av verksamhet. SISvården, som 
vårdar ungdomar enligt Lag om vård av unga, LVU, är dyra placeringar 
som kostar mellan 5000 – 10 000 kronor per dygn. 
 
I de fall Individ- och familjeomsorgen upphandlar externa insatser utanför 
ramavtal tas referenser, kontroll av tillstånd, ev anmärkningar etc Det 
behöver tas fram rutiner för hur dessa kontroller ska gå till och hur 
avvikelser dokumenteras och tillvaratas vid kommande upphandlingar. 
Skälet till varför upphandling görs utanför ramavtal dokumenteras enligt 
upphandlingsrutin. 
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Se över fördelningen av budget så att den blir ett verktyg att styra 
utifrån 
 
Verksamheten har en bra dialog med kommunstyrelsen om resurser. Det är 
svårt att bedöma kostnaderna när en budget upprättas. Placeringarna görs 
utifrån lagkrav och det går inte att undvika placering pga. medelsbrist. Det 
är utskottet för barn och ungdom som fattar beslut om att placera barn. Det 
görs regelbundna prognoser och bokslut, verksamhetschef har en dialog 
med kommunstyrelsen utifrån resultaten. Historiskt har de tilldelade 
medlen inte räckt pga att behoven ökat under året. Verksamheten har fått 
ett tillskott vid flera tillfällen för att täcka ökade kostnader, men behoven 
har blivit ännu större. Det finns flera faktorer som spelar in. Behoven har 
ökat, antalet anmälningar om att barn far illa har ökat med 196 % under 
perioden 2017-2021. Dygnskostnaden har ökat beroende på 
marknadskrafter, och slutligen så har verksamheten förlorat en hel del 
intäkter i form av statsbidrag. En placering kan kosta mellan två- till fyra 
miljoner kronor på årsbasis. Det är svårt att bedöma vad en realistisk 
budget är. Tierps kommun har höga kostnader jämfört med många andra 
kommuner. Verksamhetens bedömningar är adekvata när det gäller LVU 
ansökningar då domstolen i princip fastställer alla ärenden till kommunens 
fördel. Öppenvården har utvecklats och verksamhetens bedömning är att 
inga onödiga placeringar görs. Även på andra områden ligger Tierps 
kommun högt exempelvis höga ohälsotal, hög arbetslöshet och höga 
kostnader för försörjningsstöd. 
 
Utifrån att budget ska fungera bättre som styrmedel kan det diskuteras hur 
internbudgeten fördelas. I dagsläget ligger stort underskott på övergripande 
administration då verksamhetschefen har fördelat mer pengar till 
enhetscheferna för att dessa ska ha en möjlighet att nå en budget i balans. 
En förändring av detta arbetssätt medför att budgeten för placerade barn 
blir ännu svårare att få ihop, men den förblir oförändrad på totalen inom 
verksamhetsområdet individ och familj. Framöver planerar verksamheten 
att budgetera tilldelning av medel med större bärighet på utfall av 
respektive del inom verksamheten. Det kommer resultera i att ökade 
kostnader eller uteblivna intäkter under innevarande år direkt kommer ge 
signal om eventuellt underskott inom den aktuella delen. Dock är 
exempelvis uteblivna statsbidrag eller behov av placeringar något som är 
svårt att undvika när de uppstår och i det fallet är budgetram ett svagt 
verktyg för verksamhetsstyrning. Däremot ger det en bättre analysgrund 
för framtiden och bättre bild av behovet av finansiering av verksamheten 
som helhet. 
 
Det är många barn och unga i Tierps kommun som behöver stöd av 
socialtjänsten. Tack vare stora satsningar har kvaliteten på verksamheten 
förbättrats. Förbättrad egenkontroll med ett årshjul för systematiskt 
kvalitetsarbete, inrättande av åtta nya handläggartjänster, förstärkning av 
ledningsstrukturen inom enheten för barn och unga, där införande av tre 
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arbetsledartjänster inom myndighet barn och unga ger verksamhetsnära 
stöd, samt extra resurser och förändrade arbetssätt inom öppenvården för 
barn och unga är exempel på satsningar som gjorts. För att kunna minska 
kostnaderna i framtiden är det viktigt att fortsätta att bygga upp våra öppna 
insatser men också att fortsätta och utveckla våra tidiga och förebyggande 
insatser i samarbete med bland annat förskola, skola och kultur och fritid.  
 
I det stora hela så har utvecklingsarbete redan påbörjats på samtliga 
områden som KPMG:s rapport lyfter fram. 
 
De påbörjade och planerade åtgärderna bedöms som tillräckliga för att 
möta de utvecklingsområden, gällande ekonomisk styrning och 
resursutnyttjande för verksamheten placering av barn och unga, som 
KPMG lyfter fram i sin granskning. 
 
 
 
 
Mikael Sjöberg 
Verksamhetschef 
Individ- och familjeomsorg



 
  
 
 
REVISORERNA

1 

Granskning av ekonomistyrningen och resursutnyttjandet avseende 
verksamheten för placeringar av barn och unga.    
KPMG har av Tierps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska 
ekonomistyrningen och resursutnyttjandet avseende verksamheten för 
placeringar av barn och unga. Granskningen ingår i revisionsplanen för 2021. 
 
I granskningen har framkommit att Tierp har höga kostnader för vård av barn 
och unga och att kostnader för HVB-placeringar av barn och unga är betydligt 
högre än i liknande kommuner, trots att allt färre barn placeras. Detta beskrivs 
bero på ärendens komplexitet. 
 
Ett arbete för att möjliggöra hemmaplanslösningar har startats upp de senare 
åren. Det finns idag fler insatser att erbjuda och samarbete med skola och 
förskola finns på plats. Idag finns också större kunskap att utreda 
föräldraförmåga på hemmaplan genom kartläggning och därigenom behöver 
färre barn utredas via utredningshem. Samtidigt som det arbetas för att 
minska kostnaderna sker en ökning av svåra och komplexa ärenden. En 
volymökning och mer komplexa ärenden kan vara en förklaring till att 
kostnadsökningen ännu inte gått att hejda. 
 
Kommunens strategi är att erbjuda insatser tidigare och kommunen har 
utarbetat arbetssätt för att klara mer insatser på hemmaplan. Det finns dock ett 
fortsatt behov av att utveckla uppföljningen av insatsernas resultat för att ge 
möjlighet till en väl utvecklad analys som kan ligga till grund för det fortsatta 
utvecklingsarbetet. Vidare behöver uppföljningen av volymer och 
dygnskostnader utvecklas.  
 
Granskningen har också visat behov av att säkerställa kvalitetsuppföljning 
och avtalsefterlevnad av upphandlade HVB.  Fördelningen av budget behöver 
även utvecklas så att budgeten kan fungera som stöd för ekonomistyrningen 
avseende placering. 
 
Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte är att 
ekonomistyrningen och resursutnyttjandet avseende verksamheten för 
placeringar av barn och unga behöver förbättras.  
 
Mot bakgrund av granskningen rekommenderas kommunstyrelsen att:   

 Säkerställa att uppföljningen av insatsernas resultat utvecklas.    

 
 

Kommunstyrelsen 

  
För kännedom: 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

  



 
  
 
 
REVISORERNA

2 

 Säkerställa att uppföljningen av volymer och dygnskostnader 
utvecklas. 

 Säkerställa kvalitetsuppföljning och avtalsefterlevnad avseende 
upphandling av HVB. 

 Se över fördelning av budget så att den blir ett verktyg att styra 
utifrån. 

 

Vi emotser ett yttrande från kommunstyrelsen över granskningens slutsatser 
senast den 30 juni 2022 och att granskningens slutsatser och 
rekommendationer föredras i kommunfullmäktige.  

Tierp 28 februari 2022 
På uppdrag från Tierp kommuns revisorer 
 
 
 

Göran Carlsson                 K G Marklund   
Ordförande                                                                      Vice ordförande  
 
Bilaga: Rapport KPMG granskning ekonomistyrningen och resursutnyttjandet 
avseende verksamheten för placeringar av barn och unga.   
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1 Sammanfattning 

Vi har av Tierps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska ekonomistyrningen och 
resursutnyttjandet avseende verksamheten för placeringar av barn och unga. 
Granskningen ingår i revisionsplanen för 2021. 

I granskningen har framkommit att Tierp har höga kostnader för vård av barn och unga 
och att kostnader för HVB -placeringar av barn och unga är betydligt högre än i 
liknande kommuner, trots att allt färre barn placeras. Detta beskrivs bero på ärendens 
komplexitet. 

Ett arbete för att möjliggöra hemmaplanslösningar har startats upp de senare åren. Det 
finns idag fler insatser att erbjuda och samarbete med skola och förskola finns på plats. 
Idag finns också större kunskap att utreda föräldraförmåga på hemmaplan genom 
kartläggning och därigenom behöver färre barn utredas via utredningshem.  

Samtidigt som det arbetas för att minska kostnaderna sker en ökning av svåra och 
komplexa ärenden. En volymökning och mer komplexa ärenden kan vara en förklaring 
till att kostnadsökningen ännu inte gått att hejda. 

Kommunens strategi är att erbjuda insatser tidigare och kommunen har utarbetat 
arbetssätt för att klara mer insatser på hemmaplan. Vi ser dock ett fortsatt behov av att 
utveckla uppföljningen av insatsernas resultat för att ge möjlighet till en väl utvecklad 
analys som kan ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet. Vidare behöver 
uppföljningen av volymer och dygnskostnader utvecklas. Granskningen har också visat 
behov av att säkerställa kvalitetsuppföljning och avtalsefterlevnad av upphandlade 
HVB.  Vi har också funnit att fördelningen av budget behöver utvecklas så att budgeten 
kan fungera som stöd för ekonomistyrningen avseende placering. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att ekonomistyrningen 
och resursutnyttjandet avseende verksamheten för placeringar av barn och unga 
behöver förbättras.  

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:   

• Säkerställa att uppföljningen av insatsernas resultat utvecklas.    

• Säkerställa att uppföljningen av volymer och dygnskostnader utvecklas. 

• Säkerställa kvalitetsuppföljning och avtalsefterlevnad avseende upphandling av 
HVB. 

• Se över fördelning av budget så att den blir ett verktyg att styra utifrån. 
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2 Bakgrund 

Vi har av Tierps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska ekonomistyrningen och 
resursutnyttjandet avseende verksamheten för placeringar av barn och unga. 
Granskningen ingår i revisionsplanen för 2021. 

Enligt Socialtjänstlagen ska kommunen sörja för barn och ungdomar som riskerar att 
utvecklas ogynnsamt, får det skydd och stöd som de behöver. Där så är möjligt ska 
detta ske i samförstånd med den unge och dess föräldrar, men i vissa fall kan 
tvångsåtgärder vara nödvändiga, där lagen om vård av unga, LVU, blir tillämplig.  
 
En institutionsplacering är ett stort ingripande i en persons liv och skall föregås av en 
grundlig utredning som definierar vårdbehovet i syfte att vården kan utformas på bästa 
sätt för den enskilde och därmed också vara effektivt. Lagstiftningen ställer höga krav 
på att kommunen noga följer vården både under vårdtiden och efter. 
 
Kommunstyrelsen, utskottet för barn och ungdom samt utskottet för arbete och 
omsorg, är ansvarig för kommunens individ- och familjeomsorg. Delårsrapport 1:s 
prognos för 2021 visar höga kostnader för vård av barn och unga om – 17,1 mnkr. 
Under 2020 ökade placeringskostnaderna med drygt 50% jämfört med föregående år. 
Kostnaderna ligger förnuvarande kvar på samma höga nivå, trots att färre barn 
placeras, detta p.g.a. ärendens komplexitet. I några av dessa ärenden har utveckling 
skett och annan placeringsform blir aktuell. Ökning av kostnader för försörjningsstöd 
och våld i nära relationer. Det är ett ökat tryck på beroende med fler placeringar, inom 
ram. Administrationen har på verksamhetsnivå, inom den beslutade rambudgeten för 
Individ- och familjeomsorg, underbudgeterat för att ge enheterna större chans att nå 
budget. 
 
På senare tid har institutionsvården börjat ifrågasättas. Forskning visar på att 
institutionsvårdens effekter i genomsnitt är låga och att många placeringar måste 
avbrytas i förtid. I dag ses institutionsplacering av många som en sista utväg när inga 
andra insatser hjälper.  
 
Revisorerna bedömer att det finns en risk att kostnaderna ökar ytterligare för 
placeringar av barn och unga och har därför beslutat att granska att kommunstyrelsens 
ekonomistyrning av kommunens individ- och familjeomsorg gällande kostnader för vård 
av barn och unga är tillfredsställande.  

2.1 Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfrågor:  
 

 Hur har budget och utfall sett ut när det gäller institutionsvård de senaste åren? 

 Hur förhåller sig Tierps kommuns kostnader för placeringar av barn och unga i 
jämförelse med liknande kommuner? 
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 Vilka åtgärder eller vilket arbete görs för att minska kostnaderna för 
institutionsvården? 

 Finns det några strategier i syfte att hålla nere kostnaderna?  

 Finns ramavtal/avtal med de institutioner som används? 

 Vilka rutiner finns för att överväga/ompröva om vård på institution fortfarande 
behövs? Hemmaplanslösningar?  

 Finns det någon samverkan mellan utskottet för arbete och omsorg och 
utskottet barn och ungdom i förebyggande syfte?  

2.2 Avgränsning 

Granskningen avgränsas till institutionsplaceringar av barn och unga. Granskningen 
omfattar inte placeringar i familjehem eller institutionsplaceringar av vuxna 
missbrukare. 

2.3 Revisionskriterier 

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

 Socialtjänstlagen, SFS 2001:453 

 Socialtjänstförordningen, SFS 2001:937 

 Lag, (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

 Socialstyrelsens föreskrift ”Socialnämndens ansvar för barn och unga i  

      familjehem eller hem för vård eller boende”, SOSFS 2012:11 

 Kommunala mål och riktlinjer 

 

2.4 Ansvarig nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen. 

2.5 Metod 

Granskningen har genomförts genom: 

• Studium och analys av relevanta dokument. 

• Erforderliga avstämningar/intervjuer med kommunstyrelsens ordförande, utskottet 
för arbete och omsorgs ordförande samt verksamhetschef för individ- och 
familjeomsorg, enhetschef för barn och ungdom och verksamhetsekonom för 
individ- och familjeomsorgen. 

Rapporten är faktakontrollerad av verksamhetschef för Individ- och familjeomsorg och 
kommunstyrelsens ordförande.  
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3 Socialtjänstens ansvar/regelverk 

Socialtjänstlagen 
De insatser som erbjuds inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. Kvaliteten i 
verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Socialnämnden 
ska se till att det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och 
missförhållanden inom socialtjänstens verksamhet rörande barn och unga. (3 kap 3 § 
SoL) 
 
Enligt socialtjänstlagen ska socialnämnden sörja för att den som behöver vårdas eller 
bo i ett annat hem än det egna tas emot i ett familjehem, hem för vård eller boende, 
eller stödboende. (6 kap. 1 § SoL) 
 
Varje kommun ansvarar för att det finns tillgång till familjehem, hem för vård eller 
boende och stödboenden. När ett barn placeras ska det i första hand övervägas om 
barnet kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående. Vad som är bäst för 
barnet ska alltid beaktas. (6 kap. 2 § SoL) 
 
Ett barn får inte tas emot för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som inte 
tillhör någon av vårdnadshavarna utan medgivande från socialnämnden. 
Förhållandena i det tilltänkta familjehemmet ska utredas och socialnämnden ska 
tillhandahålla utbildning för familjehemmet. (6 kap. 6 § SoL) Familjehemmet har också 
rätt till stöd från socialnämnden. (6 kap. 7 § SoL) 
 
Socialnämnden ska noga följa vården av de barn och unga som vårdas i ett 
familjehem, jourhem, stödboende eller hem för vård eller boende. Det ska ske genom 
regelbundna personliga besök i det hem där barnet eller den unge vistas, enskilda 
samtal med barnet eller den unge, samtal med den eller dem som tagit emot barnet 
eller den unge i sitt hem, och genom samtal med vårdnadshavarna. Socialnämnden 
ska särskilt uppmärksamma barnets eller den unges hälsa, utveckling, sociala 
beteende, skolgång samt relationer till anhöriga och andra närstående. (6 kap. 7b § 
SoL) 
 
Socialnämnden ska utse en särskild socialsekreterare som ansvarar för kontakterna 
med barnet eller den unge. Socialsekreteraren ska besöka barnet eller den unge 
regelbundet i den omfattning som är lämplig utifrån barnets eller den unges behov och 
önskemål. (6 kap. 7c SoL) 
 
Minst en gång var sjätte månad ska övervägas om vården fortfarande behövs och hur 
vården bör inriktas och utformas. När barnet har varit placerat i samma familjehem 
under tre år från det att placeringen verkställdes, ska socialnämnden särskilt överväga 
om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden. (6 kap. 8 § SoL) 
 
Socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för 
vård eller boende  
Socialnämnden ska kartlägga och analysera behovet av familjehem och hem för vård 
eller boende för placeringar av barn och unga på kort och lång sikt. 
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Nämnden ska, med kartläggningen och analysen som utgångspunkt, planera för och 
vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa tillgången till hem som kan erbjuda vård 
som är trygg, säker, ändamålsenlig och präglad av kontinuitet. 
 
Socialnämnden ska samverka med andra samhällsorgan för att barn och unga i 
familjehem eller hem för vård eller boende får god vård och fostran, gynnsamma 
uppväxtförhållanden samt lämplig utbildning och sina behov av hälso- och sjukvård och 
tandvård tillgodosedda. 
 
Enligt ett allmänt råd från Socialstyrelsen bör barnet eller den unge besökas av en 
socialsekreterare minst fyra gånger per år. Yngre barn samt barn och unga som 
nyligen har placerats i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende kan behöva 
tätare kontakt. (SOSFS 2012:11) 
 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
Den som bedriver socialtjänst ansvarar för att det finns ett ledningssystem för 
verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande 
utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Socialtjänsten ska med stöd av 
ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra 
verksamheten. Den som bedriver socialtjänst ska fortlöpande bedöma om det finns 
risker som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. Riskanalys är därmed en 
obligatorisk del av det systematiska förbättringsarbetet. Vidare ska socialnämnden 
utöva egenkontroll med den frekvens och i den omfattning som krävs för att kunna 
säkra verksamhetens kvalitet.  
Arbetet med att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska dokumenteras. En 
sammanhållen kvalitetsberättelse bör upprättas årligen där det ska framgå hur arbetet 
med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har 
bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra 
verksamhetens kvalitet, och vilka resultat som har uppnåtts. (SOSFS 2011:9)  
 
Hem för vård eller boende, HVB 
Med hem för vård eller boende avses ett hem inom socialtjänsten som tar emot 
enskilda för vård eller behandling i förening med ett boende. Om ett sådant hem drivs 
av ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ krävs 
dessutom att verksamheten bedrivs yrkesmässigt. 
 
Verksamheten vid hem för vård eller boende ska bygga på förtroende för och 
samarbete med den enskilde och utformas så att vistelsen i hemmet eller boendet 
upplevs som meningsfull. Den enskildes integritet ska respekteras. De insatser som 
görs ska anpassas till den enskildes individuella behov och förutsättningar. 
Verksamheten ska bedrivas i fortlöpande samarbete med den socialnämnd som har 
det sammanhållande ansvaret för att den enskilde får det stöd och den hjälp som han 
eller hon behöver. 
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Vid varje hem för vård eller boende och vid varje stödboende ska det finnas en person 
med lämplig utbildning som förestår verksamheten. Det ska också finnas sådan 
personal som i övrigt behövs för en ändamålsenlig verksamhet.  
Den som vårdas i ett familjehem, stödboende eller hem för vård eller boende och vars 
skolplikt har upphört bör vid behov ges möjlighet till kompletterande undervisning och 
lämplig yrkesutbildning. I varje fall bör han eller hon ges möjlighet till sådan 
arbetsträning eller annan grundläggande yrkesträning som underlättar för honom eller 
henne att få anställning eller fortsatt yrkesutbildning. (3 kap.§§ 3, 4, 5, 5 a, och 7 Sof) 
 
SIS-hem  
Staten ansvarar för de särskilda ungdomshem som avser vård av unga (enligt 3 § LVU) 
som behöver stå under särskilt noggrann tillsyn, så kallade SIS-hem. Om 
socialnämnden har beslutat att den unge ska vistas i ett sådant hem ska Statens 
institutionsstyrelse anvisa den unge en plats. För vård i dessa hem får staten ta ut 
avgift av den kommun som begärt placeringen. (Förordning med instruktion för Statens 
institutionsstyrelse § 3) 
 
I samband med inskrivningsbeslutet ska det särskilt kontrolleras att hemmet eller 
boendet är lämpligt med hänsyn till den enskildes behov, ålder, utveckling, utbildning 
och personliga förhållanden i övrigt.  
 
När behovet av vård i hemmet eller boendet har upphört ska den som vårdas skrivas 
ut. Om den enskilde vårdas med stöd av LVU får han eller hon inte skrivas ut om inte 
socialnämnden har begärt eller medgett det. Statens institutionsstyrelse ska omgående 
underrätta socialnämnden när det finns anledning till utskrivning. Nämnden ska 
underrättas i sådan tid att det finns möjlighet att vidta eller förbereda andra behövliga 
insatser. (Sof kap. 3 §§ 10, 11, 14) 
 
LOU, Lagen om offentlig upphandling 
Lagen om LOU gäller för myndigheter och annan verksamhet som finansieras med 
allmänna medel. Dessa myndigheter är enligt lagen skyldiga att annonsera alla inköp 
som kommer att göras över direktupphandlingsgränsen för att intresserade företag ska 
beredas möjlighet att lämna anbud. De krav som ställs ska tillkännages i ett 
upphandlingsdokument. Myndigheter måste lämna ut upphandlingsunderlagen och 
utvärdera alla anbud. Utvärderingen ska ske på sakliga grunder, och får inte avvika 
från den utvärderingsmetod som tillkännagivits i upphandlingsdokumenten.  
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4 Resultat av granskningen 

4.1 Organisation och mål 

Tierp kommuns individ- och familjeomsorg (IFO) är organiserad under 
kommunstyrelsens utskott för arbete och omsorg och utskottet för barn och ungdom. 
Utskottet för arbete och omsorg omfattar insatser till vuxna enligt socialtjänstlagen. 
Utskottet för barn och ungdom avser insatser till barn och unga enligt socialtjänstlagen 
samt skola. Ordförande, samtliga ledamöter och ersättare i respektive utskott ingår i 
kommunstyrelsen.  

IFO leds av en verksamhetschef och har ungefär 130 medarbetare. Under 
verksamhetschefen finns två verksamhetsutvecklare. 

Nedan beskrivs de enheter inom IFO som arbetar med barn och ungdomar. 

Barn- och ungdomsenheten 
Barn- och ungdomsenheten ansvarar för myndighetsutövning avseende barn och 
unga. I dagsläget finns det 30 anställda inom enheten, varav en enhetschef och tre 1:e 
socialsekreterartjänster för att möjliggöra stöd till personalen, utveckla kvalitén och öka 
möjligheten till högre grad av kostnadskontroll. Personalen på Barn- och 
ungdomsenheten är uppdelade i olika arbetsgrupper: familjehemsgrupp, 
mottagningsgrupp, utredningsgrupp och en uppföljande grupp.  

Familjestödsenheten och familjecentralen 
Familjestödsenheten leds av en enhetschef och ansvarar för öppenvårdsinsatser till 
barn och unga. På familjestödsenheten finns totalt 9 anställda och personalen består 
av en förskolepedagog och familjebehandlare. 

Familjestödsenhetens förskolepedagog arbetar mot Öppna förskolan som ingår i 
kommunens familjecentral. I Öppna förskolan kan familjer med barn i åldrarna 0–6 år 
mötas och få stöd i sitt föräldraskap. Barnhälsovården, mödrahälsovården och Råd och 
Stöd bildar tillsammans med Öppna förskolan familjecentralen. 

Inom ramen för familjestödsenhetens arbete finns en SUF-grupp som arbetar med 
föräldrar med kognitiva svårigheter, diagnoser och funktionsvariationer. SUF-gruppen 
(Samverkan-Utveckling-Föräldraskap) stöttar upp föräldrarna i deras föräldraskap.  

Familjestödsenheten är en viktig del i hemmaplanslösningar och arbetar även med 
utredningar inför bedömning om ett barn ska placeras eller ej. 

Beroendeenheten  

Beroendeenheten består av fyra socialsekreterare som arbetar med 
myndighetsutövning för vuxna med beroende, samt med våld i nära relationer. Enheten 
har även en öppenvård med tre behandlare. I öppenvården arbetar man bland annat 
med ungdomar med riskbruk/beroende. 

Boendestöd 
Inom socialpsykiatrin finns en enhet för boendestöd som utöver traditionellt boendestöd 
har ett familjeteam som särskilt arbetar riktat mot barn och unga. Teamet består av 3–4 
boendestödjare som arbetar med familjer på hemmaplan.  
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Det har även nyligen etablerats ett nytt team som ska arbeta riktat mot nyanlända, 
särskilt kvotflyktingar.  

Ungdomsenheten 
Sedan ungefär 3 år tillbaka finns ungdomsenheten som består av enhetschef, två 
heltidsanställda samordnare samt uppdragsanställda kvalificerade kontaktpersoner (ca 
12 st) som tas in på uppdrag. Uppdragsenheten leds av enhetschefen för boendestöd 
och arbetar med individuellt anpassade hemmaplanslöningar och kontaktpersonerna 
stöttar även upp i sådana ärenden som håller på att leda till placeringar.  

Arbetsmarknadsenheten 
Arbetsmarknadsenheten arbetar med arbetsmarknadsverksamhet för att stötta 
personer att bli självförsörjande och arbetar med projekt inom ramen för 
samordningsförbundet. Enheten ansvarar för arbetet med det kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA). I dagsläget drivs ett projekt med fokus på Unga som varken 
arbetar eller studerar, Uvas, i åldrarna 16–29 år för att arbeta uppsökande med 
hemmasittare och försöka få ut dem i utbildning eller arbete. 

 

4.2 Mål och budget 

Målsättning på området 

I budget för 2021–2023 uppmanas socialtjänsten lägga ett större fokus på 
förebyggandearbete genom öppna insatser. Verksamheten har fått ett särskilt uppdrag 
att ”-Verka för hemmaplanslöningar istället för placeringar av barn, ungdomar och 
vuxna där kommunens kunskaper, erfarenheter och arbetssätt kan användas”. 
Verksamheten har även fått uppdraget att bedriva ett ”-Aktivt arbete med föräldrar 
genom samverkan mellan SFI/vuxenutbildning/arbetsmarknadsenheten och 
familjeenheten i syfte att stärka föräldraskapet samt stoppa och förebygga förekomsten 
av våld i hemmet”. För att genomföra uppdraget har verksamheten fått ramhöjning på 
1 000 tkr.  

Under året gavs Individ- och familjeomsorgen en ramhöjning på 10 Mkr. Verksamheten 
erhöll även en engångssatsning på 1 500 tkr. 

Uppdraget följs upp i årsredovisningen för 2020 där det framgår att arbetet med 
öppenvårdsinsatser har utvecklats och ambitionen är att öppenvårdsalternativ ska 
övervägas innan placeringar. I uppföljningen framgår det dock att ökade behov 
försvårar arbetet, samtidigt som det är fler barn och ungdomar med komplicerad 
problematik som bidrar till ökade kostnader. Samma slutsats konstateras även i 
delårsrapporten för 2021. 

4.2.1 Budget och utfall  

Barn- och ungdomsenheten har sedan mitten av år 2021 särredovisat kostnaderna för 
de olika placeringsformerna i den ekonomiska redovisningen. Kostnaderna för HVB, 
SIS, stödboende och utredningsboende redovisas på enskilda poster för att lättare följa 
kostnadsutvecklingen och följa upp utfallet. Redovisning för placeringar av barn och 
unga år 2021 presenteras nedan. 
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Nedan presenteras uppgifter om budget och utfall som vi har erhållit av kommunen. Vid 
faktakontrollen av granskningen har verksamheten meddelat att det kan finnas 
felaktigheter framförallt avseende familjehemsvård i sammanställningarna. De 
eventuella felaktigheterna bedöms dock inte påverka vår analys och bedömning av 
kommunens kostnader och budget. 

Budget och utfall, 2021 

Ansvar, verksamhet Årsbudget -21 Redovisat -21 Avvikelse mot budget 

HVB BoU -17 618 300 -15 774 929 1 843 370 

SIS BoU 0 -879 200 -879 200 

Stödboende BoU 0 -1 258 111 -1 258 111 

Utredningshem BoU 0 -1 287 096 -1 287 096 

Familjehemsvård 
BoU 

-9 209 000 -9 745 000 -536 000 

Konsultstöd BoU -10 000 000 -14 670 000 -4 670 000 

Totalt -36 827 300 -43 614 336 -6 787 036 

Utfallet för placeringar för barn och unga blev år 2021 ungefär 44 mnkr, vilket är ett 
underskott mot verksamhetens internt fördelade budget på ca 7 Mkr. Avvikelser mot 
budget har konstaterats inom SIS, stödboende, utredningshem, familjehemsvården och 
konsultstöd. För HVB redovisades en positiv avvikelse på 1,8 mnkr.  

Nedan presenteras redovisningen för placeringar av barn och unga för åren 2018–
2020. Det ska noteras att kostnaderna för institutionsvården under dessa år inte 
bokförts på separata poster. 

Utfall, institutionsvård 2018–2020 

Ansvar, 
verksamhet 

Budget -18 Redovisat -18 Budget -19 Redovisat -19 Budget -20 Redovisat -20 

Totalt -17 412 000 -29 841 000 -23 670 000 -30 902 000 -25 277 000 -41 592 000 

Av tabellen ovan framkommer att kostnaderna för placeringar har ökat kraftigt mellan 
åren 2018–2020. Även verksamhetens internt fördelade budget har ökats men inte i 
paritet med kostnaden.  
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4.2.2 Fördelning av budget  

I intervjuer beskrivs att det finns en rutin för att fördela budgeten inom verksamheten. 
Verksamhetschefen fördelar tillsammans med IFO:s verksamhetsekonom budgeten 
utefter de ramarna verksamheten tilldelats. Ramarna som fördelas för placeringar 
uppges på senare år inte motsvara behovet. Det beskrivs att vissa besparingar har 
gjorts utifrån dialog med politiker och kommundirektör. 

Uppföljningen av budgeten sker vid sex tillfällen under året. Utfallet presenteras för 
politiker, ekonomichef och kommundirektör. Då budgeten avseende placeringar inte 
anses vara möjlig att styra emot används istället den prognos som tas fram i mars att 
styra mot resten av året. Verksamheten arbetar med prognoser och delårsbokslut och 
diskuterar utifrån det lämpliga besparingsåtgärder för att minska ett eventuellt 
underskott.  

4.2.2.1 Bedömning och kommentar  

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för all verksamhet avseende IFO och 
skola och har på så sätt ett sammanhållande ansvar för frågorna. Ordförande, samtliga 
ordinarie ledamöter och ersättare i de båda utskotten (arbete och omsorgsutskottet 
samt barn och ungdomsutskottet) sitter också i kommunstyrelsen, vilket vi bedömer 
möjliggör för viss insyn och förståelse för gemensamma frågor. Vi har i granskningen 
fått beskrivet att det sker samverkan mellan de båda utskotten i förebyggande syfte 
utifrån SamBaT, vilket vi ser positivt på.  

I vår granskning framkommer att budget och utfall av budget inte har harmonierat 
under senare år. Skillnaden mellan budget och utfall är väsentlig och den reella 
kostnaden har överstigit budget med ca 7 mnkr-16 mnkr mellan åren 2018–2020. 
Under samma period har kostnaderna för placeringar ökat med ca 47%. Vi kan således 
konstatera att kommunstyrelsen inte har nått budgeten i detta avseende, men det 
måste ses i ljuset av att just placeringskostnader är svåra att påverka kortsiktigt då det 
finns lagkrav på att agera i vissa situationer.  

I intervjuerna har framkommit att budgeten har fördelats på så sätt att de fasta 
kostnaderna i verksamheten som inte går att påverka har budgeterats realistiskt och 
kostnaden för placeringar har fördelats utifrån budgetmässiga förutsättningarna. Vi ser 
positivt på att verksamheten numer följer kostnaderna för respektive placeringsform, då 
vi anser att det förenklar uppföljning och analys av volym- och kostnadsutvecklingen 
och därigenom möjligheten att utforma insatser som kan bromsa utvecklingen. 

Vi ser också ett möjligt behov av att se över hela budgetprocessen och fördelning av 
budget så att den ska bli möjlig att styra utifrån.   

4.3 Placeringar och orosanmälningar 

Placeringar 

Av tabellen nedan framkommer att antalet placerade barn minskat de senaste åren. År 
2021 var 87 barn placerade i olika placeringsformer i Tierps kommun. Trots ett minskat 
antal placeringar har kostnaderna för institutionsvården ökat.  
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I intervjuer förklaras de ökade kostnaderna för placeringar bero på att barnen som har 
placerats under de senaste åren haft större behov och behövts placerats på SIS-hem i 
större utsträckning. Således har placeringarna blivit dyrare, trots att antalet placerade 
barn minskat. 

Antal placeringar och antal placerade barn per år 

Antal pågående beslut om insatser - placeringar och antal 
placerade barn per år 

2018 2019 2020 2021 

Annat 
 

2 5 
 

Eget hem 1 6 6 8 

Familjehem 116 83 68 67 

HVB enskild individ bolag förening, samfällighet eller stiftelse 27 35 24 16 

HVB kommun och landsting 46 9 19 11 

Jourhem och beredskapshem 2 6 25 19 

Nätverkshem 11 14 15 10 

Stödboende 31 27 2 11 

Särskilt ungdomshem enligt 12 § LVU 
 

4 13 7 

Placeringsform saknas 
    

Totalt antal pågående insatser om beslut för placeringar 234 187 177 149 

Antal placerade barn 131 105 89 87 

Enligt uppgift arbetar verksamheten enligt strategin att styra mot 
familjehemsplaceringar i första hand då det är billigare än HVB-placeringar. Placering i 
familjehem anses innebära en bättre integrering mot samhället än HVB-hem. 

I intervjuer uppges att det på senare år varit svårare för kommunen att hitta familjehem 
att ingå avtal med direkt och att kommunen hänvisas till att anlita konsulentstödda 
familjehem, vilket innebär högre kostnader för kommunen. Vidare framkommer i 
intervjuer att en kvalitativ uppföljning av sex kostnadsdrivande placeringar på SIS-hem 
där det framkommer att hemmaplanlösningar inte varit tillräckligt. 

I intervju konstateras att verksamheten inte aktivt följer upp antalet dagar barn och 
unga tillbringar i sina placeringar. Detta uppges vara ett utvecklingsområde. 
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Orosanmälningar 

Antalet anmälningar för åren 2013-2020 

 

I intervju poängteras att orosanmälningar ökat kraftigt de senaste åren, framförallt från 
2018 och framåt. Orosanmälningarna kommer enligt uppgift från diverse verksamheter, 
bland annat skolan, polisen och hälso- och sjukvården. Anledningen till de ökade 
orosanmälningarna diskuteras i intervjuer med verksamhetsföreträdare, men det råder 
en viss osäkerhet kring vad som orsakat den ökade mängden anmälningar. En del 
anmälningar avser samma barn, men antalet unika barn har också ökat. I intervjun 
beskrivs att ca 16 % av alla barn i Tierp anmäls för oro barn under ett år. En möjlig 
förklaring till ökningen av orosanmälningar anges kunna vara samarbetet mellan skola 
och socialtjänst inom SamBaT. I intervjuerna poängteras att kommunen har höga 
ohälsotal, hög arbetslöshet och höga kostnader för ekonomiskt bistånd, faktorer som till 
viss del anses förklara det höga antalet anmälningar. 

4.3.1.1 Bedömning och kommentar 

Det är positivt att verksamheten följer antalet placeringar och att man kan skilja på 
placeringar i olika placeringsformer, men vi ser behov av att kunna följa antalet 
placeringsdygn/längd på placering för att följa om tiden i placering minskar (gäller de 
ärenden där barnet/den unge planeras att flytta tillbaka till ursprungsfamiljen). Även 
snittkostnaden för dygnsplacering i de olika placeringsformerna kan vara ett viktigt mått 
att följa för att analysera kostnadsutvecklingen. Vi rekommenderar styrelsen att 
utveckla uppföljningen av volymer och dygnskostnader. 
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4.4 Jämförelser 

4.4.1 Analys kostnadsutveckling placeringar och insatser 

Vi har genomfört en översiktlig analys över utvecklingen av kostnader för insatser och 
placeringar av barn och unga i Tierp kommun i jämförelse med andra kommuner. 
Jämförelsen är gjord av data via RKA, rådet för kommunala analyser, (Kolada). Vi har 
framförallt gjort jämförelser med kommuner som liknar Tierp utifrån struktur gällande 
Individ- och familjeomsorg, struktur utifrån socioekonomi och alla kommuner (ovägt 
medel). Liknande kommuner IFO är: Arboga, Finspång, Härnösand, Kristinehamn, 
Lysekil, Tranås, Åstorp. Liknande kommuner socioekonomi är: Heby, Hedemora, 
Klippan, Munkedal, Mönsterås, Tomelilla och Örkelljunga.  

4.4.1.1 Kostnader barn- och ungdomsvård 

 

Kostnaden för barn- och ungdomsvården, sett till kronor per invånare, är betydligt 
högre i Tierps kommun i jämförelse med liknande kommuner och den genomsnittliga 
kostnaden i landets alla kommuner. Kostnaderna för barn- och ungdomsvården har 
sedan 2017 ökat för varje år. I medelkommunen har kostnaden ökat med ca 24,4%, i 
Tierp har kostnaden under samma tid ökat med 56,2%. 
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4.4.1.2 Öppna insatser 

 

Kostnaden för öppna insatser har ökat de senaste åren i Tierps kommun. Från att ha 
varit lägre än genomsnittskostnaden är Tierps kostnader nu i nivå med rikets medel. 
Jämfört med liknande kommuner socioekonomi och genomsnittskostnaden i landets 
alla kommuner så var kostnaderna för öppna insatser ungefär lika stora som i Tierp 
kommun. Däremot var kostnaderna för öppna insatser i liknande kommuner IFO 
betydligt högre.  

4.4.1.3 Kostnad familje- och HVB  
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Kostnaden för familjehem och HVB har ökat med åren i Tierps kommun. Tierp kommun 
har den högsta kostnaden för placeringar (familjehem och HVB) per barn i åldrarna 0–
20 år jämfört med jämförelsegrupperna. Trenden fram till 2020 tyder på att kostnaderna 
för placering inte ser ut att minska (men de siffror som verksamheten sammanställt för 
2021 tyder på att trenden kan vara bruten, se 4.2.1) Mellan åren 2017 till 2020 har en 
ökning av kostnaden för familjehem och HVB i Tierp skett med 64,9 % att jämföra med 
medelkommunens kostnadsökning om 17,3 % under samma tidsperiod. 

  

 

 

Även när kostnaderna för HVB och familjehemsvård separeras syns en större kostnad 
för placeringar i Tierps kommun än i liknande kommuner och landets alla kommuner. Vi 
ser också att det är kostnaderna för HVB som främst ökar, i förhållande till 
jämförelsegrupperna. Kostnadsutvecklingen avseende familjehemsvården är inte så 
dramatisk men ligger på en högre nivå än jämförelsegrupperna.  

4.4.1.4 Bedömning och kommentarer 

Utifrån våra jämförelser kan vi konstatera att Tierps kommuns kostnader för placeringar 
av barn och unga är högre än i jämförelse med liknande kommuner. Framförallt är 
kostnaderna för HVB placeringar högre i jämförelse med andra kommuner.  

I jämförelser av detta slag bör också medräknas att den lokala situationen kan skilja sig 
åt mellan kommuner. Utifrån det lokala behovet av insatser kan ett högre kostnadsläge 
vara befogat. Det innebär dock inte att arbetet för att minska kostnaderna kan trappas 
ned, utan det behöver fortsätta att utvecklas.   
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4.5 Insatser för att minska kostnaderna för institutionsvården 

I intervjuer konstateras att det under de senaste åren genomförts flera organisatoriska 
förändringar inom IFO för att på ett mer strategiskt sätt arbeta mot att minska antalet 
placeringar av barn och unga. Bland annat har två chefstjänster tagits bort för att 
effektivisera arbetet. Den relativt nya ungdomsenheten beskrivs ha inrättats för att 
arbeta mer aktivt med hemmaplanslösningar. Även boendestödsarbetet för att erbjuda 
familjer med barn ska innebära utökat alternativ till mer omfattande insatser och 
placeringar. 

Personal inom ungdomsenheten arbetar med insatser på hemmaplan, samt vid 
hemtagning av barn som är placerade. I intervjuerna beskrivs att ungdomsenheten 
kopplas in tidigt i processen och att personal etablerar kontakt med den unge ca en 
månad inför att placeringen avslutas för att säkerställa en trygg hemgång. Även 
familjestödsenheten uppges vara involverade i hemgångsarbetet och stöttar 
föräldrarna inför hemtagningen. 

Utredning på hemmaplan/Kartläggning  

Barn- och ungdomsenhetens myndighetsgrupp beskrivs arbeta med ”kartläggning” 
under det senaste året. Syftet med kartläggningen är att utreda barnets situation på 
hemmaplan. En socialsekreterare fastställer en utredningsplan och ansvarar för 
uppföljningen av den. Det är boendestöd och familjebehandlare som arbetar aktivt med 
utredningen. Vidare är det socialsekreterare som gör bedömningen efter avslutad 
utredning. Kartläggning är möjligt i de fall där det inte förfaller misstanke om våld i 
hemmet. 

I enlighet med kommunens målsättning på området ska alltid öppenvårdsalternativ 
prövas innan en placering blir aktuell, vilket även betonas av verksamhetsföreträdare i 
intervjuer. Innan en eventuell placering ska socialsekreterare tillsammans med 
boendestödjare från enheten för boendestöd göra utredningar på hemmaplan. Även 
denna insats är enbart möjlig om våld inte förekommer i hemmet. 

SamBaT 

Tierp kommun har etablerat SamBaT, (Samverkan kring barn i Tierp), vilket är en 
samverkansform mellan socialtjänsten och skolan i kommunen. Inledningsvis avsåg 
samverkan orosanmälningar av barn, men samarbetet har utökats till att stödja barn i 
Tierp i flera olika aspekter. Inom ramen för SamBaT finns ”SamBaT planering” som 
fungerar som ett SIP-möte (samordnad individuell plan) men utan regionens 
representanter. Vid mötena medverkar vårdnadshavare, barn, socialtjänsten och 
skolan.  

BarnSäkert 

Utöver det förebyggande arbetet i kommunens skolor som genomförs genom SamBaT 
framförs i intervjuer att det är fokus på tidiga insatser genom projektet ”BarnSäkert”. 
”BarnSäket” genomförs tillsammans med barnavårdscentralen (BVC). Projektet innebär 
att personalen inom barnhälsovården ska upptäcka barn som kan riskera att fara illa 
tidigt och att på så sätt erbjuda insatser i ett tidigt stadium.  
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Fältarbete 

Familjestödsenheten inom IFO har genomfört fältarbete vid skolavslutningar och inom 
SamBaT pågår diskussioner om att utöka fältarbetet. Verksamhetsföreträdare uttrycker 
att de fortsatt vill se fältarbete mer i skolor och genomföra mer informationsinsatser 
kring beroende etc. i skolorna. Enligt uppgift ska fyra nya kuratorer anställas inom 
skolan, vilka ska ha ett mer utåtriktat arbete för att fånga upp elever som behöver stöd 
tidigt. I skrivande stund pågår rekryteringar till dessa tjänster. Denna insats finansieras 
gemensamt av skola och socialtjänst, men tillhör organisatoriskt skolan. Tjänsterna 
anses kunna medverka till samverkan och samordning av insatser mellan skola och 
socialtjänst. 

I intervjuerna framhålls att det finns ett samarbete mellan IFO och kommunens 
fritidsgårdsverksamhet. Vidare har det diskuterats att fritidsgårdspersonal kommer att 
vara i skolorna och att ett samarbete med föreningslivet/civilsamhället ska påbörjas 
kring sociala hållbarhetsfrågor. 

4.5.1 Rutiner vid övervägande/omprövning av vård 

I intervjuerna beskrivs att barn- och ungdomsenheten enligt sin rutin följer upp 
placeringar var tredje månad, eller mer ofta beroende på behovet i det enskilda fallet. I 
ärenden när det behövs kan det vara kontakt flera gånger per vecka. Uppföljningen vad 
avser SIS-placeringar sker utifrån samma rutin men i intervju framförs att kontakt ofta 
tas vid flera tillfällen vad gäller SIS-placeringar. Var sjätte månad lämnas en 
redogörelse som utskottet har som underlag inför övervägande/omprövning av fortsatt 
vård, utifrån lagkrav. 

4.5.1.1 Bedömning och kommentarer 

Kommunfullmäktige har gett förvaltningen i uppdrag att ”Verka för hemmaplanslöningar 
istället för placeringar av barn, ungdomar och vuxna där kommunens kunskaper, 
erfarenheter och arbetssätt kan användas”. Vi har kunnat konstatera att ett arbete för 
att möjliggöra hemmaplanslösningar har startats upp de senare åren. Det finns idag fler 
insatser att erbjuda och samarbete med skola och förskola finns på plats. Idag finns 
också större kunskap att utreda föräldraförmåga på hemmaplan genom kartläggning 
och därigenom behöver färre barn utredas via utredningshem. Dessa insatser kan dock 
inte användas när det framkommit våld i familjen, vilket beskrivs vara vanligt.  

Den ökande komplexiteten i de utredningar som genomförs och den stora ökning av 
orosanmälningar som redovisats indikerar att det samtidigt som det arbetas för att 
minska kostnaderna sker en ökning av svåra och komplexa ärenden. Det är 
anmärkningsvärt många barn som anmäls för oro årligen. Volymökningen kan vara en 
rimlig förklaring till att kostnadsökningen ännu inte gått att hejda. Vi ser positivt på de 
strategier och ändrade arbetssätt som genomförts, men anser att det kan behöva 
utveckla uppföljningen ytterligare av insatsernas resultat för att ge möjlighet till en väl 
utvecklad analys som kan ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.  

Förvaltningen har utarbetat rutiner för att överväga/ompröva om vård på institution 
fortfarande behövs. Utifrån det som beskrivits i intervjuerna anser vi att uppföljning sker 
i tillräcklig utsträckning.  
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4.6 Upphandling av institutionsvård 

4.6.1 Ramavtal 

Kommunen har inte genomfört någon egen upphandling av HVB och konsulentstödda 
familjehem utan anslutit sig till SKR:s ramavtal av upphandling av HVB för barn och 
unga. I intervjuerna beskrivs att det är allt för svårt att genomföra sådan upphandling i 
egen regi. De intervjuade vill samtidigt framhålla att ramavtalet inte nödvändigtvis lett 
till minskade kostnader för kommunen.  

I dagsläget sker egentligen inte någon aktiv verksamhetsuppföljning av den 
upphandlade institutionsvården. Vid våra intervjuer uppges det vara svårt att följa upp 
kvaliteten av boendena i enlighet med ramavtalen. Det beskrivs finnas möjlighet att 
framföra kvalitetsbrister till kommunens upphandlingsenhet när det konstaterats att 
verksamheten inte bedrivits enligt avtalet och att vissa företag ej borde får vara med vid 
nästa SKR upphandling, men det är svårt att följa om det får någon effekt.  

4.6.1.1 Bedömning 

Av granskningen framgår att kommunen inte har genomfört någon 
verksamhetsuppföljning av HVB-hem som används inom ramavtalet. Verksamheten 
har uppfattat att det är upphandlingsavdelningen inom SKR som har huvudansvaret för 
att sådan uppföljning kommer till stånd. Enligt vår generella menlig är det dock viktigt 
att säkerställa kvalitetsuppföljning och avtalsefterlevnad med tanke på hur viktig denna 
typ av verksamhet är för målgruppen. Kvalitetsuppföljningen har inte bara betydelse för 
den aktuella placeringen utan har också en viktig funktion för framtida upphandlingar. 
Vi rekommenderar därmed att utveckla uppföljningen av avtalsefterlevnad då det i 
dagsläget inte sker någon aktiv uppföljning av de upphandlade resurserna. 
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5 Slutsats och rekommendationer  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att ekonomistyrningen 
och resursutnyttjandet avseende verksamheten för placeringar av barn och unga 
behöver förbättras.  

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

• Säkerställa att uppföljningen av insatsernas resultat utvecklas.    

• Säkerställa att uppföljningen av volymer och dygnskostnader utvecklas. 

• Säkerställa kvalitetsuppföljning och avtalsefterlevnad avseende upphandling av 
HVB. 

• Se över fördelning av budget så att den blir ett verktyg att styra utifrån.  

 

Datum som ovan 

KPMG AB 
 

Annelie Svensson       

 

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

Annelie Svensson  —  Micaela Hedin   
Kommunal revisor —  Certifierad kommunal revisor 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-06-13  
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§ 57 
Dnr KS/2022:75 

(KS) Revidering av delegationsordningen - KSAU 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag samt att den reviderade delegationsordningen gäller från 
och med den 12 juli 2022.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att  
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon  
annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. De ärenden som delegaten  
har rätt att fatta beslut i anges i kommunstyrelsens delegationsordning.  
För att hålla delegationsordningen aktuell utifrån gällande lagar och  
förordningar, uppdateras den regelbundet.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Revidering av delegationsordningen - Borttag av punkt KS010 

 
Beslutet skickas till 

 Huvudregistrator  
 Sekretariatet  
 Kommunjurist  
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-05-10 2022:75  
  
   
  
    

 

Revidering av delegationsordningen 2022 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag samt att den reviderade delegationsordningen gäller från 
och med den 12 juli 2022.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att  
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon  
annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. De ärenden som delegaten  
har rätt att fatta beslut i anges i kommunstyrelsens delegationsordning.  
För att hålla delegationsordningen aktuell utifrån gällande lagar och  
förordningar, uppdateras den regelbundet.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Revidering av delegationsordningen - Borttag av punkt KS010 

 
Beslutet skickas till 

 Huvudregistrator  
 Sekretariatet  
 Kommunjurist  

 
I tjänsten  
 
Maria Ekstrand 
Nämndsekreterare 
Ledningsstöd  
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Dokumentnamn 

Revidering av delegationsordningen    Datum  

 2022-05-10   
  
    
    

 
Revidering av delegationsordningen – Borttag av punkt KS010 
 
 
Revidering av punkt ☐ Flik:  Politik 
Ny punkt ☐  Rubrik: Kommunstyrelsens 

ordförande och sekreterare  
Borttag av punkt ☒ Punkt nr: Ks010 

Förändringen ska gälla från och med:  
3 veckor efter beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum:  

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende: Utöva kommunens 

åligganden enligt 
lagen om vissa 
anslag på 
kommunens 
anslagstavla 

Ärende:  

Lagrum, 
förordning: 

 Lagrum, 
förordning: 

 

Delegat: Kommunstyrelsens 
sekreterare 

Delegat:  

Ersättare: Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts 
sekreterare 

Ersättare:  

Kategori:  Kategori:  
Verksamhet:  Verksamhet:  

 
Motivering:  

Delegationspunkten synes hänvisa till den numera upphävda lagen 
(1970:462) om vissa anslag på kommuns anslagstavla. Denna lags 
bestämmelser återfinns nu i stället i 8 kap. 10 § andra och tredje stycket 
KL och innebär att det av lag eller annan författning kan följa att 
kungörelser, tillkännagivanden eller annan information (exempelvis från 
extern myndighet som Länsstyrelsen) ska meddelas på kommunens 
anslagstavla.  
 
Åliggandet att anslå något på kommunens anslagstavla, oavsett det är 
kommunens egna tillkännagivanden, protokoll och upplysningar eller 



2 (2) 

 

   

extern information enligt ovan, utgör dock en ren verkställighetsåtgärd där 
det saknas utrymme för självständiga bedömningar i form av beslut för den 
anställde som utför uppgiften. Delegationspunkten bör därför tas bort. 
 
Beslutet skickas till: Sekretariatet och kommunjurist  
 
 
I tjänsten  
 
Nicklas Rydgren 
Kommunjurist  
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet samhällsbyggnad 

 
2022-06-13  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 65 
Dnr KS/2022:75 

Revidering av delegationsordningen - SHB 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt 
 
att ändringen gäller från och med 12 juli 2022.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att 
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon 
annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. De ärenden som delegaten har 
rätt att fatta beslut i anges i kommunstyrelsens delegationsordning.  
För att hålla delegationsordningen aktuell utifrån gällande lagar och 
förordningar, uppdateras den regelbundet. 
 
Revideringen avser ny punkt för vägrat startbesked under rubriken SaBy000 
Bygglov och en ändring av punkt SaBy034. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag till ändring i delegationsordningen, ny punkt Vägrat 

startbesked  
 Förslag till ändring i delegationsordningen, ändring av punkt 

SaBy034 
 
Beslutet skickas till 

 Chef Planering och myndighet 
 Funktionsansvarig bygglovhandläggare 
 Sekretariatet 
 Huvudregistrator 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-06-03 KS/2022:75
  

  
   
  
    

 

Revidering av delegationsordningen  
 
Förslag till beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt 
 
att ändringen gäller från och med 12 juli 2022.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att 
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon 
annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. De ärenden som delegaten 
har rätt att fatta beslut i anges i kommunstyrelsens delegationsordning.  
För att hålla delegationsordningen aktuell utifrån gällande lagar och 
förordningar, uppdateras den regelbundet. 
 
Revideringen avser ny punkt för vägrat startbesked under rubriken 
SaBy000 Bygglov och en ändring av punkt SaBy034. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag till ändring i delegationsordningen, ny punkt Vägrat 

startbesked  
 Förslag till ändring i delegationsordningen, ändring av punkt 

SaBy034 
 
Beslutet skickas till 

 Chef Planering och myndighet 
 Funktionsansvarig bygglovhandläggare 
 Sekretariatet 
 Huvudregistrator 

 
I tjänsten  
 
Evelina Håkansson 
Utskottssekreterare 
Ledningsstöd
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Revidering av delegationsordningen    Datum  

 2022-06-03   
  
    
    

 
Revidering av delegationsordningen  
 
 
Revidering av punkt ☐ Flik:  Tjänstemän 
Ny punkt ☒  Rubrik: SaBy000 Bygglov 
Borttag av punkt ☐ Punkt nr:  

Förändringen ska gälla från och med:  
3 veckor efter beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum:  

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende:  Ärende: Vägrat startbesked 
Lagrum, 
förordning: 

 Lagrum, 
förordning: 

Plan- och bygglag 
(2010:900) 10 kap 23-
24 §§ 

Delegat:  Delegat: Bygglovhandläggare, 
Tillsynssamordnare 

Ersättare:  Ersättare: Chef Planering och 
Myndighet 

Kategori:  Kategori:  
Verksamhet:  Verksamhet: Medborgarservice 

 
Motivering:  
En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan får inte 
påbörjas förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked. För att få ett 
startbesked ska byggherren visa att åtgärden kan antas uppfylla kraven i 
plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter. 
Om byggnadsnämnden är tveksam till byggherrens egenkontroll eller 
befarar att de tekniska egenskapskraven inte kommer att uppfyllas ska 
inget startbesked ges. 
 
Bygglovhandläggare och tillsynssamordnare har sedan tidigare delegation 
på att ge startbesked men delegation för vägrat startbesked finns inte i 
dagsläget. För effektivare handläggning föreslås bygglovhandläggare och 
tillsynssamordnare ha delegation på beslut om vägrat startbesked. 
 
Beslutet skickas till:  
Funktionsansvarig Bygglovhandläggare 
Chef Planering och Myndighet 
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I tjänsten  
 
Anna Persson 
Chef Planering och Myndighet 
Planering och Myndighet 
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Revidering av delegationsordningen  
 
 
Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän 
Ny punkt ☐  Rubrik: SaBy 
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: SaBy034 

Förändringen ska gälla från och med:  
3 veckor efter beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum:  

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende: Besluta att förklara 

en planavvikelse, 
som uppkommit 
genom att en 
detaljplan antagits, 
ska anses vara en 
sådan avvikelse 
som avses i PBL 9 
kap 30 § första 
stycket § 1b 

Ärende: Besluta att förklara en 
planavvikelse, som 
uppkommit genom att 
en detaljplan antagits, 
eller en sådan 
avvikelse från 
stadsplan, 
byggnadsplan, 
avstyckningsplan eller 
tomtindelning som 
avses i 17 kap 18 a § 
Äpbl, ska anses vara 
en sådan avvikelse 
som avses i PBL 9 
kap 30 § första stycket 
§ 1b 

Lagrum, 
förordning: 

Plan- och bygglag 
(2010:900) 9 kap 
30a § 

Lagrum, 
förordning: 

Plan- och bygglag 
(2010:900) 9 kap 30a 
§ och 
Övergångsbestämmels
er p 13 

Delegat: Bygglovhandläggar
e, 
Tillsynssamordnare 

Delegat:  

Ersättare: Chef Planering & 
Myndighet 

Ersättare:  

Kategori:  Kategori:  
Verksamhe
t: 

Medborgarservice Verksamhe
t: 
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Motivering:  
För att bygglov ska kunna ges inom detaljplan krävs som utgångspunkt att 
fastigheten och det byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer med 
detaljplan.  
Bygglovshandläggare och tillsynssamordnare har idag delegation för att 
genom 9 kap 30a § om en avvikelse uppstått genom antagande av 
detaljplan enligt PBL eller ÄPBL, på att förklara denna avvikelse såsom en 
sådan liten avvikelse som menas i PBL 9kap 30 § första stycket 1 b. 
 
Det som inte finns delegerat idag är  när det rör sig om äldre typer av 
planer som blev detaljplaner vid införandet av ÄPBL. 
Det finns dock möjlighet att på liknande vis förklara dessa avvikelser 
såsom sådan liten avvikelse som avses i 9 kap 30 § första stycket 1 b. 
Men då med stöd av PBL övergångsbestämmelser p13. 
 
Denna justering är viktig för att få till en effektivare handläggning, då det 
ofta rör sig om äldre typer av planer där avvikelser uppstått som då inte 
kunde förutses då helt annan lagstiftning då gällde. När dessa planer 
genom ÄPBL blev detaljplaner ändrades de till att bla bli mycket striktare 
än vad som varit tanken när de togs fram.  
 
Beslutet skickas till:  
Funktionsansvarig Bygglovhandläggare 
Chef Planering och Myndighet 
 
 
 
 
 
I tjänsten  
 
Kent Bingström 
Bygglovshandläggare 
Planering och Myndighet 
 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet arbete och omsorg 

 
2022-06-14  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 45 
Dnr KS/2022:75 

(KS) Revidering av delegationsordningen - AoO 
 
Beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt  
 
att den reviderade delegationsordningen gäller från och med 12 juli 2022.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att  
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon  
annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. De ärenden som delegaten  
har rätt att fatta beslut i anges i kommunstyrelsens delegationsordning.  
För att hålla delegationsordningen aktuell utifrån gällande lagar och  
förordningar, uppdateras den regelbundet.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Förslag till ändringar i delegationsordningen  

 
Beslutet skickas till  

 Sekretariatet 
 Huvudregistrator  
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-05-23 KS/2022:75
  

  
   
  
    

 

Revidering av delegationsordningen 2022 
 
Förslag till beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt  
 
att den reviderade delegationsordningen gäller från och med 12 juli 2022.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att  
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon  
annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. De ärenden som delegaten  
har rätt att fatta beslut i anges i kommunstyrelsens delegationsordning.  
För att hålla delegationsordningen aktuell utifrån gällande lagar och  
förordningar, uppdateras den regelbundet.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Förslag till ändringar i delegationsordningen  

 
Beslutet skickas till  

 Sekretariatet 
 
I tjänsten  
 
Annika Höök 
 
Kommunstyrelsen 
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Dokumentnamn 

Revidering av delegationsordningen    Datum  

 2022-05-11   
  
    
    

 
Revidering av delegationsordningen  
 
 
Revidering av punkt ☐ Flik: Tjänstemän 
Ny punkt ☐  Rubrik: Omsorg allmän 

handläggning 
Borttag av punkt ☒ Punkt nr: Om019  

Förändringen ska gälla från och med:  
3 veckor efter beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum:  

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende:  Ärende:  
Lagrum, 
förordning: 

 Lagrum, 
förordning: 

 

Delegat:  Delegat:  
Ersättare:  Ersättare:  
Kategori:  Kategori:  
Verksamhet:  Verksamhet:  

 
Motivering: Ärendet handlade om beslut om undantag från förbud för 
besökare, förordning om tillfälligt förbud mot besök i särskilda 
boendeformer för äldre för att förhindra spridning av sjukdomen covid -19 
(SFS 2020:163). Den tas bort med anledning av att förordningen upphört. 
Den upphörde 1 oktober 2020.  
 
Beslutet skickas till: Verksamhetschef Vård och omsorg  
 
 
 
 
I tjänsten  
 
Ulrica Stjerngren 
Verksamhetschef  
Vård och omsorg  
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Dokumentnamn 

Revidering av delegationsordningen    Datum  

 2022-05-11   
  
    
    

 
Revidering av delegationsordningen  
 
 
Revidering av punkt ☒ Flik: Tjänstemän 
Ny punkt ☐  Rubrik: 

OmFu000Funktionshinder 
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: OmFu001, OmFu003, 

OmFu010 

Förändringen ska gälla från och med:  
3 veckor efter beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum:  

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende:  Ärende:  
Lagrum, 
förordning: 

 Lagrum, 
förordning: 

 

Delegat:  Delegat:  
Ersättare: Under icke 

kontorstid – 
socialsekreterare 
vid socialjouren.  

Ersättare:  

Kategori:  Kategori:  
Verksamhet:  Verksamhet:  

 
Motivering:  
Under icke kontorstid är det inte socialjouren som beslutar att inleda 
utredning. Den texten ska därför tas bort. Socialjouren används inte till den 
målgruppen.  
 
 
Beslutet skickas till: Verksamhetschef Vård och omsorg  
 
 
I tjänsten  
 
Ulrica Stjerngren 
Verksamhetschef  
Vård och omsorg  
 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-06-13  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 59 
Dnr KS/2022:516 

(KS) Teckningsrätt avseende kommunens bankkonton, 
bankgirokonton, plusgirokonton och checkräkningar 
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal (C), 
kommunstyrelsens vice ordförande Emma Lokander (M), kommundirektör 
Helena Carlsson, ekonomichef Veikko Niemi, redovisningschef Tony 
Borselius, ekonom Lena Asplund, ekonom Linda Grundin, 
ekonomiadministratör Julia Linde, ekonomiassistent Åsa Andersson, 
ekonomiassistent Sarah Olsson och ekonomiadministratör Mats Mattsson att 
två i förening underteckna order om utbetalningar från kommunens 
bankkonton, bankgirokonton, plusgirokonton och checkräkningar, samt  
 
att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen § 772/2021 upphör att gälla.  

 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Ekonomienheten 
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Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-05-19 KS/2022:516
  

  
   
  
    

 

Teckningsrätt avseende kommunens bankkonton, 
bankgirokonton, plusgirokonton och checkräkningar 2022 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal (C), 
kommunstyrelsens vice ordförande Emma Lokander (M), kommundirektör 
Helena Carlsson, ekonomichef Veikko Niemi, redovisningschef Tony 
Borselius, ekonom Lena Asplund, ekonom Linda Grundin, 
ekonomiadministratör Julia Linde, ekonomiassistent Åsa Andersson, 
ekonomiassistent Sarah Olsson och ekonomiadministratör Mats Mattsson 
att två i förening underteckna order om utbetalningar från kommunens 
bankkonton, bankgirokonton, plusgirokonton och checkräkningar, samt  
 
att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen § 772/2021 upphör att gälla.  

 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Ekonomienheten 

 
I tjänsten  
 
Veikko Niemi 
Ekonomichef 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 60 
Dnr KS/2022:493 

(KS) Medborgarlöfte för Tierps kommun 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att ställa sig bakom Medborgarlöfte för Tierps kommun 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet ska bedrivas 
på bästa möjliga sätt bör samhällets resurser användas effektivt och 
samordnat. Samverkan mellan kommunen och Polismyndigheten är en 
förutsättning för att detta ska kunna uppnås. Att gemensamt tydliggöra 
problem och sedan inrikta respektive verksamhets resurser för en lösning är 
ofta ett effektivare arbetssätt än att kommunen och Polismyndigheten 
arbetar var och en för sig. 
 
Tierps kommun och Lokalpolisområde Norduppland har som mål att 
ständigt utveckla samverkan på det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande området. I denna strävan har ett behov av förbättrade 
gemensamma lägesbilder identifierats. För att lägesbilderna ska vara så 
verklighetsanpassade som möjligt bör information regelbundet inhämtas 
från ett brett urval av kommunens aktörer. Vid sidan av Lokalpolisområde 
Nordupplands och Tierps kommuns olika verksamheter bör representanter 
för såväl föreningsliv som företag involveras. 
 
Tierps kommun och Lokalpolisområde Norduppland ska gemensamt införa 
ett nytt arbetssätt där gemensamma lägesbilder skapas som sedan ligger till 
grund för beslutade kvartalsvisa verksamhetsinriktningar.  
 
Detta ska göras genom att: 
 
• Regelbundet skapa lägesbilder i syfte att identifiera aktuella problem på 
det brottsförebyggande och trygghetsskapande området i Tierps kommun. I 
lägesbildsarbetet ska kommunens verksamheter, polisen samt lämpliga 
externa aktörer involveras. 
 
• Utifrån lägesbild besluta om gemensamma inriktningar för respektive 
verksamhet. Beslut ska tas kvartalsvis i ett för ändamålet lämpligt forum där 
såväl Tierps kommun som Lokalpolisområde Norduppland finns 
representerade. 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-06-13  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Beslutsmotivering 
Medborgarlöftets syfte är att öka tryggheten, förebygga brott samt att utöka 
medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet. Genom att anta medborgarlöftet kvalitetssäkras 
denna samverkan mellan Polisen och Tierps kommun. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet som medborgarlöftet 
bidrar till kan bland annat minska risken att barn och unga i Tierps kommun 
hamnar i kriminalitet eller utsätts för brott. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med följande delmål:  
5.6 Minimera och förebygg alla former av våld mot kvinnor och flickor i det 
offentliga och privata rummet, inklusive våld i nära relationer, 
hedersrelaterat våld, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering. 
10.3 Motverka utanförskap och öka allas upplevda trygghet och hälsa. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Beslutet i sig medför inga ekonomiska konsekvenser.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Medborgarlöfte för Tierps kommun 2022 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Säkerhetssamordnare 
 Chef Lokalpolisområde Norduppland 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-06-01 KS/2022:493
  

  
   
  
    

 

Medborgarlöfte för Tierps kommun 2022 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att ställa sig bakom Medborgarlöfte för Tierps kommun 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet ska bedrivas 
på bästa möjliga sätt bör samhällets resurser användas effektivt och 
samordnat. Samverkan mellan kommunen och Polismyndigheten är en 
förutsättning för att detta ska kunna uppnås. Att gemensamt tydliggöra 
problem och sedan inrikta respektive verksamhets resurser för en lösning 
är ofta ett effektivare arbetssätt än att kommunen och Polismyndigheten 
arbetar var och en för sig. 
 
Tierps kommun och Lokalpolisområde Norduppland har som mål att 
ständigt utveckla samverkan på det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande området. I denna strävan har ett behov av förbättrade 
gemensamma lägesbilder identifierats. För att lägesbilderna ska vara så 
verklighetsanpassade som möjligt bör information regelbundet inhämtas 
från ett brett urval av kommunens aktörer. Vid sidan av Lokalpolisområde 
Nordupplands och Tierps kommuns olika verksamheter bör representanter 
för såväl föreningsliv som företag involveras. 
 
Tierps kommun och Lokalpolisområde Norduppland ska gemensamt införa 
ett nytt arbetssätt där gemensamma lägesbilder skapas som sedan ligger till 
grund för beslutade kvartalsvisa verksamhetsinriktningar.  
 
Detta ska göras genom att: 
 
• Regelbundet skapa lägesbilder i syfte att identifiera aktuella problem på 
det brottsförebyggande och trygghetsskapande området i Tierps kommun. I 
lägesbildsarbetet ska kommunens verksamheter, polisen samt lämpliga 
externa aktörer involveras. 
 
• Utifrån lägesbild besluta om gemensamma inriktningar för respektive 
verksamhet. Beslut ska tas kvartalsvis i ett för ändamålet lämpligt forum 
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där såväl Tierps kommun som Lokalpolisområde Norduppland finns 
representerade. 
 
Beslutsmotivering 
Medborgarlöftets syfte är att öka tryggheten, förebygga brott samt att utöka 
medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande 
och trygghetsskapande arbetet. Genom att anta medborgarlöftet 
kvalitetssäkras denna samverkan mellan Polisen och Tierps kommun. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet som 
medborgarlöftet bidrar till kan bland annat minska risken att barn och unga 
i Tierps kommun hamnar i kriminalitet eller utsätts för brott. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med följande delmål:  
5.6 Minimera och förebygg alla former av våld mot kvinnor och flickor i 
det offentliga och privata rummet, inklusive våld i nära relationer, 
hedersrelaterat våld, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering. 
10.3 Motverka utanförskap och öka allas upplevda trygghet och hälsa. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Beslutet i sig medför inga ekonomiska konsekvenser.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Medborgarlöfte för Tierps kommun 2022 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Säkerhetssamordnare 
 Chef Lokalpolisområde Norduppland 

 
I tjänsten  
 
Helena Carlsson 
Kommundirektör 



   

       

 
 
 
Region Mitt 
Polisområde Uppsala 
Lokalpolisområde Norduppland 
 

   

 
  

    
   
   

 

 

Medborgargarlöfte för Tierps kommun 2022 

 
Att motverka brottslighet och öka trygghet är centralt för vårt samhälle. Färre 
brott skapar förutsättningar för att medborgarna känner trygghet i sin lokala 
miljö och stärker de enskildas förtroende för såväl myndigheter och 
institutioner som för andra medmänniskor. Minskad risk att utsättas för brott 
är en viktig faktor för trygghetskänslan men även andra faktorer påverkar. Ett 
välfungerande och effektivt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 
är sålunda avgörande för medborgarnas välbefinnande. 
 
För att det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet ska bedrivas på 
bästa möjliga sätt bör samhällets resurser användas effektivt och samordnat. 
Samverkan mellan kommunen och Polismyndigheten är en förutsättning för att 
detta ska kunna uppnås. Att gemensamt tydliggöra problem och sedan inrikta 
respektive verksamhets resurser för en lösning är ofta ett effektivare arbetssätt 
än att kommunen och Polismyndigheten arbetar var och en för sig. 
 
Tierps kommun och Lokalpolisområde Norduppland har som mål att ständigt 
utveckla samverkan på det brottsförebyggande och trygghetsskapande 
området. I denna strävan har ett behov av förbättrade gemensamma lägesbilder 
identifierats. För att lägesbilderna ska vara så verklighetsanpassade som 
möjligt bör information regelbundet inhämtas från ett brett urval av 
kommunens aktörer. Vid sidan av Lokalpolisområde Nordupplands och Tierps 
kommuns olika verksamheter bör representanter för såväl föreningsliv som 
företag involveras. 
 
Med hänvisning till det identifierade behovet av fördjupat lägesbildsarbete 
som sedan ligger till grund för gemensamma inriktningar av respektive 
verksamhet har Tierps kommun och Lokalpolisområde Norduppland enats om 
att detta ges prioritet under 2022. För att inriktningar ska vara aktuella och 
fokuseras på sådant som uppstår över tid ska inriktningsbeslut tas kvartalsvis. 
 



Tierps kommun och Lokalpolisområde Norduppland ska gemensamt 
införa ett nytt arbetssätt där gemensamma lägesbilder skapas som sedan 
ligger till grund för beslutade kvartalsvisa verksamhetsinriktningar.  
 
Detta ska göras genom att: 
 
•Regelbundet skapa lägesbilder i syfte att identifiera aktuella problem på det 
brottsförebyggande och trygghetsskapande området i Tierps kommun. I 
lägesbildsarbetet ska kommunens verksamheter, polisen samt lämpliga externa 
aktörer involveras. 
 
•Utifrån lägesbild besluta om gemensamma inriktningar för respektive 
verksamhet. Beslut ska tas kvartalsvis i ett för ändamålet lämpligt forum där 
såväl Tierps kommun som Lokalpolisområde Norduppland finns 
representerade. 
 
 
 
Tierp 2022-XX-XX  
 
 
 
 
 
Sara Sjödal                                                     Tomas Eriksson 
Kommunstyrelsens ordförande                      Chef LPO Norduppland 
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§ 61 
Dnr KS/2022:571 

(KS) Fördelning av generella KS-medel 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att tilldela generella KS-medel på totalt 2 994 100 kr till Individ- och 
familjeomsorgens försörjningsstöd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För 2022 har kommunen avsatt 3 400 000 kr i generella KS-medel som kan 
tas i anspråk för att dämpa negativa effekter som tillkommit under året 
orsakade av pandemin och som inte täcks av andra statliga medel.  
Under året har beslut fattas om 239 400 kr för att anlita Rookie Startup för 
konceptet Roligaste sommarjobbet till max 30 deltagare (KS/2022:113) 
samt fortsatta åtgärder för att mildra effekterna för det lokala näringslivet 
(KS/2022:167) om 166 500 kr.  
 
Under 2021 hade Individ- och familjeomsorgen ökade kostnader för 
försörjningsstöd på grund av pandemin. Detta kommer fortsatt att påverka 
kostnaderna för försörjningsstöd även år 2022. Kostnaderna för 
försörjningsstöd har ökat med ca 3,5 mnkr och antalet biståndsmottagare 
med ca 80 stycken jämfört med 2019. 
 
Beslutsmotivering 
Individ- och familjeomsorgen har fortsatt ökade kostnader inom 
försörjningsstöd med anledning av coronapandemin. För att mildra 
konsekvenserna av detta föreslås denna omfördelning av de generella KS-
medlen. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet innebär att behovet av motsvarande kostnadsbesparingar inte 
behöver genomföras i en verksamhet som redan är i en ekonomisk ansträngd 
situation med pågående åtgärdsplaner. Därmed begränsas negativ påverkan 
på det förebyggande arbete som berör barn och unga. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget är att omfördela generella KS-medel om totalt 2 994 100 kr, 
ansvar 10101, verksamhet 0311 och aktivitet 079 till Individ- och 
familjeomsorgen ansvar 8815 och verksamhet 7752. 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande  

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Ekonomichef 
 Verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-05-30 2022:571  
  
   
  
    

 

Fördelning av generella KS-medel 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att tilldela generella KS-medel på totalt 2 994 100 kr till Individ- och 
familjeomsorgens försörjningsstöd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För 2022 har kommunen avsatt 3 400 000 kr i generella KS-medel som kan 
tas i anspråk för att dämpa negativa effekter som tillkommit under året 
orsakade av pandemin och som inte täcks av andra statliga medel.  
Under året har beslut fattas om 239 400 kr för att anlita Rookie Startup för 
konceptet Roligaste sommarjobbet till max 30 deltagare (KS/2022:113) 
samt fortsatta åtgärder för att mildra effekterna för det lokala näringslivet 
(KS/2022:167) om 166 500 kr.  
 
Under 2021 hade Individ- och familjeomsorgen ökade kostnader för 
försörjningsstöd på grund av pandemin. Detta kommer fortsatt att påverka 
kostnaderna för försörjningsstöd även år 2022. Kostnaderna för 
försörjningsstöd har ökat med ca 3,5 mnkr och antalet biståndsmottagare 
med ca 80 stycken jämfört med 2019. 
 
Beslutsmotivering 
Individ- och familjeomsorgen har fortsatt ökade kostnader inom 
försörjningsstöd med anledning av coronapandemin. För att mildra 
konsekvenserna av detta föreslås denna omfördelning av de generella KS-
medlen. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet innebär att behovet av motsvarande kostnadsbesparingar inte 
behöver genomföras i en verksamhet som redan är i en ekonomisk 
ansträngd situation med pågående åtgärdsplaner. Därmed begränsas 
negativ påverkan på det förebyggande arbete som berör barn och unga. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget är att omfördela generella KS-medel om totalt 2 994 100 kr, 
ansvar 10101, verksamhet 0311 och aktivitet 079 till Individ- och 
familjeomsorgen ansvar 8815 och verksamhet 7752. 
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Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande  

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Ekonomichef 
 Verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen 

 
I tjänsten  
 
Helena Carlsson 
Kommundirektör 
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2022-06-14 TK 2022-892
  

  
   
  
    

 
 
Samråd enligt 12:6 § MB för anläggande av en solcellspark, Lst 
dnr 525-2857-2022 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta remissvaret och skicka det Länsstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har berett kommunen möjlighet att inkomma med 
synpunkter på en anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken för 
anläggande av solcellspark på fastigheten Vad 7:6 
 
Majoriteten av den planerade etableringen ligger inom strandskyddat 
område. Åtgärden kräver dispens från strandskyddsbestämmelserna. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms inte påverkas direkt av beslutet, men kan anses 
påverkas indirekt eftersom en hållbar energiproduktion har en avgörande 
betydelse för framtiden. Vid etablering av solcellsparker behöver det dock 
säkerställas att de inte orsakar skada på livsmedelsproduktionen, 
ekosystemen och möjligheten till friluftsliv, då även detta är avgörande 
eller av stor betydelse för kommande generationer. 
 
Mål och uppdrag 
Anläggande av en solcellspark bidrar till att uppnå de globala Agenda 2030 
målen ”Mål 7 Hållbar energi för alla” samt ”Mål 13 Att bekämpa 
klimatförändringen”.  
 
Denna åtgärd skulle öka andelen förnybar energi i den nationella 
energimixen och därmed även bidra till att uppnå delmål 7.1 för Tierps 
kommun samt delmålen 13.1 och 13.3. 
 
I länet finns ett mål om 100 procent förnybar elproduktion vilket kräver 
utbyggd vindkraft och utbyggd elproduktion från kraftvärme och solceller. 
Tierps lokala Agenda 2030 mål handlar mer om småskaliga anläggningar. 
 
Anläggandet av solcellsparker får samtidigt inte inverka negativt på 
Agenda 2030 målen ”Mål 2 Ingen hunger” eller ” Mål 15 Ekosystem och 
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biologisk mångfald”. Detta berör kommunens lokala budgetmål 2.1 och 
15.2. Anläggandet får ej heller minska möjligheten att uppnå miljömålen 
kopplade till odlingslandskap, skogar, våtmarker, vattendrag samt ett rikt 
växt- och djurliv.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Yttrande – Samråd enligt 12:6 § MB för anläggande av en 

solcellspark, Lst dnr 525-2857-2022 
 Samrådshandlingar 

 
Beslutet skickas till 

 Länsstyrelsen via e-tjänst senast 2022-06-28 
 
 
I tjänsten  
 
Patrik Landberg 
Naturvårdshandläggare 
Planering och myndighet 
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Yttrande – Samråd enligt 12:6 § MB för anläggande av en 
solcellspark, Lst dnr 525-2857-2022 
 
Länsstyrelsen har berett kommunen möjlighet att inkomma med 
synpunkter på en anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken för 
anläggande av solcellspark på fastigheten Vad 7:6. 
 
Majoriteten av den planerade etableringen ligger inom strandskyddat 
område. Åtgärden kräver dispens från strandskyddsbestämmelserna. 
Sökande bör informeras att en ansökan om strandskyddsdispens måste 
skickas in till kommunen. 
 
Solceller bör i första hand anläggas på byggnader eller på mark som redan 
är påverkad på ett sådant sätt att den inte bör återgå till naturmark eller inte 
kan bebyggas, såsom deponier.  
 
I andra hand bör mark väljas som kan avvaras för den period som 
anläggningarna ska stå där, att den inte behövs för livsmedels- eller 
virkesproduktion. Det behöver sedan dels säkerställas att markens 
beskaffenhet inte försämras eller förstörs under anläggande, drift och 
demontering, dels att anläggningarna inte orsakar oåterkalleliga 
konsekvenser på ekosystemen.  
 
Barriäreffekten med stora inhägnade områden behöver utredas vad avser 
påverkan på djurliv. 
 
I handläggningen har följande tjänstemän deltagit: 
 
Patrik Landberg, naturvårdshandläggare 
Taija Lindfors, kommunekolog 
 
 
Patrik Landberg 
Naturvårdshandläggare 
Tillväxt och samhällsbyggnad



Datum: 2022-05-25 

Ärende: 2857-2022 

Komplettering fråga gällande solceller på mark. 

 

Fråga 1 

• Teknisk beskrivning av anläggningen som t.ex. hur markfästen kommer se ut. 

Infästningarna är U-Balkar som pålas ner i marken, dessa är inte ”fasta” där utan kan tas bort om 

man skulle vilja montera ned parken i förtid. 

Typiskt sitter det en rad i framkant av panelraden och en i bakkant och dessa pålas med ngr meter 

emellan. En av de stora uppsidorna är att detta inte är ett ingrepp i naturen som har ngn bestående 

eller negativ effekt.  

 

 

Fråga 2 

• Ska anläggningen vara för privat bruk eller kommer el säljas till det publika nätet? 

100% ska säljas till det publika nätet. Vi har för övrigt solceller på fastigheten för egenkonsumtion. 

 

 

 





 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet arbete och omsorg 

 
2022-06-14  
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§ 53 
Dnr KS/2022:316 

(KS) Svar på remiss - Betänkandet Träffsäkert 
 
Beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta remissvaret och skicka det till Socialdepartementet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialdepartementet har skickat ut SOU 2021:101, Betänkandet Träffsäkert, 
på remiss. Tierps kommun är en av remissinstanserna som är inbjuden att 
lämna synpunkter. Remissvaret ska vara Socialdepartementet tillhanda 
senast 2022-06-30. 
 
Betänkandet består av två delar där den första behandlar införande av 
månadsuppgifter i bostadsbidrag och underhållsstödet. Syftet är att undvika 
att människor får fel ersättningar och problem med skuldsättning, samt att 
fler personer som har rätt till bostadsbidrag ska söka bidraget. Förslaget 
finansieras av borttagning av flerbarnstillägg för familjer med två barn. 
 
Den andra delen handlar om ett nytt bostads- och familjestöd, bofast, och 
statlig underhållsreglering som ska ersätta underhållstödet. Syftet är att 
stärka barnfamiljers ekonomi, med ett behovsprövat bidrag som består av 
ersättning för boende, för barns kostnader och särtillägg för ensamlevande 
förälder med barn. Förändringen av underhållsstödet syftar till att alla 
föräldrar ska bidra till sina barns försörjning utifrån ekonomisk förmåga. En 
effekt av de nya reglerna är att fler bedöms lösa frågan om underhåll på 
egen hand och inte via försäkringskassan. 
 
Syftet med förslagen är bland annat att stärka ekonomin i barnfamiljer med 
låga inkomster, att undvika skuldsättning hos personer som får förmåner 
beviljade baserat på fel inkomstunderlag och att underlätta för föräldrar att 
ta ett jämlikt ansvar för sina barns försörjning eter förmåga. Förslagen är 
välmotiverade och väl underbyggda. 
 
Barnrättskonsekvenser 
De föreslagna förändringarna syftar till at medföra att barn i hushåll med 
låga inkomster ska ha en god levnadsstandard. Reglerna ska också medföra 
att föräldrar ska ta ett ansvar för sina barns försörjning efter förmåga. Det 
bedöms som att förslagen tillvaratar barns intressen. 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet arbete och omsorg 

 
2022-06-14  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget bör inte få några ekonomiska konsekvenser för Tierps kommun. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Svar på remiss - Betänkandet Träffsäkert (SOU 2021:101) 
 Remiss med handlingar 

 
Beslutet skickas till 

 Socialdepartementet  
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Svar på remiss - Betänkandet Träffsäkert (SOU 2021:101) 
 
Förslag till beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta remissvaret och skicka det till Socialdepartementet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialdepartementet har skickat ut SOU 2021:101, Betänkandet 
Träffsäkert, på remiss. Tierps kommun är en av remissinstanserna som är 
inbjuden att lämna synpunkter. Remissvaret ska vara Socialdepartementet 
tillhanda senast 2022-06-30. 
 
Betänkandet består av två delar där den första behandlar införande av 
månadsuppgifter i bostadsbidrag och underhållsstödet. Syftet är att undvika 
att människor får fel ersättningar och problem med skuldsättning, samt att 
fler personer som har rätt till bostadsbidrag ska söka bidraget. Förslaget 
finansieras av borttagning av flerbarnstillägg för familjer med två barn. 
 
Den andra delen handlar om ett nytt bostads- och familjestöd, bofast, och 
statlig underhållsreglering som ska ersätta underhållstödet. Syftet är att 
stärka barnfamiljers ekonomi, med ett behovsprövat bidrag som består av 
ersättning för boende, för barns kostnader och särtillägg för ensamlevande 
förälder med barn. Förändringen av underhållsstödet syftar till att alla 
föräldrar ska bidra till sina barns försörjning utifrån ekonomisk förmåga. 
En effekt av de nya reglerna är att fler bedöms lösa frågan om underhåll på 
egen hand och inte via försäkringskassan. 
 
Syftet med förslagen är bland annat att stärka ekonomin i barnfamiljer med 
låga inkomster, att undvika skuldsättning hos personer som får förmåner 
beviljade baserat på fel inkomstunderlag och att underlätta för föräldrar att 
ta ett jämlikt ansvar för sina barns försörjning eter förmåga. Förslagen är 
välmotiverade och väl underbyggda. 
 
Barnrättskonsekvenser 
De föreslagna förändringarna syftar till at medföra att barn i hushåll med 
låga inkomster ska ha en god levnadsstandard. Reglerna ska också medföra 
att föräldrar ska ta ett ansvar för sina barns försörjning efter förmåga. Det 
bedöms som att förslagen tillvaratar barns intressen. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget bör inte få några ekonomiska konsekvenser för Tierps kommun. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Svar på remiss - Betänkandet Träffsäkert (SOU 2021:101) 
 Remiss med handlingar 

 
Beslutet skickas till 

 Socialdepartementet  
 
I tjänsten  
 
Mikael Sjöberg 
Verksamhetschef  
Individ- och familjeomsorg 
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Svar på remiss - Betänkandet Träffsäkert (SOU 2021:101) 
 
Tierps kommun har inget att erinra mot de förslag som framkommer i 
betänkandet. Förslagen som framförs i underlaget är välmotiverade och 
välgrundade. De brister som lyfts fram gällande dagens regelverk har 
uppmärksammats även hos socialtjänsten i Tierps kommun och en särskild 
satsning på barnfamiljer med låga inkomster känns välmotiverad. 
 
 
 
Mikael Sjöberg 
Verksamhetschef 
Individ- och familjeomsorg 
 



Ämne: VB: Remiss: Betänkandet Träffsäkert (SOU 2021:101), t.o.m. den 30/6 [2022KC11725]
Från: Medborgarservice
Till: 
Mottaget: 2022-03-29 14:38:01

Från: Helene Lassi <helene.lassi@regeringskansliet.se>
Skickat: den 28 mars 2022 16:08
Till: kommun@filipstad.se <kommun@filipstad.se>; vara.kommun@vara.se 
<vara.kommun@vara.se>; kommunstyrelsen@malmo.se <kommunstyrelsen@malmo.se>; 
kommun@alvdalen.se <kommun@alvdalen.se>; kontaktcenter@falun.se 
<kontaktcenter@falun.se>; info@fagersta.se <info@fagersta.se>; 
sundsvalls.kommun@sundsvall.se <sundsvalls.kommun@sundsvall.se>; 
kommun@stromsund.se <kommun@stromsund.se>; ks@storuman.se <ks@storuman.se>; 
stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se 
<stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se>; kommunstyrelsen@tierp.se 
<kommunstyrelsen@tierp.se>; karlstadskommun@karlstad.se 
<karlstadskommun@karlstad.se>; kommunstyrelsen@stockholm.se 
<kommunstyrelsen@stockholm.se>; vasterviks.kommun@vastervik.se 
<vasterviks.kommun@vastervik.se>; motala.kommun@motala.se 
<motala.kommun@motala.se>; huvudkontoret <huvudkontoret@forsakringskassan.se>; 
kommunstyrelsen@halmstad.se <kommunstyrelsen@halmstad.se>; post@gallivare.se 
<post@gallivare.se>; kommun@hellefors.se <kommun@hellefors.se>; kommun@orebro.se 
<kommun@orebro.se>; karlskrona.kommun@karlskrona.se 
<karlskrona.kommun@karlskrona.se>; kundcenter@ostersund.se <kundcenter@ostersund.se>; 
kommun@gnosjo.se <kommun@gnosjo.se>; kommunen@haparanda.se 
<kommunen@haparanda.se>; info@lessebo.se <info@lessebo.se>; 
konsumentverket@konsumentverket.se <konsumentverket@konsumentverket.se>; sfs@sfs.se 
<sfs@sfs.se>; registrator@skatteverket.se <registrator@skatteverket.se>; kommun@kalmar.se 
<kommun@kalmar.se>; kommunstyrelsen@vasteras.se <kommunstyrelsen@vasteras.se>; 
kommunstyrelsen@soderhamn.se <kommunstyrelsen@soderhamn.se>; info@mfj.se 
<info@mfj.se>; info@advokatsamfundet.se <info@advokatsamfundet.se>; 
lulea.kommun@lulea.se <lulea.kommun@lulea.se>; forvaltningsrattenijonkoping@dom.se 
<forvaltningsrattenijonkoping@dom.se>; registrator@pensionsmyndigheten.se 
<registrator@pensionsmyndigheten.se>; registrator@skr.se <registrator@skr.se>; 
remiss@hyresgastforeningen.se <remiss@hyresgastforeningen.se>; 
kronofogdemyndigheten@kronofogden.se <kronofogdemyndigheten@kronofogden.se>; 
info@haro.se <info@haro.se>; kammarrattenistockholm@dom.se 
<kammarrattenistockholm@dom.se>; socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
<socialstyrelsen@socialstyrelsen.se>; info@lo.se <info@lo.se>; umea.tingsratt@dom.se 
<umea.tingsratt@dom.se>; info@majblomman.se <info@majblomman.se>; 
registraturen@boverket.se <registraturen@boverket.se>; info@barnombudsmannen.se 



<info@barnombudsmannen.se>; registrator@uu.se <registrator@uu.se>; 
registrator@riksrevisionen.se <registrator@riksrevisionen.se>; info@allmannabarnhuset.se 
<info@allmannabarnhuset.se>; info <info@rbu.se>; info@mucf.se <info@mucf.se>; 
kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se <kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se>; registrator@csn.se 
<registrator@csn.se>; info@jamy.se <info@jamy.se>; info@busforeningen.se 
<info@busforeningen.se>; registrator@jk.se <registrator@jk.se>; info@mfof.se 
<info@mfof.se>; info@funktionsratt.se <info@funktionsratt.se>; info@sfsr.se <info@sfsr.se>; 
info@unizon.se <info@unizon.se>; admin@makalosa.org <admin@makalosa.org>; info 
<info@dhr.se>; info@bris.se <info@bris.se>; Marcus Gry <marcus.gry@regeringskansliet.se>; 
justitieombudsmannen@jo.se <justitieombudsmannen@jo.se>; domstolsverket@dom.se 
<domstolsverket@dom.se>; hovratten.vastrasverige@dom.se 
<hovratten.vastrasverige@dom.se>; registrator@su.se <registrator@su.se>; remisser 
<remisser@svensktnaringsliv.se>; givarservice@rb.se <givarservice@rb.se>; 
kommunledningsforvaltningen@katrineholm.se 
<kommunledningsforvaltningen@katrineholm.se>; info@insolvens.se <info@insolvens.se>; 
kansli@akademssr.se <kansli@akademssr.se>; kansli@saco.se <kansli@saco.se>; info@hsb.se 
<info@hsb.se>; info@mfd.se <info@mfd.se>; ifau@ifau.uu.se <ifau@ifau.uu.se>; 
info@sverigesstadsmissioner.se <info@sverigesstadsmissioner.se>; info <info@tco.se>; 
kommunledning@ornskoldsvik.se <kommunledning@ornskoldsvik.se>; 
registrator@statskontoret.se <registrator@statskontoret.se>; info <info@lsu.se>; do@do.se 
<do@do.se>; imy@imy.se <imy@imy.se>; registrator@inspsf.se <registrator@inspsf.se>; 
elisabeth@relationskonsulterna.se <elisabeth@relationskonsulterna.se>; info 
<info@sverigeskvinnolobby.se>; info@vardnad.se <info@vardnad.se>
Ämne: Remiss: Betänkandet Träffsäkert (SOU 2021:101), t.o.m. den 30/6

Träffsäkert – Införande av månadsuppgifter i bostadsbidraget och underhållsstödet - Regeringen.se

 

 

Betänkandet Träffsäkert (SOU 2021:101) 

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 30 juni 2022. Svaren bör 
lämnas per e-post till s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 
carina.birgitta.nagling@regeringskansliet.se. Ange diarie-nummer S2022/00436 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på epostmeddelandet. 

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. 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/01/sou-2021101/


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.

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av betänkandet via ett 
beställningsformulär hos Elanders Sverige AB.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på 
remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 
www.regeringen.se.

 
 
 
Therese Karlberg 
Departementsråd
 
 

Remissinstanser
1          Akademikerförbundet SSR

2          Barnombudsmannen 

3          Boverket 

4          Centrala studiestödsnämnden, CSN 

5          DHR - Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet 

6          Diskrimineringsombudsmannen 

7          Domstolsverket 

8          Fagersta kommun 

9          Falu kommun

10      Familjerättssocionomernas Riksförening, FSR 

https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https://reg-intern.store.elanders.com/&umid=97E00FCA-DB47-BB05-82DC-05272E19AED7&auth=aa2a6666dadc3109e072cd23e72dcb4db4081a53-44dab1a336222643b4b78f2f1bb5616158cc038d
https://regeringen.se/rapporter/2021/09/svara-pa-remiss/
https://regeringen.se/rapporter/2021/09/svara-pa-remiss/


11      Filipstads kommun

12      Funktionsrätt Sverige 

13      Föreningen Sveriges Kommunala Familjerådgivare, KFR 

14      Föreningen Vårdnad Boende Umgänge i Sverige

15      Försäkringskassan 

16      Förvaltningsrätten i Jönköping

17      Gnosjö kommun

18      Gällivare kommun 

19      Göteborgs kommun   

20      Halmstads kommun 

21      Haparanda kommun

22      Hovrätten för Västra Sverige    

23      HSB Riksförbund

24      Hyresgästföreningen Riksförbundet

25      Hällefors kommun 

26      Insolvens Riksförbundet för överskuldsatta 

27      Inspektionen för socialförsäkringen, ISF 

28      Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU

29      Integritetsskyddsmyndigheten, IMY

30      Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet 

31      Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet 

32      Justitiekanslern 

33      Jämställdhetsmyndigheten 

34      Kalmar kommun 

35      Kammarrätten i  Stockholm 

36      Karlskrona kommun 

37      Karlstads kommun  

38      Katrineholms kommun

39      Konsumentverket 

40      Kronofogdemyndigheten 

41      Landsorganisationen i Sverige, LO

42      Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU 



43      Lessebo kommun 

44      Luleå kommun 

45      Majblommans Riksförbund 

46      Malmö kommun

47      Motala kommun

48      Myndigheten för delaktighet, MFD

49      Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF 

50      Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF 

51      Män för jämställdhet 

52      Pensionsmyndigheten 

53      RBU - Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

54      Riksdagens ombudsmän, JO 

55      Riksförbundet Barnens rätt i Samhället, BRIS 

56      Riksförbundet Sveriges Makalösa föräldrar 

57      Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

58      Riksorganisationen för valfrihet, jämställdhet och föräldraskap, HARO 

59      Riksrevisionen

60      Rädda Barnen 

61      Skatteverket 

62      Socialstyrelsen

63      Statskontoret 

64      Stiftelsen Allmänna barnhuset

65      Stockholms kommun 

66      Storumans kommun 

67      Strömsunds kommun 

68      Sundsvalls kommun 

69      Svenska kyrkan 

70      Svenskt Näringsliv 

71      Sveriges Advokatsamfund 

72      Sveriges akademikers centralorganisation, Saco

73      Sveriges Förenade Studentkårer, SFS

74      Sveriges Kommuner och Regioner, SKR  



75      Sveriges kvinnolobby 

76      Söderhamns kommun 

77      Tierps kommun 

78      Tjänstemännens Centralorganisation, TCO

79      Umeå tingsrätt 

80      Unizon 

81      Vara kommun 

82      Västerviks kommun 

83      Västerås kommun

84      Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst, BUS 

85      Älvdalens kommun 

86      Örebro kommun 

87      Örnsköldsviks kommun 

88      Östersunds kommun 

89      Översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst för ökad trygghet och 
förutsebarhet, S 2021:07

 
 
Kopia till

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com

 
OBS:Det här e-postmeddelandet har sitt ursprung utanför kommunen. Klicka inte på länkar eller öppna bifogade 
filer om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert. Är du osäker så kontaktar du IT-support.
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Betänkandet Träffsäkert (SOU 2021:101)  

Remissinstanser 

1 Akademikerförbundet SSR 

2 Barnombudsmannen  

3 Boverket  

4 Centrala studiestödsnämnden, CSN  

5 DHR - Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet  

6 Diskrimineringsombudsmannen  

7 Domstolsverket  

8 Fagersta kommun  

9 Falu kommun 

10 Familjerättssocionomernas Riksförening, FSR  

11 Filipstads kommun 

12 Funktionsrätt Sverige  

13 Föreningen Sveriges Kommunala Familjerådgivare, KFR  

14 Föreningen Vårdnad Boende Umgänge i Sverige 

15 Försäkringskassan  

16 Förvaltningsrätten i Jönköping 

17 Gnosjö kommun 

18 Gällivare kommun  

19 Göteborgs kommun    

20 Halmstads kommun  
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21 Haparanda kommun 

22 Hovrätten för Västra Sverige     

23 HSB Riksförbund 

24 Hyresgästföreningen Riksförbundet 

25 Hällefors kommun  

26 Insolvens Riksförbundet för överskuldsatta  

27 Inspektionen för socialförsäkringen, ISF  

28 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, 

IFAU 

29 Integritetsskyddsmyndigheten, IMY 

30 Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet  

31 Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet  

32 Justitiekanslern  

33 Jämställdhetsmyndigheten  

34 Kalmar kommun  

35 Kammarrätten i  Stockholm  

36 Karlskrona kommun  

37 Karlstads kommun   

38 Katrineholms kommun 

39 Konsumentverket  

40 Kronofogdemyndigheten  

41 Landsorganisationen i Sverige, LO 

42 Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU  

43 Lessebo kommun  

44 Luleå kommun  

45 Majblommans Riksförbund  

46 Malmö kommun 

47 Motala kommun 

48 Myndigheten för delaktighet, MFD 

49 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF  
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50 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF  

51 Män för jämställdhet  

52 Pensionsmyndigheten  

53 RBU - Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar 

54 Riksdagens ombudsmän, JO  

55 Riksförbundet Barnens rätt i Samhället, BRIS  

56 Riksförbundet Sveriges Makalösa föräldrar  

57 Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner 

58 Riksorganisationen för valfrihet, jämställdhet och föräldraskap, HARO  

59 Riksrevisionen 

60 Rädda Barnen  

61 Skatteverket  

62 Socialstyrelsen 

63 Statskontoret  

64 Stiftelsen Allmänna barnhuset 

65 Stockholms kommun  

66 Storumans kommun  

67 Strömsunds kommun  

68 Sundsvalls kommun  

69 Svenska kyrkan  

70 Svenskt Näringsliv  

71 Sveriges Advokatsamfund  

72 Sveriges akademikers centralorganisation, Saco 

73 Sveriges Förenade Studentkårer, SFS 

74 Sveriges Kommuner och Regioner, SKR   

75 Sveriges kvinnolobby  

76 Söderhamns kommun  

77 Tierps kommun  

78 Tjänstemännens Centralorganisation, TCO 

79 Umeå tingsrätt  
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80 Unizon  

81 Vara kommun  

82 Västerviks kommun  

83 Västerås kommun 

84 Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst, BUS  

85 Älvdalens kommun  

86 Örebro kommun  

87 Örnsköldsviks kommun  

88 Östersunds kommun  

89 Översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst för ökad 

trygghet och förutsebarhet, S 2021:07 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 30 juni 

2022. Svaren bör lämnas per e-post till s.remissvar@regeringskansliet.se och 

med kopia till carina.birgitta.nagling@regeringskansliet.se. Ange diarie-

nummer S2022/00436 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. 
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För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  

Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av 

betänkandet via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från 

Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

 

 

 

Therese Karlberg  

Departementsråd 

 

 

 

 

Kopia till 

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com 

 

https://reg-intern.store.elanders.com/
https://regeringen.se/rapporter/2021/09/svara-pa-remiss/
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Utskottet arbete och omsorg 
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§ 43 
Dnr KS/2022:415 

(KS)  Riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg för insatser 
enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och riktlinje 
för taxa i anslutning till insatser enligt LSS 
 
Förslag till beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa riktlinjer inom vård och omsorg för insatser enligt 
socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och riktlinje för taxa i 
anslutning till insatser enligt LSS att gälla från och med 2023-01-01 till och 
med 2028-12-31, samt 
 
att upphäva tidigare beslut gällande avgifter inom området (KS § 114/2019). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog riktlinjer för avgifter inom Vård och omsorg 
2019. De ses nu över för att vara relevanta och för att tydliggöra vissa 
områden.  
 
I riktlinjerna anges principer för avgifter, avgiftsberäkning, fakturering och 
regler vid frånvaro. Förändringar, tillägg eller förtydliganden föreslås för 
följande områden: 

 Om både make/maka eller registrerad partner behöver hemsjukvård 
behöver de varsitt abonnemang. 

 Förskrivning av hjälpmedel som sker per telefon istället för 
hembesök genererar avgift. 

 Ramp som hjälpmedel förskrivs som hjälpmedel och läggs upp som 
ett eget ärende.  

 Matlådor i hemtjänsten ingår inte i maxtaxan. Det finns inget maxtak 
för matlådor, betalning sker per matlåda. 

 Månadsavgift för hemsjukvård påverkas inte vid korttidsvistelse 
eller sjukhusvistelse då det är ett abonnemang precis som 
trygghetslarm.  

 Om ett hjälpmedel avslutas vid uppföljning tas en avgift ut för 
besöket men inte månadsavgiften för själva hjälpmedlet.  

 
Beslutsmotivering 
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling vid 
handläggning, beräkning och uttag av avgifter. 
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Barnrättskonsekvenser 
Revideringen av dessa riktlinjer ger ingen anmärkningsvärd förändring i 
jämförelse med tidigare riktlinje.  
 
Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 1.1. Andelen vuxna och barn 
som lever i ekonomisk utsatthet ska minska. Syftet med riktlinjer är 
att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling vid handläggning, 
beräkning och uttag av avgifter.  

- Beslutet bidrar till delmål 10.5 de socioekonomiska skillnaderna ska 
minska. Tydliga riktlinjer samt den lagstiftande delen om maxtaxa 
bidrar till att invånare har ekonomiska förutsättningar att betala 
anpassad avgift efter sin inkomst och ekonomiska förutsättningar.  

- Beslutet bidrar till delmål 16.2 kommunens verksamheter ska vara 
effektiva, transparanta och rättssäkra. Tydliga riktlinjer bidrar till 
effektiv verksamhet och rättssäkerhet i handläggning. Transparens 
genom att riktlinjer och taxa är tillgängligt för invånare genom att de 
ex. finns tillgängliga på kommunens hemsida.  
 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Det går inte att göra en generell beräkning eftersom varje avgiftsbeslut 
beräknas individuellt utifrån den enskildes avgiftsutrymme. Beslutet 
kommer inte i någon större utsträckning få ekonomiska konsekvenser.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande 
 Förslag till riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg för insatser 

enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och taxa i 
anslutning till insatser enligt LSS.  

 
Beslutet skickas till 

 Verksamhetschef VoO Ulrica Stjerngren 
 Områdeschef bistånd Cecilia Vaino 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-04-22 KS/2022:415
  

  
   
  
    

 

Riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg för insatser enligt 
socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och riktlinje för 
taxa i anslutning till insatser enligt LSS 
 
Förslag till beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa riktlinjer inom vård och omsorg för insatser enligt 
socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och riktlinje för taxa i 
anslutning till insatser enligt LSS att gälla från och med 2023-01-01 till 
och med 2028-12-31 och  
 
att upphäva tidigare beslut gällande avgifter inom området (KS 2019/754) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog riktlinjer för avgifter inom Vård och omsorg 
2019. De ses nu över för att vara relevanta och för att tydliggöra vissa 
områden.  
 
I riktlinjerna anges principer för avgifter, avgiftsberäkning, fakturering och 
regler vid frånvaro. Förändringar, tillägg eller förtydliganden föreslås för 
följande områden: 

 Om både make/maka eller registrerad partner behöver hemsjukvård 
behöver de varsitt abonnemang. 

 Förskrivning av hjälpmedel som sker per telefon istället för 
hembesök genererar avgift. 

 Ramp som hjälpmedel förskrivs som hjälpmedel och läggs upp som 
ett eget ärende.  

 Matlådor i hemtjänsten ingår inte i maxtaxan. Det finns inget 
maxtak för matlådor, betalning sker per matlåda. 

 Månadsavgift för hemsjukvård påverkas inte vid korttidsvistelse 
eller sjukhusvistelse då det är ett abonnemang precis som 
trygghetslarm.  

 Om ett hjälpmedel avslutas vid uppföljning tas en avgift ut för 
besöket men inte månadsavgiften för själva hjälpmedlet.  
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Beslutsmotivering 
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling 
vid handläggning, beräkning och uttag av avgifter. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Revideringen av dessa riktlinjer ger ingen anmärkningsvärd förändring i 
jämförelse med tidigare riktlinje.  
 
Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 1.1. Andelen vuxna och barn 
som lever i ekonomisk utsatthet ska minska. Syftet med riktlinjer är 
att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling vid handläggning, 
beräkning och uttag av avgifter.  

- Beslutet bidrar till delmål 10.5 de socioekonomiska skillnaderna 
ska minska. Tydliga riktlinjer samt den lagstiftande delen om 
maxtaxa bidrar till att invånare har ekonomiska förutsättningar att 
betala anpassad avgift efter sin inkomst och ekonomiska 
förutsättningar.  

- Beslutet bidrar till delmål 16.2 kommunens verksamheter ska vara 
effektiva, transparanta och rättssäkra. Tydliga riktlinjer bidrar till 
effektiv verksamhet och rättssäkerhet i handläggning. Transparens 
genom att riktlinjer och taxa är tillgängligt för invånare genom att 
de ex. finns tillgängliga på kommunens hemsida.  
 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Det går inte att göra en generell beräkning eftersom varje avgiftsbeslut 
beräknas individuellt utifrån den enskildes avgiftsutrymme. Beslutet 
kommer inte i någon större utsträckning få ekonomiska konsekvenser.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande 
 Förslag till riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg för insatser 

enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och taxa i 
anslutning till insatser enligt LSS.  

 
Beslutet skickas till 

 Verksamhetschef VoO Ulrica Stjerngren 
 Områdeschef bistånd Cecilia Vaino 

 
 
I tjänsten  
 
Anneli Oderstad 
Verksamhetsutvecklare 
Vård och omsorg 
 
 



 Tierps kommun │815 80 TIERP │Telefon: 0293-21 80 00 │www.tierp.se
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Bakgrund 
Kommunfullmäktige antog riktlinjer för avgifter inom Vård och omsorg 2019. De 
ses nu över för att vara relevanta och för att tydliggöra vissa områden.  

Syfte 
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling vid 
handläggning, beräkning och uttag av avgifter.  

Omfattning 
Riktlinjerna omfattar insatser inom vård och omsorg. Insatser och service som ges 
inom socialtjänsten, individ- och familjeomsorgen, omfattas inte av denna riktlinje.  
 
Riktlinjerna kompletteras av gällande Taxa för service och tjänster i anslutning till 
insatser inom vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning. 

Principer för avgifter 
Kommunens rätt att ta ut avgifter för insatser för vård, omsorg och socialt stöd 
regleras i 

 8 kap. socialtjänstlag (2001:453), SoL,  
 17 kap. 8 § hälso- och sjukvårdslag (2017:30), HSL samt  
 18-21 §§ lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 

LSS.  
 
Kommunen får enligt 8 kap. 2 § SoL ta ut skälig ersättning för hemtjänst, 
dagverksamhet, bostad i sådant särskilt boende som avses i 5 kap. 5 § andra stycket 
eller 7 § tredje stycket SoL och som inte omfattas av 12 kap. Jordabalken eller för 
annan liknande social tjänst enligt grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna 
får inte överstiga kommunens självkostnader. Då ledsagning ses som en del i 
hemtjänsten enligt socialtjänstlagens förarbeten omfattas insatsen av maxtaxan.  

Huvudprinciper i avgiftssystemet för avgift som omfattas av 
maxtaxa  

Socialtjänstlagen 

Vissa avgifter ska enligt 8 kap. 4 § SoL regleras efter den enskildes avgiftsunderlag 
baserat på den inkomst som den enskilde kan antas komma att få under de närmaste 
tolv månaderna, fördelad med lika belopp per månad. Detta gäller avgift för 
hemtjänst, dagverksamhet, bostad i särskilt boende och kommunal hälso- och 
sjukvård. Dessa avgifter får inte enligt 8 kap. 6 § SoL uppgå till ett så stort belopp 
att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt avgiftsunderlag för sina 
personliga behov och andra normala levnadskostnader, så kallat förbehållsbelopp.  
 



6 

Av 8 kap. 7 § SoL följer vidare att kommunen ska bestämma den enskildes 
förbehållsbelopp genom att beräkna den enskildes levnadsomkostnader, utom 
bostadskostnaden, med ledning av ett minimibelopp. Bostadskostnaden ska 
beräknas för sig och läggs till i förbehållsbeloppet. Det finns även genom 
bestämmelser i 8 kap. 5 § SoL ett högkostnadsskydd, maxtaxa, för hur stor avgiften 
kan vara. När avgifterna fastställs ska kommunen enligt 8 kap. 6 § SoL dessutom 
försäkra sig om att den enskildes make eller sambo inte drabbas av en oskäligt 
försämrad ekonomisk situation.  
 
Då lagen inte föreskriver exakt summa på avgift beslutar kommunfullmäktige i 
Tierps kommun om vilka priser som ska gälla för olika insatser i kommunen. 
Priserna ses regelbundet över och ska ligga i jämförelse med samhällets utveckling. 
Beroende på den enskildes ekonomi kan avgiften bli lägre än den taxa som 
fastställts. 

Hälso- och sjukvård 

Avgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen får enligt 17 kap 8 § tas ut för hälso- och 
sjukvård som kommunen ska erbjuda enligt 12 kap 1 och 2 §§ eller 14 kap 1 §. Det 
vill säga hälso- och sjukvård till personer som beviljats särskilt boende eller bostad 
med särskild service enligt SoL, samt hemsjukvård i ordinärt boende. Enligt PM 
2003 från Svenska kommunförbundet (nuvarande Sveriges kommuner och 
landsting, SKL) framgår att bostad med särskild service enligt LSS likställs med 
boende enligt SoL.  
 
Avgifterna för kommunal hälso- och sjukvård, förbrukningsartiklar enligt HSL samt 
hemtjänst och dagverksamhet enligt socialtjänstlagen får högst uppgå till en 
tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp. 
 
Enskild som är inskriven i hemsjukvården betalar en fast månadsavgift. 
Månadsavgiften omfattar även delegerad hälso- och sjukvård som utförs av annan 
än legitimerad personal. Avgiften ingår i maxtaxan. För tillfälliga insatser, eller om 
den enskilde inte är inskriven i hemsjukvården, utgår en besöksavgift. 
 
Om både make/maka behöver hemsjukvård måste varsitt abonnemang tecknas.  

Hjälpmedel  
Vid utprovning av hjälpmedel för dem som inte är inskrivna i hemsjukvård tas en 
avgift ut. I avgiften ingår ett uppföljande besök. Avgiften är den samma oavsett om 
den enskilde hämtar hjälpmedlet eller får det levererat till hemmet. Om ett nytt 
hjälpmedel skrivs ut vid uppföljning ingår det i uppföljningstillfället.  
Förskrivning av hjälpmedel som sker per telefon istället för hembesök genererar en 
avgift. Ramp som hjälpmedel förskrivs som hjälpmedel och läggs upp som ett eget 
ärende. 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Insatser enligt LSS är enligt lag avgiftsfria men kommunen har med stöd av 19 § 
LSS rätt att ta ut skäliga avgifter i vissa fall. Avgifter får tas ut för bostad, kost, 
fritidsverksamhet, kulturella aktiviteter och resor av dem som har hel allmän 
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ålderspension, hel sjukersättning eller aktivitetsersättning eller annan inkomst av 
motsvarande storlek enligt de grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får 
inte överstiga kommunens självkostnader och kommunen ska se till att den enskilde 
får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov. Vårdnadshavare är även 
enligt 20 § LSS skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader 
för omvårdnaden om den enskilde är under 18 år. 

Maxtaxa – högkostnadsskydd för avgifter 

Högkostnadsskyddet, maxtaxan, reglerar den högsta avgift kommunen får ta ut för 
hemtjänst, dagverksamhet, insatser i särskilt boende samt kommunal hälso- och 
sjukvård per månad. Av 8 kap. 5 § SoL följer att avgift för dessa insatser högst får 
uppgå till en tolftedel av 0,5392 gånger fastställt prisbasbelopp per månad. 
 
Avgiften baseras på de insatser den enskilde får (utifrån beviljad tid) och dennes 
ekonomiska förutsättningar, det vill säga hur stora inkomster och utgifter den 
enskilde har. Då hänsyn tas till den enskildes ekonomiska förutsättningar 
(avgiftsutrymme) kan avgiften bli lägre än maxtaxan.  

Förbehållsbelopp  
Kommunala avgifter får enligt 8 kap. 6 § SoL inte uppgå till ett så stort belopp att 
den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt avgiftsunderlag för sina 
personliga behov och andra normala levnadskostnader (förbehållsbelopp). 
Förbehållsbeloppet, summan av minimibelopp, individuellt tillägg och 
bostadskostnaden, är alltså den lägsta nivå på vad den enskilde har rätt att 
förbehålla sig av sina egna medel.  
 
Avgift till Svenska kyrkan eller andra trossamfund ska inte räknas in i 
förbehållsbeloppet.  

Minimibelopp  
Minimibeloppet är ett schablonbelopp som fastställs årligen av riksdagen och ska 
enligt 8 kap. 7 § SoL täcka normala levnadskostnader för livsmedel, kläder, skor, 
fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, 
tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel. 
Vid beräkning av minimibeloppet ska beloppet alltid per månad utgöra lägst en 
tolftedel av 1,4044 gånger prisbasbeloppet för ensamstående eller 1,1694 gånger 
prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor.  
 
Minimibeloppet beräknas med utgångspunkt i Konsumentverkets hushållsbudget 
avseende skäliga levnadskostnader och baseras på riksnormen för försörjningsstöd. 
Då beloppet bygger på en schablon ska det inte täcka den enskildes faktiska 
kostnader.  
 
Livsmedelsposten är beräknad att täcka livsmedel och inte kostnad för måltider 
genom matdistribution, matabonnemang i särskilt boende eller fördyrad specialkost 
på grund av sjukdom. Se vidare rubriken Höjning av minimibeloppet – individuellt 
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tillägg. Posterna dagstidning och telefon avser att täcka kostnader för prenumeration 
på en daglig tidning, abonnemangs- och samtalsavgifter för telefon. Posterna för 
hälso- och sjukvård, samt läkemedel beräknas som en tolftedel av årskostnaden för 
personer som betalar upp till nivån för respektive högkostnadsskydd. Med posten 
resor avses kostnader för lokalresor med kollektivtrafik, inklusive färdtjänst och 
sjukresor.  

Höjning av minimibeloppet - individuellt tillägg  

Av 8 kap. 8 § SoL följer att kommunen ska höja minimibeloppet i skälig omfattning 
om den enskilde på grund av särskilda omständigheter varaktigt har behov av ett 
väsentligt högre belopp. Av lagens förarbeten följer att ett höjt minimibelopp ska 
fastställas efter en individuell prövning och att kommunen bör godta den faktiska 
merkostnaden när den fastställer ett högre minimibelopp, om inte merkostnaden är 
oskäligt hög.  
 
Den som anser sig uppfylla lagens krav för höjning av minimibeloppet kan begära 
individuellt tillägg till förbehållsbeloppet. Varaktigt tolkas i Tierps kommun som en 
period av minst sex månader. Ett väsentligt belopp tolkas som belopp som 
överstiger 200 kr per månad. Uppgifterna ska kunna styrkas vid ansökan.  
 
Av lagens förarbeten ges följande exempel på situationer som kan föranleda en 
höjning av minimibeloppet: 
 

 Fördyrad kost. I lagens förarbeten anges att de schabloniserade kostnaderna 
för kost som ingår i minimibeloppet är framräknade för personer som är 61 
år och äldre. Då yngre personer normalt konsumerar mer livsmedel och 
därmed har en större kostnad för livsmedel ska kommunerna ta hänsyn till 
denna merkostnad. Det innebär att yngre personer med funktionsnedsättning 
bör få ett högre belopp. På samma sätt bör kommunerna enligt lagens 
förarbeten höja minimibeloppet för äldre personer med varaktiga 
merkostnader för livsmedel. Om den enskilde betalar en avgift för 
färdiglagad mat som levereras av hemtjänsten, eller ges inom ramen för 
dagverksamhet eller vid ett särskilt boende, och om avgiften för maten 
överstiger den skäliga kostnaden för mat i Konsumentverkets hushållsbudget, 
ska kommunen höja förbehållsbeloppet för merkostnaden och den faktiska 
merkostnaden kan i sådant fall godtas. Detta då kostnaden för mat är högre i 
jämförelse med om man lagar maten själv. Det individuella beloppet påverkar 
inte avgiften för måltiderna men däremot kan hemtjänst-, service och 
omvårdnadsavgiften för boendet påverkas. Detta gäller ej vid oplanerad vistelse 
på korttidsboende.  

 Underhållskostnad för minderåriga barn. Förbehållsbeloppet bör enligt 
lagens förarbeten kunna höjas för de merkostnader som uppkommer i 
samband med hemmavarande barn.  

 Kostnader till följd av funktionshinder, rehabilitering/habilitering inklusive 
resekostnader. Förbehållsbeloppet bör enligt lagens förarbeten kunna höjas 
för de merkostnader som uppkommer i samband dessa situationer.  

 Yngre personers med funktionshinder rätt till fritidsaktiviteter som är 
naturliga för yngre personer. Förbehållsbeloppet bör enligt lagens förarbeten 
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kunna höjas för de merkostnader som uppkommer i samband med 
fritidsaktiviteter.  

 Yngre personers med funktionshinder behov av medel för bosättning och 
familjebildning. Enligt lagens förarbeten bör levnadskostnader för yngre 
personer med funktionsnedsättning beräknas till en nivå som överstiger 
minimibeloppet upp till 10 procent.  

 Kostnader för god man. Förbehållsbeloppet bör enligt lagens förarbeten 
kunna höjas för de merkostnader som uppkommer i samband med eventuell 
god man.  

 Kostnader för andra aktiviteter eller ändamål som den enskilde av olika 
anledningar inte kan eller bör avstå ifrån.  

 
Om de extra kostnaderna ersätts på annat sätt ska förbehållsbeloppet inte höjas. 

Sänkning av minimibeloppet  

Av 8 kap. 8 § SoL följer att kommunen även får minska minimibeloppet i skälig 
omfattning om den enskilde inte har en kostnad för de poster som minimibeloppet 
ska täcka därför att kostnaden ingår i avgiften för hemtjänst och dagverksamhet, 
kostnaden ingår i avgiften eller hyran för bostad i särskilt boende eller då posten 
tillhandahålls kostnadsfritt. Kommunen får dock inte minska minimibeloppet med 
anledning av att den enskilde omfattas av avgiftsfria hälso- och sjukvårdsbesök 
enligt 17 kap. 3 § HSL.  
 
Om kostnadsposten som föranleder minskningen ingår i Konsumentverkets 
beräkningar för hushållsbudget så bör minskningen enligt lagens förarbeten baseras 
på deras beräkningar. Detta då den schablonmässiga delen av minimibeloppet i 
huvudsak grundas på Konsumentverkets beräkningar 
 
 
Inkomstpensionstillägg 
Inkomstpensionstillägget som infördes i september 2021 som ett tillägg till allmän 
pension ska inte beaktas när avgiftsunderlaget enligt 8 kap. 4 § SoL beräknas. 

Avgifter inom maxtaxan  
De avgifter som faller under högkostnadsskyddet är hemtjänst i ordinärt och särskilt 
boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Som hemtjänst i 
ordinärt boende räknas serviceinsatser, omvårdnadsinsatser, trygghetslarm, 
ledsagarservice och avlösarservice. Avgift utgår för beviljad tid. Personer som har 
insatsen personlig assistans och som efter 65 årsdagen beviljas kompletterande 
hemtjänst betalar avgift för hemtjänsten.  
 
Med hemtjänst i särskilt boende menas de service- och omvårdnadsinsatser som 
beviljas vid särskilt boendet eller korttidsboendet. Avgift utgår med maximalt vad 
den enskilde har avgiftsutrymme för, upp till och med maxtaxan. Med kommunal 
hälso- och sjukvård menas hemsjukvård, rehabilitering och utprovning av tekniska 
hjälpmedel i hemmet.  
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Avgifter utanför maxtaxan  
Följande ingår inte i maxtaxan; 

 hyra för särskilt boende 
 avgift för förbrukningsartiklar som ombesörjs vid särskilt boende 
 avgifter för måltider som serveras vid kommunens särskilda boenden, 

korttidsboende och dagverksamhet eller levereras hem till den enskilde  
 matlådor i hemtjänsten ingår inte i maxtaxan och det finns inget maxtak för 

matlådor i hemtjänsten. Betalning sker per matlåda. 
 avgifter för resor till och från kommunala verksamheter 

 
Avgifter för service i anslutning till insatser enligt LSS ryms inte inom 
högkostnadsskyddet.  

Avgiftsfria insatser  
Kommunen erbjuder vissa insatser som inte är avgiftsbelagda. Dessa är stöd från 
syn- och hörselinstruktör, Anhörigcenter, boendestöd, stöd i boende, trygg hemgång 
och kontaktperson. Den beviljade insatsen avlösarservice i hemmet är även 
avgiftsfri om den understiger 10 timmar per månad.  

Undantag från avgiftsbestämmelserna 

Personer som flyttar från LSS-boende till särskilt boende 

Personer som är beviljade bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS 
och som på grund av förändrade behov ansöker och beviljas särskilt boende för 
äldre betalar inte omvårdnadsavgift.  

Personer med vissa LSS-insatser och hälso- och sjukvård 

Personer som är beviljade bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS 
eller personlig assistans eller skäliga kostnader för sådan assistans enligt 9 § 2 LSS 
alternativt 51 kap socialförsäkringsbalken (2010:110) betalar inte avgift för 
kommunal hemsjukvård.  

Avgift för hemsjukvård 

Ingen besöksavgift tas ut för: 
1. hembesök hos patient inskriven i hemsjukvård 
2. konsultation för stöd till andra personalgrupper, t ex för att underlätta 

arbetsmiljö 
3. hembesök på initiativ av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut 

när någon av dessa bedömt att hembesök är nödvändigt, då den enskilde 
saknar insikt i de allvarliga negativa konsekvenser av social och/eller 
medicinsk karaktär som utebliven kommunal hälso- och sjukvårdsinsats 
skulle medföra. 

4. injektion av psykofarmaka.  
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Avgiftsberäkning 

Avgiftsgrundande inkomster  
Kommunen ska vid beräkning av avgiftsunderlaget utgå från aktuella 
nettoinkomster vid beräkningstillfället. Med avgiftsunderlag menas enligt 8 kap. 4 § 
SoL den inkomst som någon kan antas komma att få under de närmaste tolv 
månaderna, fördelad med lika belopp per månad. Dessa innefattar enligt samma lag 
inkomster av tjänst, näringsverksamhet och kapital som är skattepliktiga enligt 
inkomstskattelagstiftningen, därtill ska vissa inkomster som inte är skattepliktiga i 
Sverige, bland annat utländsk inkomst och stipendier, räknas in i avgiftsunderlaget 
liksom bostadstillägg, bostadsbidrag och särskilt bostadstillägg. Av 8 kap. 4 § SoL 
följer även att i fråga om makar ska den enskildes inkomst anses utgöra hälften av 
makarnas sammanlagda inkomster.  
 
Inkomster som ska räknas med kan således vara inkomst av tjänst, pensioner från 
det allmänna pensionssystemet såsom garantipension, tilläggspension och 
änkepension, tjänstepensioner, pensionsförsäkringar, äldreförsörjningsstöd, 
utlandspensioner, inkomst av näringsverksamhet och rörelse, avkastning på kapital, 
aktieutdelning, reavinst vid försäljning av fastighet eller dylikt, inkomst vid 
uthyrning av bostad, föräldrapenning, underhållsbidrag, beskattningsbar del av 
vårdbidrag, livränta, A-kassa, aktivitetsersättning, sjukpenning och sjukersättning, 
bostadstillägg, särskilt bostadstillägg, bostadsbidrag liksom studiemedel i form av 
studiebidrag och skattefria stipendier till den del de överstiger 3000 kr per månad. 

Vissa inkomster som inte är avgiftsgrundande  
Följande inkomster är inte avgiftsgrundande: handikappersättning, 
assistansersättning, habiliteringsersättning, obeskattad del av vårdbidrag, 
barnbidrag, ekonomiskt bistånd enligt SoL, introduktionsersättning för flykting, 
ersättning som betalas ut på grund av kapitalförsäkringar och särskilda skadestånd 
från staten till personer som tvångssteriliserats och till personer som skadats av 
vissa läkemedel. Den enskildes förmögenhet ska inte heller påverka avgiften, utan 
endast avkastningen på kapitalet.  

Avgiftsberäkning för olika hushållstyper  
Den enskilde har ansvar för att informera kommunen om varaktig förändring av 
hushållstyp som sker under året och som kan påverka beräkningen av avgiften eller 
avgiftsutrymmet. Nedan följer beskrivning av beräkning beroende på hushållstyp: 

Ensamboende  

Beräkning sker utifrån den enskildes inkomst, bostadskostnad per månad samt 
minimibelopp.  
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Makar och registrerade partner  

Av 8 kap. 4 § SoL följer att i fråga om makar och registrerade partners ska den 
enskildes inkomst anses utgöra hälften av parets sammanlagda inkomster. För att 
beräkna makars och registrerade partners inkomster ska dessa läggas samman och 
delas med två lika stora delar innan beräkning av avgift sker. Eftersom 
biståndsbeslutet gäller för den enskilde personen var för sig och insatserna kan 
variera för vardera maken, beräknas avgiften för varje enskild person. Om endast en 
av parterna har någon insats ska hushållets gemensamma inkomster och utgifter 
ändå räknas med. Inkomstuppgift behöver därför begäras in från båda makar och 
registrerade partners oavsett om endast en av dem har insats.  
 
Gällande makar och registrerade partners ska vidare den inkomst som är fördelaktig 
för den enskilde användas vid beräkning av avgiftsutrymmet. Detta gäller till 
exempel om den ena i paret har en lägre inkomst vid jämförelse med de hopslagna 
inkomsterna som delats med två.  

Sammanboende  

I hushållsgemenskap som består av sammanboende som inte är gifta eller ingått 
partnerskap beräknas avgiften som för ensamstående eftersom det inte finns någon 
lagstadgad underhållsskyldighet dem emellan. Bostadskostnaden ska däremot delas 
lika. Detta innebär att i de fall endast en av de sammanboende har hjälp gäller 
dennes inkomst och behov av insats/antal timmar. Om båda sammanboende har 
hjälp registreras de var för sig och avgiften beräknas i förhållande till var och ens 
inkomst och omfattning av insatsen/antalet timmar. Sammanboendes 
förbehållsbelopp ska vidare beräknas som lägre än för ensamstående. 

Bostadskostnader  
Kommunen ska ta hänsyn till faktisk bostadskostnad samt bostadstillägg eller 
bostadsbidrag. Bostadskostnaden ingår i det totala förbehållsbeloppet och avräknas 
från nettoinkomsten.  
 
I hyran för hyresrätt eller i avgiften för bostadsrätt ska inte avgift för hushållsel, 
kabel-TV, garage, parkeringsplats eller andra tillval ingå.  
 
Om den enskilde har trovärdiga uppgifter för drift och uppvärmning ska dessa 
användas vid beräkningen av bostadskostnaden. Kommunen kan använda 
Försäkringskassans schablonbelopp vid beräkning av bostadskostnad i de fall det 
svårligen går att utreda de faktiska kostnaderna för drift och uppvärmning. 
 

Förbehåll för bostadskostnad  

Hyresrätt  

Bostadskostnaden i hyrd bostad ska vara lika med hyran inklusive värme och 
obligatoriska avgifter, till exempel drift, sophämtning, vatten med mera. Ingår 
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hushållsel i hyran dras denna kostnad ifrån (enligt Pensionsmyndighetens 
schablon). Handlingar kan krävas som styrker faktisk hyreskostnad, till exempel vid 
privata hyresöverenskommelser, avtal, avier etcetera.  

Bostad med andrahandskontrakt  

Bostadskostnad räknas på samma sätt som för hyrd bostad.  

Bostadsrätt  

Bostadskostnaden är lika med årsavgiften inklusive värme och obligatoriska 
avgifter. Ingår hushållsel i avgiften dras denna kostnad ifrån (enligt 
Pensionsmyndighetens schablon). Finns lån för anskaffandet av bostadsrätten 
räknas 70 procent av räntekostnaden med i bostadskostnaden. Uppgifterna ska 
styrkas med kopior av aktuella handlingar. 

Eget enfamiljshus  

Bostadskostnaden i eget hem för permanentboende kan vara:  
 70 procent av räntekostnaden på lån för anskaffandet av bostadsfastigheten,  
 70 procent av tomträttsavgäld (hyra för marken),  
 den kommunala fastighetsavgiften om,  
 fastighetsförsäkring samt  
 övriga driftskostnader till exempel vatten, avlopp och renhållning.  

 
Då posterna räknats samman för ett år ska summan delas med tolv för att få fram en 
månadskostnad. För makar delas bostadskostnaden med två. Detsamma gäller 
sambor som äger halva bostaden var. Beroende på ägarförhållande ingår den 
kommunala fastighetsavgiften för den lagfarne ägaren och lånekostnader för den 
som uppbär bostadslånet. Uppgifterna ska styrkas med kopior på aktuella 
handlingar. 

Eget småhus på lantbruksenhet  

Endast kostnader som rör bostadsdelen inklusive tomtmark får tas med. I 
bostadskostnaden räknas 70 procent av räntekostnader på lån som rör bostadsdelen. 
Övriga driftkostnader till exempel vatten, avlopp och renhållning ska även tas med.  

Tvåfamiljshus  

Bostadskostnaden ska räknas på samma sätt som vid eget enfamiljshus och därefter 
fördelas bostadskostnaden på respektive lägenhet.  

Arrenderat småhus på lantbruksenhet  

Bostadskostnaden ska vara arrendeavgiften för bostaden inklusive tomtmark, 
uppvärmning, övriga driftskostnader till exempel vatten, avlopp och renhållning. 
Ingår hushållsel dras denna kostnad ifrån.  
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Särskilda boendeformer  

Då den enskilde bor på särskilt boende räknas bostadskostnad som hyreskostnad 
exklusive hushållsel. 
 
Om hushållsel och/eller trygghetslarm ingår i hyran ska detta räknas av från 
förbehållsbeloppet. I Pensionsmyndighetens föreskrifter finns schablon för 
beräkning av bland annat kostnad för en bostads hushållsel. 

Beräkning av bostadskostnad 

Om den enskilde inte lämnar uppgifter beräknas bostadskostnaden som noll (0). Om 
den enskilde har bostadstillägg/bostadsbidrag kan beräkning göras utifrån uppgifter 
från Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten. 

Nedsättning av avgifter och avgiftsbefrielse  
Den enskilde har alltid rätt att få en individuell prövning och eventuell nedsättning 
av avgiften alternativt avgiftsbefrielse då speciella skäl åberopas. Till dessa skäl 
räknas exempelvis dubbla bostadskostnader och hänsyn till kvarvarande 
makes/sambos ekonomi. Nedsättning av avgift sker också om avgiftsutrymmet inte 
är tillräckligt för att betala för beviljade insatser.  

Dubbla bostadskostnader  

Tillfällig dubbel bostadskostnad kan förekomma i samband med flytt till särskilt 
boende då tilldelning och flytt ofta sker med kort varsel. När den enskilde flyttar till 
särskilt boende och får dubbla bostadskostnader kan han eller hon efter skriftlig 
ansökan om ekonomisk prövning därför beviljas jämkning. Jämkning beviljas för 
högst tre månader för hyreskostnader och innebär att den högre bostadskostnaden 
för tremånadersperioden påverkar service- och omvårdnadsavgiften.  

En av två makar/sammanboende flyttar  

När en av två makar flyttar permanent till en bostad i särskild boendeform ska 
kommunen enligt 8 kap. 6 § SoL försäkra sig om att den hemmavarande 
makan/sambon inte drabbas av en oskäligt försämrad situation när avgifterna 
bestäms. Detta ska ske oavsett om den enskilde och dennes anhöriga påkallar detta 
eller inte. När en av makarna flyttar permanent till en bostad i särskild boendeform 
ska kommunen även rekommendera makarna att ansöka om ändrad pensionsstatus 
för makar som lever med skild hushållsgemenskap hos Pensionsmyndigheten 
liksom att ansöka om bostadstillägg. Detta då makarna då kan få gynnsammare 
inkomster, bostadskostnader och förbehållsbelopp.  
 
Då en av makarna flyttat ses de inte längre som sammanboende av kommunen. 
Detta innebär att makarnas nettoinkomster sammanräknas och därefter delas lika 
vid avgiftsberäkningen. För var och en avräknas nettohyran för respektive bostad 
och var och en ska garanteras de förbehållsbelopp som gäller ensamstående i 
ordinärt respektive särskild boendeform. Denna tudelningsprincip ska dock endast 
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tillämpas i de fall makar gynnas i avgiftshänseende, det vill säga i regel när maken 
med den högsta inkomsten flyttar till den särskilda boendeformen. I annat fall 
bestäms avgifterna efter de inkomster makarna har var för sig.  
 
Om den kvarboende maken, trots tudelningsprincip, inte har tillräckliga medel i nivå 
med förbehållsbeloppet och nettohyran, ska ytterligare medel överföras från den andra 
makens nettoinkomst för att täcka denna skillnad. Därefter beräknas förbehållsbeloppet 
och avgifter för den make, som flyttat till den särskilda boendeformen, på basis av de 
kvarvarande nettoinkomster som denne har. I de fall Pensionsmyndigheten beslutat om 
ändrad pensionsstatus för makar som lever med skild hushållsgemenskap ska 
kommunen göra en ny avgiftsberäkning i och med att makarna får ändrade inkomster 
och i förekommande fall även ändrade bostadstillägg.  

Avsaknad av avgiftsutrymme  

I vissa fall har enskilda så låg inkomst att de inte har möjlighet att tillgodogöra sig 
förbehållsbeloppet, även om detta höjs. Även om kommunen har rätt att ta ut avgift 
får avgiften inte inskränka på den enskildes rätt till förbehållsbelopp. Om den 
enskilde inte har avgiftsutrymme att betala för alla beviljade insatser sänks avgiften 
för beviljade insatser till den nivå den enskilde bedöms kunna betala. Om 
avgiftsutrymmet är noll eller negativt kan ingen avgift tas ut för de insatser som 
omfattas av maxtaxan. I de fall den enskilde inte bedöms ha utrymme att betala 
avgift till kommunen för de beviljade insatserna i maxtaxan, faktureras denne inte 
för avgift. 

Avgiftsbeslut 
Handläggning av avgifter följer gängse process för 
myndighetsutövning/handläggning. Den enskilde ska få ett skriftligt avgiftsbeslut 
med beslutsmotivering. Beslut om avgifter kan överklagas.  
 
Den enskilde är skyldig att meddela förändrade förhållanden såsom inkomst eller 
bostadsförhållanden som kan medföra ändring av avgiften. 

Fakturering 
Fakturering av avgifter sker månadsvis i efterskott med förfallodag sista vardagen i 
månaden. Faktura ska vara den enskilde tillhanda omkring den 15:e varje månad. 
Om betalning inte sker skickas inkassokrav tio dagar efter förfallodagen. 
Lagstadgad inkassoavgift och dröjsmålsränta tas ut.  
 
Är fakturaunderlaget 49 kr eller lägre per månad kommer avgiften att samlas ihop 
för varje månad och först när beloppen tillsammans blir mer än 50 kr skickas 
faktura för avgiften. Detta betyder att faktura inte alltid skickas varje månad. 
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Regler för avgifter vid frånvaro  
Frånvaro kan påverka kommunal avgift. Månadsavgiften för hemtjänst i form av 
service och omvårdnad kan minska om de beslutade insatserna uteblir vid 
upprepade tillfällen, vid sjukhusvistelse och vid planerad frånvaro som den enskilde 
meddelat minst sju dagar i förväg. Om den enskilde har insatser i ordinärt boende 
och vistas på korttidsplats debiteras endast avgift för korttidsplats under 
vistelsetiden. Avgift för trygghetslarm kvarstår om sådan finns. Om den enskilde 
bor på särskilt boende görs ingen hyresreducering vid frånvaro. Matavdrag görs 
dock vid frånvaro. Frånvaro kan även påverka service- och omvårdnadsavgiften. 
Månadsavgift för hemsjukvård påverkas inte vid korttidsvistelse eller 
sjukhusvistelse eftersom det är ett abonnemang precis som trygghetslarm.  
 
Start och avslut av avgift samt frånvarohantering  
Den enskilde betalar i regel för insatser från och med att de verkställs till och med 
att de avslutas. Om insatserna startar eller avslutas under pågående månad beräknas 
avgiften för de dagar hjälpen pågått. Vid växelvård/avlastning och korttidsplats 
faktureras hel avgift ankomstdagen men ingen avgift för avresedagen. Minst ett 
dygn faktureras alltid. Om ett hjälpmedel avslutas vid uppföljning tas en avgift ut 
för besöket/förskrivningen men inte månadsavgiften för själva hjälpmedlet.  
Vid dödsfall debiteras service-, omvårdnads- och avgift för matabonnemang till och 
med dagen för dödsfallet. Hyra betalas till och med uppsägningstidens slut. 
Skyldighet att betala hyra kan dock upphöra tidigare om ny hyresgäst flyttar in. 
Avgiften för trygghetslarm kan upphöra då biståndshandläggaren avslutat insatsen 
och larmet återlämnats, dock senast månaden efter dödsfallet.  

Indexering 
Samtliga avgifter, exklusive avgift för hjälpmedel, index uppräknas årligen med 
förändringen i prisbasbeloppet mellan förgående år och det år avgiften gäller. Om 
prisbasbeloppet minskar i förhållande till föregående år bibehållas nivån på 
avgifterna, de sänks inte. När prisbasbeloppet höjs görs höjning av avgift först när 
prisbasbeloppet återigen överstiger det belopp som gällde innan prisbasbeloppet 
sänktes.  
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§ 44 
Dnr KS/2022:414 

(KF) Taxa för service och tjänster i anslutning till insatser inom 
vård och omsorg för äldre och personer med 
funktionsnedsättning 
 
Förslag till beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa taxa för service och tjänster i anslutning till insatser inom vård 
och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning att gälla från 
och med 1 januari 2023 och till och med 31 december 2028, samt 
 
att upphäva tidigare beslut gällande principer för taxa inom området  
(KS § 115/2019). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den nu gällande taxan för avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen, 
hälso- och sjukvårdslagen och LSS (Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) antogs av kommunfullmäktige 2019 och en översyn görs 
nu för att taxan ska vara relevant och rimlig. Taxan justeras årligen efter 
index.  Förändring, tillägg och förtydliganden har gjorts inom områdena 

 Milkostnaden för resa med kommunens bil. 
 

 Tyngdtäcke är borttaget som förskrivningsbart hjälpmedel.  
 

 Strumppådragare är tillagt.  
 

 Avgift på 60 kr per månad för den andra manuella rullstolen är 
borttagen.  

 
Beslutsmotivering 
Syftet med att se över avgifternas nivå och utformning är att skapa tydlighet 
gentemot medborgarna samt säkerställa en skälig nivå för både kommunen 
och brukaren.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Revideringen av denna taxa ger ingen avgörande förändring för barn och 
unga vad gäller deras rättigheter.  
Barn och unga berörs av taxa för avgifter inom vård och omsorg i samband 
med 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet arbete och omsorg 

 
2022-06-14  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 måltid vid korttidsvistelse, stödfamilj och/eller lägerverksamhet 
samt korttidstillsyn enligt LSS under skollov. Avgiften motsvarar 
50 procent av ordinarie avgift för kost i ordinärt boende.  

 kost i anslutning till bostad med särskild service enligt 9 § 8 LSS. 
Avgift uppgår till en tolftedel av 0,3884 prisbasbelopp per månad. 

 Höjd milersättning vid resa i kommunens fordon.  
 Barn och unga vars vårdnadshavare har avgift för vård och omsorg. 

Avgifter beräknas individuellt och hänsyn tas till minderåriga barn. 
Förbehållsbeloppet höjs för hemmavarande barn. 

 
Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 1.1. Andelen vuxna och barn 
som lever i ekonomisk utsatthet ska minska. Syftet med riktlinjer är 
att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling vid handläggning, 
beräkning och uttag av avgifter.  

- Beslutet bidrar till delmål 10.5 de socioekonomiska skillnaderna ska 
minska. Tydliga riktlinjer samt den lagstiftande delen om maxtaxa 
bidrar till att invånare har ekonomiska förutsättningar att betala 
anpassad avgift efter sin inkomst och ekonomiska förutsättningar.  

- Beslutet bidrar till delmål 16.2 kommunens verksamheter ska vara 
effektiva, transparanta och rättssäkra. Tydliga riktlinjer bidrar till 
effektiv verksamhet och rättssäkerhet i handläggning. Transparens 
genom att riktlinjer och taxa är tillgängligt för invånare genom att de 
ex. finns tillgängliga på kommunens hemsida.  

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Det går inte att göra en generell beräkning, då varje avgiftsbeslut beräknas 
individuellt utifrån den enskildes avgiftsutrymme. Beslutet kommer inte i 
någon större utsträckning få ekonomiska konsekvenser.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande 
 Förslag till taxa service och tjänster anslutning till insatser inom vård 

och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.  
 
Beslutet skickas till 

 Verksamhetschef VoO Ulrica Stjerngren 
 Områdeschef bistånd Cecilia Vaino 
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Taxa för service och tjänster i anslutning till insatser inom vård 
och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning  
 
Förslag till beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa taxa för service och tjänster i anslutning till insatser inom vård 
och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning att gälla från 
och med 1 januari 2023 och till och med 31 december 2028.  
att upphäva tidigare beslut gällande principer för taxa inom området  
(KS 2019/755). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den nu gällande taxan för avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen, 
hälso- och sjukvårdslagen och LSS (Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) antogs av kommunfullmäktige 2019 och en översyn 
görs nu för att taxan ska vara relevant och rimlig. Taxan justeras årligen 
efter index.  Förändring, tillägg och förtydliganden har gjorts inom 
områdena 

 Milkostnaden för resa med kommunens bil. 
 

 Tyngdtäcke är borttaget som förskrivningsbart hjälpmedel.  
 

 Strumppådragare är tillagt.  
 

 Avgift på 60 kr per månad för den andra manuella rullstolen är 
borttagen.  

 
Beslutsmotivering 
Syftet med att se över avgifternas nivå och utformning är att skapa 
tydlighet gentemot medborgarna samt säkerställa en skälig nivå för både 
kommunen och brukaren.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Revideringen av denna taxa ger ingen avgörande förändring för barn och 
unga vad gäller deras rättigheter.  
Barn och unga berörs av taxa för avgifter inom vård och omsorg i samband 
med 
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 måltid vid korttidsvistelse, stödfamilj och/eller lägerverksamhet 
samt korttidstillsyn enligt LSS under skollov. Avgiften motsvarar 
50 procent av ordinarie avgift för kost i ordinärt boende.  

 kost i anslutning till bostad med särskild service enligt 9 § 8 LSS. 
Avgift uppgår till en tolftedel av 0,3884 prisbasbelopp per månad. 

 Höjd milersättning vid resa i kommunens fordon.  
 Barn och unga vars vårdnadshavare har avgift för vård och 

omsorg. Avgifter beräknas individuellt och hänsyn tas till 
minderåriga barn. Förbehållsbeloppet höjs för hemmavarande 
barn. 

 
Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 1.1. Andelen vuxna och barn 
som lever i ekonomisk utsatthet ska minska. Syftet med riktlinjer är 
att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling vid handläggning, 
beräkning och uttag av avgifter.  

- Beslutet bidrar till delmål 10.5 de socioekonomiska skillnaderna 
ska minska. Tydliga riktlinjer samt den lagstiftande delen om 
maxtaxa bidrar till att invånare har ekonomiska förutsättningar att 
betala anpassad avgift efter sin inkomst och ekonomiska 
förutsättningar.  

- Beslutet bidrar till delmål 16.2 kommunens verksamheter ska vara 
effektiva, transparanta och rättssäkra. Tydliga riktlinjer bidrar till 
effektiv verksamhet och rättssäkerhet i handläggning. Transparens 
genom att riktlinjer och taxa är tillgängligt för invånare genom att 
de ex. finns tillgängliga på kommunens hemsida.  

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Det går inte att göra en generell beräkning, då varje avgiftsbeslut beräknas 
individuellt utifrån den enskildes avgiftsutrymme. Beslutet kommer inte i 
någon större utsträckning få ekonomiska konsekvenser.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande 
 Förslag till taxa service och tjänster anslutning till insatser inom 

vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.  
 
Beslutet skickas till 

 Verksamhetschef VoO Ulrica Stjerngren 
 Områdeschef bistånd Cecilia Vaino 
 

 
I tjänsten  
 
Anneli Oderstad 
Verksamhetsutvecklare 
Vård och omsorg 
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Bakgrund 
Den nu gällande taxan för avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen, hälso- och 
sjukvårdslagen och LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) 
antogs av kommunfullmäktige 2019 och en översyn görs nu för att taxan ska vara 
relevant och rimlig.  

Syfte 
Syftet med taxan är att fastställa den avgiftsnivå som kommunen kan ta ut för vissa 
tjänster och service som kommunen tillhandahåller i anslutning till insatser enligt 
socialtjänstlagen, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt hälso- 
och sjukvårdslagen. 
 
Syftet är även att samla alla gällande avgifter inom verksamhetsområdet i ett och 
samma dokument. Detta för att underlätta för både medborgare och tjänstemän.  

Omfattning 
Taxan kompletterar Riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg för insatser enligt 
socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och taxa i anslutning till insatser 
enligt LSS. I riktlinjerna anges principer för avgiftsberäkning, betalning och 
eventuella undantag gällande avgiftsuttag.  
 
Hyror vid kommunens särskilda boendeformer enligt socialtjänstlagen och lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade omfattas inte av denna taxa. Dessa är 
inte att betrakta som en avgift då det finns ett hyresförhållande vid upplåtelse av 
lägenhet eller rum i särskilt boende. Hyror hanteras enligt 12 kap jordabalken 
(hyreslagen). 

Avgiftsbestämmelser  

Stöd och bistånd enligt socialtjänstlagen  
Hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet, korttidsvistelse och 
kommunal hälso- och sjukvård omfattas av maxtaxa1. Månadsavgiften kan bli lägre 
vid låg betalningsförmåga. Hyra, mat, förbrukningsartiklar och resor ingår inte i 
maxtaxan.  
 
 

 
1 Maxtaxan fastställs årligen av regeringen och innebär att avgifterna för service och omvårdnad 
enligt socialtjänstlagen, kommunal hälso- och sjukvård, förbrukningsartiklar enligt HSL får högst 
uppgå till en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp.  
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Stöd i hemmet och måltider i kommunal verksamhet (exkl. särskilt 
boende) 

I tabellen nedan markeras insatser som ingår i maxtaxan med *. Maxtaxan för 2022 
är 2170 kronor per månad.  
 

Insats Gällande taxa 2022 
Hemtjänst, omvårdnad* 272 kr/beviljad timme 
Hemtjänst, service* 302 kr/beviljad timme 
Ledsagning  272 kr/beviljad timme 
Frukost eller mellanmål vid kommunens verksamheter 
Barn 

32 kr/dag 
16 kr/dag 

Lunch inkl dessert 73 kr/portion 
Middag inkl dessert 73 kr/portion 
Dessert 10 kr/portion 
Dagverksamhet, tillfälle* 50 kr/tillfälle 
Resa dagverksamhet 62 kr/enkel resa 
Avlösarservice (11 h el mer) 272 kr/timme 
Trygghetslarm installation 352 kr 
Trygghetslarm, månadsavgift* 272 kr/månad 

Särskilt boende 

I tabellen nedan markeras insatser som ingår i maxtaxan med *. Maxtaxan för 2022 
är 2170 kronor per månad.  
 

Insats Gällande taxa 2022 
Omvårdnad, särskilt boende* Enligt maxtaxa 
Måltider, särskilt boende  3711 kr/månad 
Förbrukningsartiklar2, särskilt boende 123 kr/månad  
Medboende, särskilt boende, trygghetslarm* 204 kr/månad 
Medboende särskilt boende, helpension måltider 3711 kr/månad 
Korttidsvistelse SoL, omvårdnad* 72 kr/dygn 
Korttidsvistelse SoL, måltider 125 kr/dygn 

Avgifter för tjänster och service i anslutning till insatser enligt LSS 

Avgifter i anslutning till insatsen korttidsvistelse enl. 9 § 6 LSS för 
barn eller ungdomar  

Avgifter för måltider  

För enskilda måltider avseende barn och ungdom med insatsen korttidsvistelse 
enligt 9 § 6 LSS i form av korttidsvistelse, stödfamilj och lägerverksamhet ska 
avgift motsvara 50 procent av ordinarie avgift för kost i ordinärt boende.  

 
2 I förbrukningsartiklar ingår toalettpapper, tvättlappar, tvål, tvättmedel och visst rengöringsmedel 
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Avgifter för resor vid korttidsvistelse 

För resa med kommunens bilar ska avgift motsvara kommunens interna milkostnad. 
För år 2022 är kostnaden 55 kronor per mil inklusive moms. 
 
Avgiften ska delas lika mellan samtliga som deltar på resan, inklusive kommunens 
medföljande personal. 

Avgifter i anslutning till insatsen korttidsvistelse enl. 9 § 6 LSS för 
vuxna  

Avgifter för måltider  

För enskilda måltider avseende vuxna med insatsen korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS 
ska avgift motsvara 100 % av ordinarie avgift för kost i ordinärt boende.  

Avgifter i anslutning till insatsen korttidstillsyn enl. 9 § 7 LSS 

Avgifter för måltider  

Under skollov ska avgifter för måltider för barn och ungdom med insatsen 
korttidstillsyn enligt 9 § 7 LSS vara desamma som avgifter i anslutning till insatsen 
korttidsvistelse enl. 9 § 6 LSS för barn eller ungdomar. 
 
Under de tider på året då det inte är skollov bekostas måltiden av kommunen.  

Avgifter i anslutning till insatsen boende i familjehem eller bostad med 
särskild service enl. 9 § 8 LSS för barn eller ungdomar  

Omfattning och avgränsning  

Bestämmelserna omfattar kostnader för kost och logi för barn och ungdom 
beviljade insatsen bostad med särskild service enligt 9 § 8 LSS.  
  
Bestämmelserna omfattar inte elevhemsboende i anslutning till gymnasieskola med 
Rh- anpassad utbildning3. Dessa elever betalar avgift för kost och logi till skolan 
med stöd av Specialpedagogiska skolmyndighetens föreskrifter om avgifter för kost 
och logi för vissa elever som bor i elevhem (SKOLFS 2009:24).  
  
Bestämmelserna omfattar inte elevhemsboende eller annan inackordering på grund 
av studier vid gymnasieskola på annan ort utan särinriktning. Dessa elever betalar 
avgift för kost och logi till skolan och har möjlighet att söka inackorderingstillägg 
från Tierps kommun med stöd av 5 kap. 32 § SkolL.  

 
3 Ungdomar som på grund av ett svårt rörelsehinder behöver anpassad undervisning och 
habilitering, och i vissa fall boende och omvårdnad i boendet, kan söka till riksgymnasium med Rh-
anpassad utbildning. 
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Avgifter för måltider  

För kost i anslutning till insatsen bostad med särskild service enligt 9 § 8 LSS ska 
avgift uppgå till en tolftedel av 0,3884 prisbasbelopp per månad.  
  
Då boende i elevhem under studietid innebär att den unge vistas i föräldrahemmet 
under skollov, ska den unge kompenseras genom att avgift för kost inte debiteras 
under månaderna juni-augusti.  

Avgifter för boende  

För logi vid insatsen bostad med särskild service enligt 9 § 8 LSS ska avgift uppgå 
till en tolftedel av 0,5063 prisbasbelopp per månad under förutsättning att den 
enskilde har en inkomst enligt 19 § LSS.  
  
Då boende i elevhem under studietid innebär att den unge vistas i föräldrahemmet 
under skollov, ska den unge kompenseras genom att avgift för logi inte debiteras 
under månaderna juni-augusti.  

Avgifter i anslutning till insatsen bostad med särskild service enl. 9 § 9 
LSS  

För resa med kommunens bilar ska avgift motsvara kommunens interna milkostnad. 
För år 2022 är kostnaden 55 kronor per mil inklusive moms. 
 
Avgiften ska delas lika mellan samtliga som deltar på resan, inklusive kommunens 
medföljande personal. 

Avgifter i anslutning till insatsen daglig verksamhet enl. 9 § 10 LSS  

Avgifter för resor  

För personer beviljade resor till och från daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS ska 
avgift motsvara 25 procent av den månatliga totala taxikostnaden, till ett maxbelopp 
per månad motsvarande en 30-dagars pensionärsbiljett hos UL. För 2022 motsvaras 
detta av 620 kronor per månad. Resterande kostnad ska bekostas av kommunen.  
 
Maxbeloppet justeras och följer ULs prissättning för 30 dagars pensionärsbiljett.  
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Avgifter för hemsjukvård och hjälpmedel enligt hälso- och 
sjukvårdslagen 

Hemsjukvård 
Insats Gällande taxa  

Kommunal hälso- och sjukvård, hemsjukvård från 
sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut* 

357 kr/månad 

Person ej inskriven i kommunala hemsjukvården, 
besöksavgift, inkl digitalt möte och intygsskrivning  

163 kr/besök 

Hjälpmedel 

Förskrivning och övriga avgifter 

Insats Gällande 2022 
Avgiftstak för hjälpmedel 1500 kr/år 
Korttidslån säng och lyft, vid tillfälligt besök/behov max tre 
månader 

1000 kronor inkl transport 

Korttidslån övriga hjälpmedel vid tillfälligt besök/behov 
max tre månader 

300 kr för första hjälpmedlet, 150 för 
vardera påföljande 

Ej återlämnat hjälpmedel Motsvarande hjälpmedlets 
anskaffningsvärde 

Hämtning av hjälpmedel 300 kr (ingår ej i avgiftstaket) 
Person ej inskriven i kommunal hemsjukvård, 
förskrivning/utprovning av hjälpmedel, inkl ett 
uppföljningsbesök 

300 kr/tillfälle 

Hjälpmedel 

Hjälpmedel Gällande taxa 2022 
Antidecubitusmadrass Ingen avgift 
Ståstöd/Tippbräda 400 kr 
Toalettförhöjning 200 kr 
Rullande hygienstol 400 kr 
Armstöd som monteras på toaletten 200 kr 
Duschstol, badbräda 200 kr 
Strumppådragare  100 kr 
Gåstativ 200 kr 
Rollator 200 kr 
Korg till rollator 100 kr 
Gåbord 200 kr 
El-gåbord 400 kr 
Manuell rullstol, första rullstolen 400 kr 
Andra manuella rullstolen Ingen avgift* 
El-rullstol (även drivaggregat) 125kr/mån 
Glidbräda, glidmatta 200 kr 
Överförflyttningsplattform 200 kr 
Mobil och stationär lyft (inkl. sele) 400 kr 
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Hjälpmedel Gällande taxa 2022 
Arbetsstol 400 kr 
Arbetsstol med el-höjning 400 kr 
Säng, motoriserat reglerbar 600 kr 
Sängryggstöd 400 kr 
Förhöjningsklossar 200 kr 
Stödhandtag av expandertyp 400 kr 
Tillbehör till egen säng 200 kr 
Kognitiva hjälpmedel 400 kr 

* Tidigare avgift på 60 kr per månad för den andra manuella rullstolen är borttagen dels pga. att det är 
ytterst få som har två manuella rullstolar och dels för att administrationen kring det blir orimlig med 
tanke på intäkt för kommunen. 
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Lagstöd för avgifter 
Kommunens rätt att ta ut avgifter för insatser för vård, omsorg och socialt stöd 
regleras i 8 kap. socialtjänstlagen (SoL), 6 kap. socialtjänstförordningen (SoF), 18-
20 §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt 17 kap. 8 § 
hälso- och sjukvårdslagen (HSL).  

Socialtjänstlagen 
Av 8 kap. 1 § SoL följer att kommunen får ta ut skälig ersättning för stöd- och 
hjälpinsatser. Avgifterna får inte överstiga kommunens självkostnader. Kommunen 
får ta ut skälig ersättning för hemtjänst, dagverksamhet, särskilt boende och bostad 
med särskild service enligt SoL. Enligt 8 kap 5 § får den sammanlagda avgiften för 
hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård inte överstiga 
maxtaxan (en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp).  

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
Insatser enligt LSS är enligt lag avgiftsfria men kommunen har med stöd av 19 § 
LSS rätt att ta ut skäliga avgifter i vissa fall. Avgifter får tas ut för bostad, kost, 
fritidsverksamhet, kulturella aktiviteter och resor av dem som har hel allmän 
ålderspension, hel sjukersättning eller aktivitetsersättning eller annan inkomst av 
motsvarande storlek enligt de grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får 
inte överstiga kommunens självkostnader och kommunen ska se till att den enskilde 
får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov. Vårdnadshavare är även 
enligt 20 § LSS skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader 
för omvårdnaden om den enskilde är under 18 år.  

Hälso- och sjukvårdslagen 
Avgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen får enligt 17 kap 8 § tas ut för hälso- och 
sjukvård som kommunen ska erbjuda enligt 12 kap 1 och 2 §§ eller 14 kap 1 §. Det 
vill säga hälso- och sjukvård till personer som bor beviljats särskilt boende eller 
bostad med särskild service enligt SoL, samt hemsjukvård i ordinärt boende. Enligt 
PM 2003 från Svenska kommunförbundet (nuvarande Sveriges kommuner och 
landsting, SKL) framgår att bostad med särskild service enligt LSS likställs med 
boende enligt SoL.  
 
Avgifterna för kommunal hälso- och sjukvård, förbrukningsartiklar enligt HSL samt 
hemtjänst och dagverksamhet enligt socialtjänstlagen får högst uppgå till en 
tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp.  

Kommunallagen 
Enligt kommunallagen ska kommunen behandla alla medborgare lika. Detta är 
särskilt viktigt att beakta vid utredning av den enskildes avgiftsutrymme och vilka 
kostnader som ska ingå i det så kallade förbehållsbeloppet. 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-06-13 2022:606  
  
   
  
    

 

Återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till 
kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna återrapporteringen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 4 - 5 §§ ska nämnderna redovisa 
till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har 
lämnat till dem med stöd av 5 kap. 2 och 4 §§. 
 
Verkställande av kommunfullmäktiges beslut återrapporteras till 
fullmäktige två gånger om året. I rapporteringen redovisas samtliga 
uppdrag som är pågående, ej ännu verkställda eller sedan senaste 
rapporteringen, slutförda. Rapporteringen sker två gånger per år, i juni och 
i december. 

Följande uppdrag till kommunstyrelsen är pågående eller ej ännu 
verkställda: 
Beslutsdatum Uppdrag Återrapportering  

2019-12-12 
§ 150 
 
2020-11-03 
§ 98 
 
2021-11-10 
§ 138 
 
2022-05-24 
§ 133 (KS) 

KS 2019:908 
Grundskolans organisation. 
Se över grundskolans 
organisation och lokal-
utnyttjande i syfte att 
organisationen följer lagen 
och att våra lokaler nyttjas på 
ett optimalt sätt, att inga 
större förändringar i grund-
skolans organisation görs 
förrän utredningen överläm-
nats till och hanterats i 
kommunstyrelse och 
fullmäktige.  

Verksamheten har lämnat 
en rapport. Ärendet har 
behandlats av 
kommunfullmäktige men 
återremitterats vid 
sammanträdet i nov 2021. 
Ärendet togs upp i 
kommunstyrelsen 
2022-05-24, och 
återremitterades återigen. 

2021-04-07 
§ 39 

KS 2020:991 
Återkomma till 

Pågående 
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kommunfullmäktige med 
förslag till ändrade 
ägardirektiv avseende 
avkastningskravet. 

2021-06-08 
§ 75 

KS 2019:763  
Inrätta en digital 
ungdomspanel för unga upp 
till 18 år 

Pågående. 
Delrapport till 
kommunstyrelsen 
2022-06-21  

2021-06-08 
§ 75 

KS 2019:763  
Genomföra en årlig 
demokratidag för unga 

Pågående. 
Delrapport till 
kommunstyrelsen 
2022-06-21 

2021-06-08 
§ 75 

KS 2019:763  
Utreda möjligheten att införa 
en demokratitrappa för elever 
i grundskolan 

Pågående. 
Delrapport till 
kommunstyrelsen 
2022-06-21 

2021-06-08 
§ 75 

KS 2019:763  
Utreda möjligheten att införa 
e-förslag för alla medborgare 
i Tierps kommun 

Pågående. 
Delrapport till 
kommunstyrelsen 
2022-06-21 

2021-11-10 
§ 123 

2021/64 
att i enlighet med kommun-
revisionens utlåtande 
avseende delårsrapport 2021 
uppdra till kommunstyrelsen 
att säkerställa att kommun-
styrelsens återkoppling av 
kommunens mål- och budget-
dokument är tillfredsställande 
i delårsrapport och årsredo-
visning. 

Pågående 

2021-12-14 
§ 178 

2021:972 
Sälja del av fastighet Tierp 
1:1, crosshallen 

Arbete pågår med att göra 
crosshallen klar för 
försäljning, försäljning 
väntas ske senast 
kvartal 3 

2022-06-08 
§ 61 

2022:417 
I ärendet ”Nybyggnation av 
förskola i Örbyhus” - uppdra 
till kommunstyrelsen att 
uppdra till kommundirektör 
att utifrån Riktlinje för 
investeringar informera 
kommunstyrelsen om 
kostnaderna beräknas 

Förbereds 
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överstiga beslutad totalutgift 
med mer än 1% (dock minst 2 
prisbasbelopp) eller 1% i 
avvikelse på årshyran. 

2022-06-08 
§ 67 

2021:631 
att uppdra till 
kommunstyrelsen att revidera 
samtliga berörda 
styrdokument, inklusive 
ersättningsreglementet, 
utifrån de föreslagna 
förändringarna. 
(utifrån kommunfullmäktiges 
presidiums föreslagna 
organisationsförändringar)   

Pågående 

 

Följande uppdrag till kommunstyrelsen är sedan senaste 
återrapporteringen den 14 december 2021, slutförda: 
 
Beslutsdatum Uppdrag Återrapportering  

2021-09-21 
§ 105 

2021:631 
att ge kommunfullmäktiges 
presidium i uppdrag att leda 
arbetet i att göra en översyn 
över befintlig utskottsstruktur 
under kommunstyrelsen samt 
den befintliga politiska 
organisationen i övrigt och 
föreslå ändringar i 
kommunstyrelsens och andra 
relevanta reglementen 

OBS uppdrag till KFs 
presidium 
 
Klart, 
kommunfullmäktige 
antog förslagen 
2022-06-08  och uppdrog 
åt kommunstyrelsen att 
göra förändringar i 
reglementen och andra 
berörda styrdokument. 

2021-09-21 
§ 105 

2021:631 
att ge kommunfullmäktiges 
presidium i uppdrag att leda 
arbetet i att göra en översyn 
över ersättningsreglementet 
till förtroendevalda 

OBS uppdrag till KFs 
presidium 
 
Klart, 
kommunfullmäktige 
antog förslagen 
2022-06-08 och har 
uppdragit till kommun-
styrelsen att göra 
förändringarna i 
reglementet 

2021-06-08 
§ 74 

2020:491 
Införa ett nytt pris i ”Pekens 

Klart, 
Humlepriset i Pekens 
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Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
  
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Sekretariatet 

 
I tjänsten  
 
Kristina Sennblad 
Enhetschef  
Ledningsstöd 
 
 

anda” för ett mycket 
långvarigt ideellt arbete och 
engagemang och att 
kommunstyrelsen får i 
uppdrag att ta fram ramverk 
för vad som krävs för att 
kunna få priset. Vad priset 
ska bestå av och hur ofta 
priset kan delas ut. 

anda är instiftat och 
riktlinje för priset antogs 
av kommunfullmäktige 
2022-03-01 

2021-11-10 
§ 129 

Genomföra en översyn av 
taxan för grävtillstånd under 
2022 

Klart, 
reviderad taxa antagen 
2022-03-01 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-06-10 KS/2022:504
  

  
   
  
    

 

Ekonomiska åtgärder baserade på tertial 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att verksamheten Gemensam service och Funktionshindradeomsorgen ska 
fortsatt arbeta intensivt med åtgärder som ger besparingar under 2022. 
Ekonomisk effekt och rapport om vidtagna åtgärder görs till respektive 
utskott som bereder eventuella förslag som kräver politiska beslut för att 
hålla en budget i balans, samt 
 
att Vård och omsorg ses som en ekonomisk enhet samt att 
biståndsenhetens och äldreomsorgens överskott ianspråktas för att täcka 
funktionshindradeomsorgens underskott.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att under 2022 täcka underskottet om 562 tkr för Gemensam service genom 
ianspråktagande av prognostiserat överskott utöver budgeterat resultat. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt fastställd rutin i Riktlinjen för ekonomisk styrning ska varje 
verksamhet som redovisar en negativ prognos analysera verksamheten och 
ta fram förslag på åtgärder. Detta ska sedan beredas i respektive utskott 
och sedan ska kommunstyrelsen fatta beslut om eventuella åtgärder eller 
annan finansiering av underskottet. Utskotten barn och ungdom, 
samhällsbyggnad samt arbete och omsorg har samtliga haft ärende från 
respektive verksamhet uppe för information och diskussion avseende 
prognos per mars. Efter tertialrapporten behandlas frågan även i 
kommunstyrelsens arbetsutskott för verksamheten gemensam service.  
 
För gemensam service härrör underskottet till högre försäkringskostnader 
än budgeterat. Detta har dock kompenserats i viss mån av lägre 
personalkostnader då tillfälliga vakanser inte ersatts.  
 
Funktionshindradeomsorgen har ökade kostnader inom gruppbostäder på 
grund av ökad vårdtyngd samt ökade kostnader för Heltidsresan, detta 
kompenseras till viss del genom minskade kostnader för timanställda, 
fyllnads- och övertidsersättningar.  
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Viss del av de prognostiserade underskotten föreslås tillfälligt under 2022 
täckas med delar av det prognostiserade överskottet utöver resultatmålet 
för 2022. Förslagen till beslut pekar tydligt på att respektive verksamhet 
ska fortsätta arbetet med åtgärder för att nå budget i balans.   
 
Anne Eriksson, verksamhetschef Gemensam Service och Ulrica 
Stjerngren, verksamhetschef Funktionshindradeomsorgen informerar 
muntligt om ärendet på kommunstyrelsens sammanträde den 21 juni 2022.   
 
Beslutsmotivering 
För att uppnå budget i balans bör verksamheterna fortsatt arbeta för att 
uppnå budget i balans och enligt rutin redovisa och inhämta förslag till 
åtgärder vid respektive utskott. Kommer det fram åtgärder som ger 
besparingar både 2022 och/eller 2023 så ska de genomföras omgående om 
de inte kräver politiska beslut. 
 
Kommundirektören har sedan tidigare i uppdrag, KS§119, att inför 2023 
återkomma till kommunstyrelsen med konkreta förslag på åtgärder som 
blir bestående kostnadseffektiviseringar. Återrapportering ska ske i god tid 
inför beslut så att helårseffekt per 2023 i största mån kan nås. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Skulle kommunen göra drastiska åtgärder för att komma till rätta med 
underskottet inom Funktionshindradeomsorgen så är risken överhängande 
att barn med behov av extra stöd drabbas. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål enligt nedan.  

- 16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och 
rättssäkra 

- 16.3 Kommunkoncernens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget är att ianspråkta obudgeterade intäkter. Då kommunen fått ökad 
finansiering via skatteintäkter kommer de finansiella målen ändå att 
uppnås. Efter ovanstående ianspråktagande är det prognostiserade 
resultatet i Tertialrapporten januari-april för 2022  56,4 mnkr jämfört med 
budget som är 28,4 mnkr. Resultatet är alltså 28 mnkr bättre än budget 
och i linje med föregående prognos. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Information avseende tertialrapport, Godkänd av kommunstyrelsen 

2022-05-24 § 120/2022 
 
Beslutet skickas till 

 Verksamhetschef Gemensam Service 
 Verksamhetschef Vård och omsorg 
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 Kommundirektör 
 Ekonomichef 

 
I tjänsten  
 
Veikko Niemi 
Ekonomichef 
Kommunfullmäktige 
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